Vyhodnocení výcvikové činnosti SKS TART za rok 2016
Jako na každé valné hromadě se ohlížíme za uplynulou výcvikovou sezonou a
vyhodnocujeme její úspěšnost. Dá se říci bohužel, že s pomalým úbytkem členské základny
nám pomalu klesá počet pořádaných akcí, ale hlavně účast na nich. I když je potěšující, že
hlavně zkoušky pořádají subjekty, které nejsou členy našeho svazu a rovněž je potěšující, že
se mnoho členů zúčastňuje různých závodů se zaměřením velmi podobným TARTu a naši
členové se vždy umísťují na předních místech. Možno jmenovat akce kynologického sdružení
TART Mělník, Pohár pplk. Ryby Plzeň, Pohár Městské policie Liberec, vložený závod Děčínská
kotva apod. Všem pořadatelům „tartových“ závodů a zkoušek patří poděkování Výkonného
výboru a Výcvikové komise, neboť svou práci zastávají velice odpovědně. Bohužel to není
korunováno odpovídající účastí na většině akcí. I v uplynulé výcvikové sezoně byly zrušeny 4
naplánované zkoušky z výkonu pro nízký počet nahlášených účastníků.
Aktivita členů při pořádání výcvikových víkendů a letních výcvikových táborů je velice dobrá.
Taková soustředění přispívají k rozvoji výcvikové úrovně a vůbec povědomí o způsobu
výcviku TARTu mezi kynologickou veřejností. Hlavně v době, kdy jsme zase některými
kynologickými subjekty vytlačováni na okraj kynologického zájmu, či vlastně nezájmu.
Buďme hrdi na svou práci, která v konečném výsledku rozhodně přispěje k potřebným
úkolům společnosti a nám přináší uspokojení ze zájmu, kterému se plně věnujeme.
Nenechme se nikým otrávit.
A nyní ke konkrétnímu vyhodnocení jednotlivých akcí.
Otevírání studánek – Ústí nad Labem (2.4.2016)
Závod perfektně připravený a zorganizovaný regionem Ústí nad Labem v kategoriích ZMT,
T1, T2. K závodu nastoupilo 15 závodníků, z toho 9 v kategorii ZMT, 6 v kategorii T1.
Kategorie T2 nebyla obsazena. V pachových pracích předvedli psovodi slušné výkony,
v poslušnosti průměrné. Slabší výkony byly předvedeny v obranách. Závod posuzovali pí
Kováříková a p. Komárek.
Kategorie ZMT:
1.místo
Filip Gavor
Bolt z Jimiho lesa
2.místo
Eva Dundrová Drago z Lounského chovu
3.místo
Petr Malý
Cash Kribar

reg. Liberec
bez regionu

Kategorie T1
1.místo
Lukáš Málek
2.místo
Nicolle Hladíková
3.místo
pí. Kožešníková

PČR
region Liberec

Čenda

O pohár Kristýny – Hrádek nad Nisou (21.5.2016)
V tomto ročníku byl závod koncipovaný jako jednodenní závod s možností víkendového
pobytu. Pořadatele, kterým byl region Liberec, k tomu vedla snaha o co největší účast
závodníků v tomto dříve velice oblíbeném závodě. To se podařilo, ale vzhledem k časovému
krácení, bylo v tomto ročníku upuštěno od 2 disciplín, a to aport do lákavého prostředí a

hlídání předmětu. Příprava, organizace a zajištění akce bylo perfektní. Závod posuzovali p.
Richtr – PČR a p. Majdan – VS. Zvláštní dobrovolnou disciplínu – zadržení s protiútokem na
300m posuzoval p. Dubový. K této nastoupilo 6 závodníků, z toho 3 byli hodnoceni nulou.
Nejlepší hodnocení obdržel reprezentant Policajného zboru Slovenskej republiky Michal
Ďurica s Wampem Malidaj. Celkem k závodu nastoupilo 22 závodníků, kteří vytvořili 9
dvoučlenných družstev. Tradiční titul Miss Kristýna získala za nejlepší výkon ženy Petra
Adamcová se psem Maxem bez PP z regionu Zvoleněves. Nejlepší obrany předvedla dvojice
Roman Vala s Quantusem de Alphaville Bohemia z CS ČR.
Umístění jednotlivců:
1. místo
Roman Vala
2. místo
Bohumil Vacek
3. místo
Lukáš Komárek
4. místo
Michal Ďurica
5. místo
Martin Kiessling

