Vyhodnocení činnosti SKS TART z.s. za rok 2019
Jako každý rok přistupujeme k bilancování uplynulé výcvikové sezony. Tento zpracovaný přehled
dává detailní rozbor všech výcvikových akcí pořádaných subjekty SKS TART z.s., ale i akcí (hlavně
zkoušek), které pořádají organizátoři, kteří nejsou členy SKS TART z.s., za což jim děkujeme a vážíme
si jejich aktivit. Na posuzování uvedených akcí se podílejí všichni rozhodčí. Za tuto jejich práci si
zaslouží rovněž poděkování. To rovněž patří všem pořadatelům těchto akcí a rovněž pořadatelům
výcvikových víkendů a táborů, kde se zaměřují na výcvik podle ZŘ TART. Rovněž globálně chceme
poděkovat všem sponzorům, kteří nám nezištně přispívají na pořádání těchto akcí, ať už se jedná o
Mistrovství republiky nebo regionální závod. Uvědomujeme si, že bez jejich přispění by pořádané
akce nebyly tím, čím jsou. Vím dobře o čem mluvím, protože hned začátkem výcvikové sezony nám
odstoupil sponzor nejen vrcholných akcí, se kterým jsme spolupracovaly mnoho let k úplné
spokojenosti. Bohužel vedení firmy mělo jinou představu o spolupráci.
Množství pořádaných akcí zůstává přibližně na stejném počtu, i když ve zkouškové činnosti máme v
1. pololetí roku stále klesající trend, který se pak dohání ve druhé polovině výcvikového roku. I v
uplynulém výcvikovém roce bylo na poslední chvíli zkoušeno 5 zkoušek pro nedostatečný počet
přihlášených účastníků. S počtem účastníků na zkouškách i závodech je to velmi kolísavé. Můžeme
konstatovat, že počet účastníků na závodech je spíše klesající. Je to velká škoda, neboť všichni
pořadatelé, jak se Výcviková komise přesvědčila, přistupují k přípravě k samotné organizaci velmi
odpovědně.
Mnoho našich členů se zúčastňuje výcvikových akcí pořádaných mimo SKS TART z.s., kde se
umísťují často na předních místech. To považujeme za výbornou reprezentaci a propagaci TARTu.
Co se týče organizační stránky akcí ve smyslu placení za nečleny SKS TART z.s. do pokladny svazu, v
tomto nebyl v uplynulé sezoně problém, i když v několika případech až na upozornění před VK.
Porovnávám osobně platby, které dostávám z výpisu od ekonomky se zaslanými soupiskami ze
všech akcí.
Dobře funguje i spolupráce se Sportovním policejním spolkem PREZIDIUM PRAHA, pod jehož
záštitou pořádáme obě části Mistrovství republiky.
Na všech akcích se účastníci chovali sportovně a nebyl důvod k řešení problémů rozhodčími, ani
pořadateli, natož Výcvikovou komisí. Protože můžeme konstatovat, že se zlepšila teoretická
připravenost psovodů tím, že valná většina nastupuje na akce se znalostí zkušebního řádu, občas se
vyskytnou problémy s tím, že si psovod ZŘ snaží upravovat hlavně podle připravenosti svého psa.
Toto nebude nikdy tolerováno a na všech zkouškách a závodech bude vždy požadováno provedení
cviku přesně podle zkušebního řádu. K tomu jsou ostatně důsledně vedeni rozhodčí při
pravidelných každoročních doškoleních.
Otevírání Studánek Ústí n/L – 6.4.2019
Již tradiční závod pořádaný regionem Ústí n/L každoročně otevírá výcvikovou sezonu. Byl velmi
dobře připraven a zajištěn. Byl uspořádán v kategoriích ZMT, T1, T2 a OPT1. Kategorie T2 nebyla
obsazena. Celkem k závodu nastoupilo 14 závodníků, v kategorii ZMT4, v T1 5 a v OPT1 rovněž 5
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závodníků. Úroveň výkonů byla vesměs na požadované úrovni. Posuzovali p. Komárek a pí
Kováříková. Figuroval p. Reissinger. Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT Monika Pancnerová – Bomb Baster Nica
T1
Petr Pachman – Beylien – reg. Zvoleněves
OPT1 Filip Gavor – Jimmi – reg. Liberec
Jílovský dukát – Jílové u Prahy – 4.5.2019
V tomto roce byl závod pořádaný regionem Jílové vypsán v kategoriích ZMT a OPT1. Dále v
kategoriích dospělí psi a mladí psi (poslušnost a obrana). Závod byl velice slabě obsazen. Po 3
závodnících v ZMT a OPT1 a 3 závodníci v kategorii mladí psi. Celkem 8 závodníků a 9 psů.
Posuzoval p. Babor. Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT
OPT1
Mladí psi