Quantus de Alphaville Bohemia
Canto Six Bau
Aaron Retrobelge
Wamp Malidaj
Quatro z Berounské bašty

CS ČR
region Zvoleněves
VS Rýnovice
PZ SR
region Lišov

Umístění družstev:
1. místo
Roman Vala
Jan Sluka
2. místo
Michal Ďurica
Petra Adamcová
3. místo
Lukáš Komárek
Martin Novák

Quantus de Alphaville Bohemia
Rabachol bez PP
Wamp Malidaj
Max bez PP
Aaron Retrobelge
Urtex z Hückelovy vily

CS ČR
VS Jiřice
PZ SR
region Zvoleněves
VS Rýnovice
VS Rýnovice

Pohár Osvobození – Ústí nad Labem (25.6.2016)
Závod pořádaný regionem Ústí nad Labem v kategoriích ZMT, T1, T2 a T3 byl zpestřen o
zvláštní kategorii poslušnosti dle T1 (bez střelby) a kategorii RING, kde šlo o 3 zadržení
pachatele v RINGO obleku se ztíženými prvky. Závod byl kvalitně připraven a zajištěn.
Předvedené výkony byly na dobré úrovni, i když počasí příliš nepřálo – byla velká vedra.
Proto ani účast nebyla nijak veliká. V kategorii ZMT nastoupili 4 závodníci, v T1 6, T2 byla
neobsazena a v T3 3 závodníci. Do vložených kategorií nastoupilo – v poslušnosti 6 závodníků
a v RINGu 7 závodníků. Závod posuzoval p. Komárek.
Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT
Jolana Novotná
T1
Marie Brigantová
T3
Nelly Kováříková
poslušnost
Petr Paroubek
RING
Stanislav Krucký

Onux bez PP
Cuma Globule
Brutus Black Ader Bohemia region Ústí n/L
Delli Majorův háj
region Ústí n/L
Adon od PČR
PČR a region Ústí n/L
Závod Božtěšice (10.9.2016)

Závod pořádaný společně se závodem dle NZŘ. V kategorii TART vypsán podle zkoušek ZMT a
T1. K závodu nastoupili 2 závodníci. Posuzoval p. Dubový. Splněna 1 zkouška ZMT.

Závod Poplze (1.10.2016)
Závod rovněž pořádaný společně se závodem dle NZŘ. V kategorii TART vypsán pro ZMT, T1 a
T3. Posuzoval p. Dubový. Z dostupných informací byla splněna 1 zkouška ZMT, 2 zkoušky T1 a
1 zkouška T3.
Memoriál MVDr. Ivo Srba – Kolín (1.10.2016)
Již 5. ročník závodu pořádaného regionem Kolín v kategoriích ZMT, T1, T2 a OPT1 byl v tomto
ročníku obohacen kategorií RING. Ta se sestávala ze 2 zadržení praktického charakteru na
RINGO oblek. Akce byla připravena pořádajícím regionem velice odpovědně. Průběh byl
bezproblémový, výkony průměrné úrovně. Celkem k závodu nastoupilo 19 závodníků. Je
patrono, že zařazením kategorie RINGO nám zvyšuje počet závodníků na akcích. To platí pro
všechny závody, kde je tato kategorie prováděn. Podle ZMT nastoupili 3 účastníci, podle T1 1
účastník, podle T2 2 účastníci a podle OPT1 6 účastníků. 9 se jich přihlásilo do kategorie
RING. Posuzovali pp. Babor a Komárek.
Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT Filip Gavor
Bolt z Jimiho lesa
region Liberec
T1
Vladimír Kopřiva
Brendon Sherak
T2
Vladimír Šárovec
Felina z Vydří louky
region Kolín
OPT1 Jana Stará
Brixi z Velkooseckých zahrad region Kolín
Jana Stará se zároveň stala absolutní vítězkou a držitelkou poháru. Vítězem vložené
kategorie RING se stal Zdeněk Žítek – člen bez regionu, který obsadil se svými psy první tři
místa.
O Korbel vlčice Lupíny – Lučkovice (8.-9.10.2016)
Již 12. ročník závodu pořádaného regionem Lišov. Závod připraven a zorganizován velice
odpovědně, terény pro pachové práce byly vybrány takřka ideální. Závod se sestává
z poslušnosti, praktické stopy, avizace, průzkumu terénu na vyhledávání předmětů a stopy
SPT1. V rámci závodu rovněž proběhly zkoušky SPT1. Závodníků nastoupilo v tomto ročníků
12. Výkony byly na velmi vysoké úrovni. Zvláště pachové stopy dle zkoušky SPT1. Polovina
závodníků splnila avizaci. Dvě třetiny závodníků rovněž splnili praktickou stopu za plný počet
bodů. Poděkování patří celému kolektivu již sehraných pořadatelů. Závod posuzovali p.
Dupal a p. Homola.
Umístění:
1. místo
2. místo
3. místo

Martina Šindelářová
Ladislav Košler
region Lišov
Jiří Mihulka
region Lišov
O granitový pohár – Liberec (22.10.2016)

Již tradiční závod pořádaný regionem Liberec v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1, SPT1. Akce
byla zpestřena vloženou kategorií zadržení nebezpečného pachatele na RINGO oblek.
Naprosto sehraný organizační tým připravil výbornou akci. Celkem nastoupilo 19 závodníků.

V kategorii ZMT 8, T1 nebyla obsazena, v kategorii T2 4, v OPT1 6 a v SPT1 1 závodník. Akci
posuzovali pí. Kováříková a p. Komárek.
Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT Veronika Grosová
Natty Majorův háj
T2
Petr Paroubek
Delly Majorův háj
OPT1 Nicolle Hladíková
Čenda
SPT1 Marcela Jirasová
Cira z Golštýnů

region Ústí n/L
region Liberec
region Ústí n/L

Mistrovství republiky obranářů – Srbská Kamenice (6.-8.5. 2016)
Mistrovství republiky se konalo 6.-8. května 2016 v prostorách Intercampu U Ferdinanda
v Srbské Kamenici. Pořádáním byl Výkonným výborem pověřen region Ústí nad Labem.
Příprava probíhala v úzké spolupráci s Výcvikovou komisí v dostatečném předstihu. Byly
využity zkušenosti z předchozích ročníků. Počasí vyšlo ideální, stravování a ubytování
perfektně zjištěné. Oproti minulým ročníkům jsme přistoupili k rozdělení obou nočních
disciplín na obě noci.
Bohužel došlo k poklesu počtu závodníků. Přihlášených bylo 15, ale 1 závodník se včas
omluvil z veterinárních důvodů a další 2 závodníci se omluvili v den začátku akce z osobních
důvodů. Takže nastoupilo 12 psovodů se svými svěřenci.
Podíl regionů a složek byl následující:
VS ČR
6 závodníků (Oráčov, Horní Slavkov, Mírov a Jiřice)
PČR
2 závodníci (Plzeňské a Budějovické KŘ PČR)
Ostraha letiště Praha 1 závodník
Zvoleněves
1
Lišov
1
Doupov
1
Organizační štáb pracoval ve složení:
ředitel:
Jan Dubový m.s.
vedoucí org. štábu:
Nelly Kováříková
hlavní rozhodčí:
Jan Komárek
ekonom:
Veronika Šťastná
vedoucí sčítací komise:
Tomáš Zemanec
Jako figuranti pracovali pánové Pavel Pochman, David Trauč a Stanislav Buresch.
V organizačním štábu pracovali členové regionu Ústí nad Labem a Praha-venkov. Jejich
přístup k plnění svěřených úkolů byl v přípravě i po celou dobu konání této vrcholové akce
velice odpovědný. Sponzorem Mistrovství byla tradičně firma Royal-Canin.
Vyhodnocení jednotlivých disciplín:
Poslušnost
Oproti dřívějším ročníkům došlo ke zvýšení úrovně této disciplíny. Pouze 2 závodníci nesplnili
70% bodový limit, z toho jeden pro neovladatelnost psa. 8 závodníků hodnoceno více jak 90