Šárka Bartošová – Aragorn Ma-La-No
Karel Hájek – Thor z Ditčina dvora – reg. Praha-venkov
Alžběta Vykoupilová – Cassidy – reg. Zvoleněves
Pohár Kristýny – Hrádek n/N – 18.5.2019

Závod pořádaný regionem Liberec a KK Liberec – Pavlovice byl pořádán ve spolupráci s Centrem
kynologie AČR Chotyně. Probíhal podle již tradičních propozic. Závod, který je již sice jednodenní,
ale pro jeho úžasnou atmosféru je s možností víkendového pobytu, za což patří pořadatelům v čele
s Jirkou Kolářem poděkování. Rovněž je třeba ocenit nasazení celého organizačního štábu. Je jen
velkou škodou, že se ho nezúčastňuje již tolik závodníků, jako tomu bylo v minulosti. Nastoupilo 19
psovodů s 20 psy, kteří se rozdělili do 10 dvoučlenných družstev. 1 závodník v průběhu závodu
odstoupil. Závod posuzovali pp. Richtr, Dubový, Komárek. K vloženému závodu – zadržení s
protiútokem na 300m nastoupilo 8 závodníků z toho 3 bodovali. Nejlepší byla Pavlína Řežábková s
Oskarem Napor – reg. Lišov, která se rovněž stala jako nejlépe bodovaná žena (v tomto případě s
Cirou) Miss Kristýna. Nejlepší obrana Pavel Rouček – Noris – VS ČR Jiřice
družstva:
1. místo
2. místo
3. místo
jednotlivci:
1. místo
2. místo
3. místo

Pavlína Řežábková – Cira – reg. Lišov
Martin Kiessling – Egon – reg. Lišov
Petra Adamcová – Max – MP Ústí n/L
Pavel Rouček – Noris – VS ČR Jiřice
Pavlína Řežábková – Oskar Napor – reg. Lišov
Michal Kiessling – Dag – reg. Lišov
Pavlína Řežábková – Cira – reg. Lišov
Petra Adamcová – Max – MP Ústí n/L
Martin Kiessling – Egon – reg. Lišov
O pohár města Kolína – 15.6.2019