body. Tradičně nejslabším cvikem byl aport přes překážku, kde byla 3 nulová hodnocení.
Nejlepšího hodnocení 98 bodů dosáhl Milan Hron a Lancelot Extra Temperament. Posuzoval
p. Homolka.
Obranné práce
Průzkum objektu s označením pachatele
Jako objekt byl opět zvolen malý pevnostní bunkr – ŘOPÍK, s ukrytým pachatelem v tmavé
zadní části. Téměř ¾ psů úkol splnila. Posuzoval p. Dupal. Figuroval p. Buresch.
Přepad psovoda při pochůzce, prohlídka, výslech, doprovod
Na odvedení pozornosti psa i psovoda se proti této dvojici pohybovala spoře oděná dívka
vedoucí na vodítku osobu převlečenou v kostýmu medvěda. V samotném přepadu projevil
slabý výkon pouze 1 pes, ale v zajištění pachatele se u poloviny soutěžních dvojic projevily
nedostatky. Cvik posuzoval p. Homolka. Figuroval p. Trauč.
Zákrok v místnosti
K odvedení pozornosti psa byla poblíž vstupu v místnosti umístěna mísa s okrájenými kostmi,
které rovněž psům nabízely 4 dívky v historických kostýmech. Pak byl proveden přepad
psovoda z úkrytu. 2 výkony hodnoceny nulou, neboť se psi plně věnovali nabízené potravě a
zákrok neprovedli. Další 2 psi předvedli velmi slabé zákroky. Posuzoval p. Komárek. Figuroval
p. Pochman.
Hladké zadržení
Jako veškeré ostatní disciplíny bylo provedeno na ringový oblek. Výkony kromě dvou slabých
s utržením se, lze hodnotit jako dobré. Posuzovali pp. Komárek a Dupal. Figuroval p. Buresch.
Avizace
Probíhala na lesní cestě, podél pravé strany osy postupu protékal potůček. 5 úspěšných
označení místa úkrytu osoby psovodem svědčí o lepší připravenosti soutěžících oproti
minulým ročníkům. Posuzoval p. Vitásek. Figuroval p. Buresch.
Noční zadržení
Uskutečnilo se na krátké osvětlení figuranta. Dva nulové výkony pro ztrátu orientace psa a 4
slabé výkony při provedení zákroku. Ostatní výkony odpovídaly požadavkům. Posuzovali pp.
Vitásek a Homolka. Figuroval p. Trauč.
Kontrolní zadržení
Výkony lze hodnotit jako úspěšné, pouze velmi slabé výkony z důvodu utržení se ze zákusu a
následné blokace. Posuzovali pp. Komárek, Vitásek, Dupal. Figuroval p. Pochman.
Nejlepší výkon v obranných pracích předvedl Axel z Granátové zahrady Jiřího Zatloukala
s dosažením 260 bodů. 3 soutěžní dvojice měly možnost po získání patřičného bodového
hodnocení zapsání zkoušky OPT3. To se podařilo dvěma. Nejúspěšnější ženou Mistrovství
byla vyhlášena Jana Klimentová.

Pořadí jednotlivců:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Jiří Zatloukal – Axel z Granátové zahrady – VS Mírov
Jan Šťastný – Giro Boča Bohemia – OL Praha – reg. Praha-venkov
Jana Klimentová – Wincek od PČR – Policie ČR
Hana Čápová – Cicero Frany Greis – VS Horní Slavkov
Petra Adamcová – Max bez PP – region Zvoleněves

Titul Mistr republiky obranářů pro rok 2016 získal:
Jan Šťastný – Giro Boča Bohemia – Ostraha Letiště Praha, člen regionu Praha-venkov
Mistrovství republiky stopařů – Srbská Kamenice (24.-25.9.2016)
Mistrovství republiky se konalo 24.-25.9.2016 v areálu Intercampu U Ferdinanda v Srbské
Kamenici. Pořádáním této vrcholové akce byl pověřen region Ústí nad Labem, jehož členové
se přípravy i vlastního zajištění zhostili na výbornou. Vážíme si velice dobře sehrané party
lidí, kde každý přesně plní jemu svěřené úkoly. Sponzorování této akce bylo jako již tradičně
zajištěno firmou Royal Canin, jejíž zástupce pan Václav Dlouhý se zúčastnil celého
Mistrovství.
Organizační štáb pracoval ve složení:
ředitel Mistrovství:
Jan Dubový m.s.
vedoucí organizačního štábu:
Petr Urban
hlavní rozhodčí:
Jan Komárek
ekonom:
Veronika Šťastná
sčítací komise:
Tomáš Zemanec, Marie Krucká
k posuzování stop byli Výcvikovou
komisí SKS TART delegováni tito
rozhodčí:
Jan Dubový, František Homolka, Oldřich Šnytr
a Václav Svoboda
jako kladeči pracovali:
pí. Zemancová, Vlková a Vršecká a pp. Krucký, Šustr,
Pachman, Soukup a Kolařík
Všem jmenovaným patří poděkování za perfektně provedenou práci, která zajistila zdárný
průběh celé akce.
Terény byly vybrány odpovídající pro Mistrovství republiky a smluvně zajištěny s jejich
majiteli a CHKO Lužické hory.
Ubytování a stravování bylo rovněž ze strany majitele kempu zajištěno velice dobře.
Vyhodnocení
Poslušnost
Lze hodnotit jako lepší průměr. 3 hodnocení na spodní hranici limitu. Nejvíce problémů se
vyskytlo u volného aportu – 2 nulová hodnocení a jen 3x plný počet bodů. Jinak jediná nula u