Závod pořádaný ve 2 částech - 1. O pohár města Kolína (závod na rukáv Vega v přírodním terénu) a
2. Memoriál Vladislava Šárovce (na ringo v objektu). Akce obohacena o disciplínu zadržení ve vodě.
Závod dobře připraven, v ideálních prostorách pro provádění všech disciplín. Závodu se zúčastnilo
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14 psovodů s 15 psy. V kategorii 1 (vega) 8 a v kategorii 2 (ring) 7. Do vložené kategorie zadržení ve
vodě nastoupilo 13 závodníků, figurovala pí Sekerová, nejlepší výkon sl. Holečková. Posuzovali oba
rozhodčí. Kategorii 1 figuroval Michal Firman a posuzoval p. Komárek, druhou kategorii figurovali
Boris Maša a Radka Sekerová a posuzoval p. Šťastný.
vítěz 1. kategorie (les) – Miloslava Pěnkavová – reg. Liborec
vítěz 2. kategorie (objekt) – Radka Sekerová – reg. Kolín
Pohár Osvobození – Ústí n/L – 29.6.
Závod byl vypsán v kategoriích ZMT, T1, T2 a OPT1. Organizačně i sponzorsky velice dobře zajištěn.
Jako každý rok je součástí tohoto závodu tzv. Trojboj, což jsou 3 velice náročné disciplíny obrany na
RING. Zkušený, byť malý tým organizátorů perfektně zvládl veškerou přípravu a zajištění. Závodu se
zúčastnilo 18 závodníků s 20 psy. Další součástí závodu je kategorie poslušnosti podle T1 (bez
střelby). Zde nastoupilo 5 psovodů. V ZMT 3 a v T1 4, v T2 1 a v OPT1 2 závodníci. Do Trojboje
nastoupilo 8 závodníků. Ze strany závodníků je potřeba zvážit do jaké kategorie se přihlašují. Dva ze
3 závodníků v ZMT nenastoupilo na stopu a v Trojboji 3 psi neprovedli ani jeden zákrok. Jinak byla
úroveň požadovaných cviků dobrá. Figuroval Josef Reissinger, posuzovali pí. Kováříková a p.
Komárek. Vítězové kategorií:
poslušnost
ZMT
T1
T2
OPT1
trojboj

Jana Tietzová -Nessie
Nicolle Hladíková – Perry – reg. Liberec
Jiří Šec – Ela Black Ader Bohemia
Jiří Šec – Bria Black Ader Bohemia
Marie Surovcová – Chairo z Elbu
René Janeba – reg. Kolín

Závod Božtěšice – 14.9.2019
Závod pořádá ZKO podle NZŘ a každoročně je v něm začleněna kategorie TART. V tomto roce opět
podle zkoušky ZMT a T1. Podle doručené soupisky zkoušek se zřejmě zúčastnilo 6 psovodů, z toho
2 v kategorii ZMT a 4 a v T1. Posuzoval p. Dubový.
Memoriál MVDr. Ivo Srba – Kolín – 5.10.2019
Již tradiční závod pořádaný regionem Kolín. Proběhl v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1 a opět vložený
závod 3 speciálních obranářských disciplín na RINGO oblek. Akce připravena odpovědně a dobře
organizačně zajištěna. Vložený závod skládající se z přepadu psovoda a hlídání, hladkého zadržení s
překonáváním překážky a kontrolního výkonu za ztížených podmínek byl obsazen 13 závodníky.
Výkony dobré, jen hlídání pachatele neprovedla velká většina psů. Buď nevydrželi časový limit
anebo při odchodu figuranta zůstali ležet. V kategorii ZMT 9 závodníků, v T1 2 a v T2 2 a v OPT1 8
závodníků. V těchto kategoriích lze hodnotit výkony jako průměrné. Závod figurovali pp. Žítek,
Maša, Gavor a pí. Sekerová Posuzovali pí. Kováříková a p. Šťastný.
Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT Kristýna Prokopová – Jack bez PP – AČR
T1
Petr Jílek – Cyril Kladiov
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T2
Gabriela Kučerová – Elisia Bekiyara – reg. Kolín
OPT1 Pavlína Holečková – Hačan bez PP
RING Gabriela Kučerová – Elisia Bekiyara – reg. Kolín

Memoriál Mirka Vágnera – Poplze – 12.10.2019
Závod pořádaný v kategoriích ZMT, T1, T2 a T3. Vzhledem k tomu, že nebyl dodán žádný materiál o
průběhu akce, tak jen ze soupisky zaslané rozhodčím p. Dubovým – 2 účastníci, kteří nastoupili k
možnosti zapsání zkoušky:
ZMT nesplnil
T2
nesplnil
O granitový pohár – Liberec – 19.10.2019
Závod pořádaný regionem Liberec již tradičně v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1 a OPT2. I v tomto
ročníku zpestřen o disciplínu zadržení za ztížených podmínek na RINGO oblek. Akce velice dobře
připravena a organizačně zajištěna. Perfektně provedený časový harmonogram, který umožnil
časové zvládnutí této akce. V kategorii ZMT nastoupili 4 závodníci, v T1 3, v T2 6, v OPT1 3 a v OPT2
5 závodníků. Vložený závod byl z důvodů regulérnosti rozdělen na 2 kategorie – domácí, kteří byli 3
a hosté, kterých bylo 10. Úroveň výkonů lze hodnotit maximálně jako průměrnou, a to ve všech
kategoriích podle zkoušek. Obranářské práce figurovali pp. Stefan, Fittiš, Firman a Gavor. Posuzovali
pp. Komárek, Šťastný a pí. Kováříková.
Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT H. Mejzlíková – Derry
T1
Lucie Vondráčková – Bailey
T2
Miloslava Pěnkavová – Bady – reg. Liberec
OPT1 Petra Adamcová – Dark – MP Ústí n/L
OPT2 Zdeněk Žítek – Ronald – člen bez regionu
RING hosté – Adriana Vávrová – Criss – člen bez regionu
domácí – Miloslava Pěnkavová – Bady – reg. Liberec
O korbel vlčice Lupíny – Lučkovice – 19.-20.10.2019
Již 15. ročník závodu pořádaného regionem Lišov se speciálními propozicemi, které obsahují
poslušnost a pachové práce v rozsahu zkoušky SPT1, dále praktická stopa, revír na předměty,
vyhledání a nalezení pohřešované osoby a noční avizaci. Akce byla velice dobře připravena a
zajištěna. K závodu nastoupilo 10 závodníků. Nejvíce problémů dělala disciplína avizace, kterou
nikdo nesplnil a dále pak revír na předměty, kde pouze 1 závodník nalezl jediný předmět ze 4
odhozených. Jinak ostatní výkony byly na dobré úrovni. Akce byla jako vždy velice dobře sponzorsky
zajištěna. Posuzovali pp. Dupal a Homolka. Vítězkou se stala Kristýna Koprnická a Feres – členka bez
regionu.
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Mistrovství republiky obranářů ČR SKS TART z.s. 2019 – 3.-5.5.2019
Mistrovství se konalo 3.-5. května v areálu penzionu Chvojkovský mlýn v Podbořánkách v okrese
Rakovník. Spolupořadatelem byl Sportovní policejní spolek PREZIDIUM Praha. S přípravou a
konáním této vrcholové akce nám materiálně pomohl nprap. Pavel Pochman z VS Oráčov. Bohužel
nám na poslední chvíli odstoupil letitý sponzor firma Royal Canin, která s námi mnoho let
spolupracovala. Na poslední chvíli se podařilo zajistit ceny pro vyhodnocené nejlepší závodníky od
firmy Happy Dog, dále sponzorské dary našich bývalých členů manželů Součkových a od pana
Zemance. Zázemí bylo perfektně zajištěno provozovatelkou penzionu Janou Kolářovou se svými
spolupracovnicemi, což jsme všichni zvlášť ocenili při velice sychravém počasí. Funkce vedoucího
organizačního štábu se letos ujal pan Tomáš Tiesl, který se svou manželkou velice svědomitě a
obětavě plnili úkoly na ně kladené.
ředitelem Mistrovství byl Jan dubový m.s.
hlavní rozhodčí Mgr. Jan Komárek
ekonom Veronika Šťastná
vedoucí sčítací komise Tomáš Zemanec
Veškeré disciplíny probíhaly přímo v areálu penzionu a jeho těsném sousedství. Prostory
odpovídaly náročnosti této vrcholové akce. Časový plán byl přesně dodržován, nebyl podán žádný
protest. K Mistrovství republiky se přihlásilo 17 závodníků, nastoupilo 16. 1 závodník se týden před
zahájením akce omluvil z rodinných důvodů. Podíl regionů a složek na startovním poli závodníků byl
následující:
Lišov
3
Kolín
3
Praha-venkov
1
bez regionu
2
VS ČR
2
PČR
3
Ostraha letiště Praha 1
MP Ústí n/L
1
2/3 závodníků byly na MR obranářů poprvé.
Vyhodnocení jednotlivých disciplín
Poslušnost
Byla provedena na fotbalovém hřišti v areálu. Úroveň lze hodnotit jako průměrnou vzhledem
k vrcholové soutěži. Jako vždy nejvíce nulových hodnocení se projevilo při cviku aport přes
překážku. Kromě jednoho závodníka všichni splnili 70% bodový limit. U jednoho závodníka došlo
vzhledem k reakci na střelbu a opuštění místa pro odložení k anulaci celé poslušnosti. Další 3
dvojice předvedly velmi slabé výkony hlavně způsobné neukázněností psa. 7 výkonů hodnoceno 90
a více body. Nejlepší dvojice Petr Šindelář s Varem z Dvořákova sadu ohodnocena 97 body.
Posuzoval p. Komárek.
Noční avizace
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Prováděla se po lesní cestě v blízkosti areálu. Pouze 4 úspěšné dvojice, ale ani jedna s plným
počtem bodů, tudíž ani jedno perfektní provedení. Posuzoval p. Vitásek, figurant rtn. Exner.
Noční zadržení
Rovněž bylo provedeno na stejné cestě. Po několika letech, kdy jsme prováděli zdržení na krátké