Dlouhodobého odložení u jednoho závodníka. Posuzoval p. Komárek. Nejlepšího hodnocení
48 bodů dosáhla Marcela Wendlová a Běla Bělohorská lípa.
Stopy byly položeny v travnatých terénech a na vojtěšce. Pro obě stopy byly stejné prostory,
závodníci se posouvali ve 4 členných skupinách.
4hod. stopy
6 závodníků dosáhlo 90 a více bodů, 7 závodníků limit nedosáhlo, 2 na jeho hranici. Jediné
nulové hodnocení, kdy pes nevyšel z nášlapu. Problém byl v místech výskytu vysoké zvěře. To
byl důvod i nízkých bodových hodnoceních druhého dne v některých případech. V této
lokalitě se vyskytuje poměrně velké množství jelenů.
Nejlepší stopu hodnocenou 98 body vypracovala dvojice Jan Šťastný a Giro Boča Bohemia.
2hod. stopy
9 závodníků dosáhlo 90 a více bodů, 5 závodníků nesplnilo limit. Neúspěchy měly stejné
důvody jako u 4hod. stop. Nejlepší hodnocení 99 bodů dosáhli Timotea Dekanová s Fordem
od Královského rybníka a Pavel Morava s Iffem Taylor Backgorge.
8 závodníků mělo možnost splnění zkoušky SPT3. To splnila jediná účastnice.
Celkem na MR nastoupilo 16 závodníků. Podíl regionů a složek byl následující:
Praha-venkov
5
Lišov
4
Ústí n/L
3
Praha-Kobylisy
1
Ostraha letiště Praha 1
VS Oráčov
1
PČR
1
Mistr republiky stopařů pro rok 2016 a
1.místo
Petr Paroubek – Delli Majorův háj – region Ústí nad Labem
2. místo
Nelly Kováříková – Brutus Back Ader Bohemia – region Ústí nad Labem
3. místo
Tomáš Tiesl – Bond Levemar – VS Oráčov
4. místo
Lenka Váchová – Pirra Majorův Háj – region Praha-Kobylisy
5. místo
Dana Háková st. – Aiko z Údolí Bublavy – region Praha-venkov
Vyhodnocení všestranných pro rok 2016
V letošním ročníku do obou částí MR se stejným psem nastoupili pouze 2 psovodi, což je
v historii rozdělených mistrovství nejmenší počet.
Mistrem republiky všestranných pro rok 2016 se stal:
Jan Šťastný – Giro Boča Bohemia – OL Praha a region Praha-venkov
Jako druhý se umístil:
Tomáš Tiesl – Bond Levemar – VS Oráčov a region Praha-venkov

Vyhodnocení zkouškové činnosti
Celkem bylo v hodnocené výcvikové sezoně zorganizováno 33 zkoušek. Prakticky veškeré
akce proběhly ve 2. pololetí, v tom prvním proběhla sotva čtvrtina akcí z celkového počtu.
V tom jsou ale započítány i dvoje zkoušky pořádané v obou částech MR. Takže jsme na počtu
31.
Podíl regionů je následující:
Lišov
8, z toho 1 v rámci závodu, 1 na LVT
Ústí n/L
5, z toho 2 na závodech, 3 na LVT
Kolín
3, z toho 1 na závodech
Doupov
2
Praha-venkov 1
Plzeň-venkov 1 na LVT
Pořádající subjekty mimo TART uspořádaly 10 zkoušek, z toho 2 v rámci závodů. To byly
Božtěšice a Poplze. 8 zkoušek zorganizovala Toužim, Komárov a Habartov. Celkově
nastoupilo na zkoušky 229 psovodů. Úspěšných bylo 164. Počty podle jednotlivých zkoušek:
ZMT
T1
T2
N S N S N S
88 61 38 29 11 7

T3
N
4

S
3

OPT1
N S
23 17

OPT2
N S
8 7

OPT3
N S
7 6

SPT1
SPT2
SPT3
N S N S N S
20 15 15 12 15 7

Potěšujícím ukazatelem je, že nám psovodi nastupují i na nejvyšší stupně zkoušek v poměrně
slušném počtu.
Závěrem chci poděkovat úplně všem, kteří se na této činnosti podílejí a pokračujme dále
v této práci.

Jan Komárek
předseda Výcvikové komise