osvětlení figuranta, bylo letos provedeno na krátký hluk způsobený figurantem. 3 psi zákrok
neprovedli vůbec, u dalších 2 velice slabý zákrok. Ostatní splnili cvik s drobnými nedostatky.
Figuroval svob. Trauč, posuzoval p. Homolka.
Průzkum objektu, označení
Bylo provedeno v původním prostoru penzionu. Časový limit byl stanoven na 3 minuty při
zohlednění rozsáhlosti prohledávaných prostor. 5 psů, což je více jak čtvrtina, ukrytou osobu
nenašla nebo neoznačila. Figurantem byla pí. Zemancová, posuzoval p. Dupal.
Přepad, prohlídka, výslech, doprovod
Přepad při pochůzce psovoda probíhal po cestě před areálem mezi svahem a hustě zalesněným
prostorem. Zákrok provedli všichni zúčastnění, 4 slabší výkony způsobené slabší razancí. V další
technické části se projevily nedostatky, 5 nízko hodnocených výkonů. Figuroval rtn. Exner,
posuzoval p. Vitásek.
Zákrok v místnosti
Byl realizován v jedné z ubytovacích chat, kde byla po vstupu psovoda se psem překážka pro volný
vstup. Pes při zákroku tuto musel překonat a provést zákrok. 2 nulové výkony způsobené
nedodržením ZŘ ze strany psovoda, 4 slabší výkony způsobené váháním psa před provedeným
zákrokem a slabší razancí. Figuroval svob. Trauč, posuzoval p. Šnytr.
Hladké zadržení na 150m
Bylo provedeno na fotbalovém hřišti v areálu. 5 slabších výkonů z důvodů překusování či slabšího
nástupu do zákroku. Jinak dobré výkony. Figuroval rtn. Exner, posuzovali pp. Dupal a Homolka.
Kontrolní výkon na 200m
Proveden rovněž na fotbalovém hřišti v areálu. 3 psi zákrok neprovedli a jejich výkon byl tudíž
hodnocen nulou. 2 slabé výkony z důvodů provedení zákroku až na druhý pokus a utržení se.
Figuroval svob. Trauč, posuzovali pp. Šnytr a Dupal. Nejlépe hodnocený výkon předvedl Hektor
z Chodovského království Petra Zifčáka hodnocený 97 body. Tento pes byl rovněž hodnocen jako
nejlepší v součtu všech disciplín obrany.
Všichni závodníci se po celou dobu konání MR chovali sportovně, za což jim patří poděkování. To
rovněž patří všem rozhodčím, figurantům, celému organizačnímu štábu a všem, kteří se podíleli na
přípravě a vlastním provedení mistrovství.
Mistrem republiky obranářů SKS TART z.s. na rok 2019 a
1. místo
Petr Zifčák – Hektor z Chodovského království – PČR a člen bez regionu
2. místo
Adriana Vávrová – Criss Hradní sklep – bez regionu
3. místo
Pavlína Řežábková – Oskar Napor – region Lišov
4. místo
Petra Adamcová – Max bez PP – MP Ústí n/L a region Zvoleněves
5. místo
Zdeněk Žítek – Ronald bez PP – bez regionu
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MR stopařů – Srbská Kamenice – 27.-29.9.2019
Konalo se 27. - 29.9.2019 v Intercampu U Ferdinanda v Srbské Kamenici. Pořadatelem byl Výkonný
výbor SKS TART z.s., regiony Praha-venkov a Ústí n/L a Sportovní policejní spolek PREZIDIUM Praha.
Sponzorem této vrcholné akce je firma NUTRICAN, jejíž zástupkyni Monice Pancnerové patří
poděkování. Rovněž velký dík patří paní Aleně Podracké, která nám věnovala mnoho času při
přípravě, když nám pomáhala zajistit terény pro provádění pachových prací.
Mistrovství proběhlo bez sebemenšího problému, všichni závodníci dodržovali časový
harmonogram a prokazovali vzorné sportovní vystupování. Během celé akce nebyl podán žádný
protest. Všem členům, kteří se podíleli na přípravě a samotném průběhu patří rovněž poděkování.
Organizační štáb pracoval v tomto složení:
ředitel MR
Jan Dubový m.s.
vedoucí org. štábu
Petr Urban
hlavní rozhodčí
Mgr. Jan Komárek
ekonom
Veronika Šťastná
vedoucí sčítací komise
Tomáš Zemanec
člen
Marie Krucká
rozhodčí pro pachové práce pp. Dubový, Vitásek, Homolka a Dupal
rozhodčí pro poslušnost
Václav Svoboda
kladeči stop
pí Vlková, Čížkovská, Janečková a pp. Krucký, Studihrad,
Pachman, Tajchman a Panák
Všichni jmenovaní se svých úkolů zhostili na výbornou.
Všechny stopy byly položeny na lukách a pastvinách v prostorách obcí Dobrná, Ludvíkovice,
Huntířov a Srbská Kamenice ve vzdálenosti do 10 km. Poslušnost probíhala v areálu ubytovacího
zařízení.
Mistrovství republiky se zúčastnilo 16 psů a 15 psovodů. Výjimka byly udělena psovodce, když na
poslední chvíli onemocněla její kolegyně, která nastupovala s fenou v jejím vlastnictví.
Podíl regionů a složek:
Praha-venkov
6
Lišov
3
Ústí n/L
2
Doupov
1
bez regionu
1
VS ČR Horní Slavkov
1
Ostraha letiště Praha
1
Policie ČR
1
Na tomto Mistrovství splňovali 4 psovodi se svými svěřenci kritéria pro možnost zapsání zkoušky
SPT3. Zkoušku splnil 1 uchazeč.
Poslušnost
Je třeba konstatovat, že v tomto ročníku nastalo oproti minulým zlepšení, což se odrazilo v lepším
hodnocení. Jediná nula z jednoho cviku už hodně dlouho nebyla. Pouze v tomto jednom případě
nebyl splněn požadovaný 70% limit. Nejlepší poslušnost hodnocenou 49 body předvedli Tomáš
Cvach s Dally z Elbu.
4hod stopy
7

Zde se projevily velké výkyvy v práci psů. Samozřejmě, že roli hraje i vylosování do skupiny a pak
opět losování konkrétní stopy. Nikdy nelze zajistit naprosto stejné terény. Ale hlavně záleží na
přípravě psa. 2 nulová hodnocení, dalších 6 nesplnilo 70% limit. Což je přesná polovina. V té druhé
kromě 1 závodnice všichni 90 a více bodů. Nejlepší výkon 99 bodů Tomáš Cvach a Dally z Elbu.
2hod stopy
Co jsem psal v úvodu ke 4 hodinovým stopám, platí i zde. V této kategorii jsou vždy lepší výsledky
vzhledem ke stáří stop. Nejnižší hodnocení 5 bodů jediná závodnice. Další 2 nesplnili limit, ale z 13
dalších závodníků, kteří limit splnili jich 12 obdrželo 90 a více bodů. Nejlepší stopy hodnocené 99
body – Petr Zifčák a Hektor z Chodského království a Soňa Nováková s Herem Sorizo.
Toto Mistrovství republiky stopařů lze po všech stránkách hodnotit jako úspěšné. Zastoupeno bylo
pro zajímavost 5 plemen psů: NO, Howaward, ČS vlčák, Německý krátkosrstý ohař a Akita-Inu.
Mistr republiky stopařů 2019 a
1. místo
Timotea Dekanová – Ford od Královského rybníka – Praha-venkov
2. místo
Tomáš Cvach – Dally z Elbu – VSČR Horní Slavkov
3. místo
Karel Hájek – Thor z Ditčina dvora – Praha-venkov
4. místo
Marie Hartmanová – Black Shadow ArQeVa – Praha-venkov
5. místo
Petr Zifčák – Hektor z Chodského království – Policie ČR
Vyhodnocení všestranných pro rok 2019
V této výcvikové sezoně se obou částí Mistrovství republiky zúčastnilo 5 psovodů, což je oproti
předchozím ročníkům mírný vzestup.
Mistr republiky všestranný pro rok 2019 a
1. místo
Petr Zifčák – Hektor z Chodského království – PČR a člen bez regionu
2. místo
Jan Šťastný – Giro Boča Bohemia – Ostraha letiště Praha a reg. Praha-venkov
3. místo
Pavlína Řežábková – Oskar Napor – reg. Lišov
4. místo
Michal Kiessling – Dag od Hejtmanské hráze – reg. Lišov
5. místo
Soňa Nováková – Hero Sorizo – reg. Lišov

Vyhodnocení zkouškové činnosti
Úvodem je třeba konstatovat, že patery zkoušky byly odvolány z plánu práce pro nedostatek
účastníků. Další fakt je ten, že v 1. pololetí se uskutečnily pouze 3 zkoušky. Takže hlavní tíha je opět
na 2. pololetí, což není zas tak překvapivé. Bohužel počet účastníků na jednotlivých zkouškách nám
nepřibývá, několik zkoušek je pořádáno s minimálním počtem 5 účastníků. Rovněž úspěšnost se
neustále pohybuje v průměru a k tomu je potřeba vidět fakt, že dost účastníků je hodnoceno
minimálním počtem bodů pro splnění částí zkoušek.
Celkem bylo v hodnoceném období uskutečněno 32 akcí, kde bylo možno složit zkoušku a obě části
MR. Podíl jednotlivých regionů je následující:
Lišov
7 (z toho 1 na závodě)
Ústí n/L
5 (z toho 2 na závodě a 2 na LVT)
Doupov
4
Liberec
3 (z toho 1 na závodě)
Kolín
3 (z toho 1 na závodě)
8

Praha-venkov 2 (z toho 1 na závodě)
Jílové
2 (z toho 1 na závodě a 1 na LVT)
Chebsko
1
bez regionu nebo mimo SKS TART z.s. 5 (z toho 2 na závodech)
Celkem nastoupilo ve výcvikovém roce 2019 ke zkouškám 214 psovodů, z toho bylo 154 úspěšných.
Podíl jednotlivých druhů a stupňů zkoušek:
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64 49 23 21 15

6

6

3

31 26 17 13 12

9

18 15 21

9

7

3

Z tabulky vyplývá, že největší propad je na stopařských zkouškách vyšších stupňů. Co říci na závěr?
Snad jen poděkovat všem, kteří se podíleli na uvedených výsledcích a popřát do další výcvikové
sezony hodně úspěchů všem závodníkům a organizátorům akcí, a těm zvláště, aby se nenechali
odradit od práce pro TART bezdůvodným napadáním a kritizováním od některých členů i nečlenů
na sociálních sítích.

předseda výcvikové komise SKS TART z.s.
Mgr. Jan Komárek
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