Vyhodnocení výcvikové činnosti SKS TART
za rok 2013
Vyhodnocení provádíme právě v období, kdy před 20 lety vznikla myšlenka založení
organizace, která by sdružovala profesionální psovody všech tehdy existujících ozbrojených
složek a civilní kynology. Základem byla idea – pokračování služebního výcviku psů a
navázání na tradice vysoké úrovně tehdejší československé kynologie.
Proto mě osobně, ale i všechny funkcionáře SKS TART mrzí fakt, že při hodnocení
uplynulé výcvikové sezony musíme konstatovat slabší účast na výcvikových akcích i značný
počet zrušených akcí pro nedostatek zájemců. Jak jsme zjistili, hlavním důvodem odvolání
účasti velmi často na poslední chvíli je špatná ekonomická situace ve společnosti. Abych byl
konkrétní, byly zrušeny 2 závody a 6 zkoušek. Samotná účast na zorganizovaných závodech a
zkouškách nám oproti minulému roku opět mírně klesla. Víme dobře, co je za námahu pro
pořadatele připravit akce. A odvolávat tyto na poslední chvíli je nepochopitelné. Rovněž se
tento problém vyskytl v obou částech mistrovství republiky. Závodníci i členové doprovodu
se omlouvají z účasti v posledním týdnu před konáním akce nebo dokonce i v den nástupu. Je
potřeba si uvědomit, že strava, která musí být nahlášena zhruba 2 týdny před konáním akce
musí být stravovacímu zařízení uhrazena bez ohledu na odebrání. Tím nám nesmyslně
narůstají výdaje.
Jsme rádi, že se rozšířilo pořádání výcvikových víkendů, které začaly provádět i nové
regiony. Přispívá to jak k propagaci TARTu, tak ke zvýšení výcvikové úrovně. Při správném
rozvrhu výcviku a při rozumném počtu účastníků se dá procvičit dosti disciplín.

Závod o pohár města Strmilova – 30.3.2013
Druhý ročník závodu pořádaný kynologickou organizací ve Strmilově spolu
s regionem TARTu Lišov. Byl velmi dobře organizován a zajištěn. Obranářský závod se
sestával z poslušnosti, která obsahovala ovladatelnostní cviky a zdolávání překážek a náročné
obranářské části. Průzkum objektu, přepad, zákroky v místnosti. Vše se ztíženými prvky.
Disciplíny byly provedeny na slušné úrovni. Hladké zadržení bylo provedeno podle modelové
situace PČR, včetně taktiky psovoda. Po výstřelu se psovod ukryje, na druhý vstřel vypouští
psa k zadržení pachatele, který zabíhá do úkrytu a zadržení musí být provedeno do nástupu
figuranta do automobilu. Pouze 2 psi tento cvik splnili. Protiútok na ringo s třásněmi v rukou
byl proveden na dobré úrovni. Závod posuzoval p. Dupal za spolupráce pp. Bočka a Košlera.
Nastoupilo 12 závodníků, z toho 6 členů TARTu.
1. Jiří Brňák
2. Petr Lukačevič
3. Lukáš Kiessling

Rasty Naspo
Moet bez PP
Max Černý obelisk

region Lišov PČR
PČR
region Lišov

Otevírání studánek Ústí nad Labem – 30.3.2013
Tradiční závod pořádaný regionem Ústí n/L společně podle NZŘ a ZR TART
v kategoriích ZMT, T1, T2. Akce byla ze strany pořadatele velice pěkně připravena.
Nastoupilo 12 závodníků, z toho v kategorii ZMT 7 a v kategorii T1 5 závodníků. Do T2
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nenastoupil nikdo. Výkony psů byly na průměrné úrovni, 2/3 splnily limit pro zapsání
zkoušky. Posuzoval p. Komárek.
ZMT Nicole Hladíková
T1
Filip Gavor

Bee Dexter Neviot
Kora bez PP

region Liberec
region Liberec

Obranářský speciál Písek – 13.4.2013
1. ročník závodu společně pořádaný v poslušnosti a obraně podle zkoušek ZVV1 a T1.
Závod je doplněn speciálními cviky obrany na ringo oblek. Jedná se o přepad, hlídačku,
hladké zadržení, doprovod. Závod měl slušnou úroveň, byl velmi dobře zorganizován,
závodníci obou kategorií mohli vzájemně sledovat své výkony. K závodu v kategorii T1
nastoupilo 5 závodníků. Posuzoval p. Dupal. Pořadí na prvních 3 místech:
1. místo
2. místo
3. místo

Milan Hrubec – Bad – region Lišov
Zdeněk Růžička – region Lišov
Tomáš Čapek

O Jílovský dukát Jílové u Prahy – 13.4.2013
Také již tradiční závod pořádaný regionem Jílové v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1 a
OPT2. Akce velice dobře připravená. Do příštích ročníků však není vhodné pro vyhlášení
vítězů spojovat kategorie z důvodů nízkého počtu závodníků. I když bylo uvedeno
v propozicích jak v tomto případě bude postupováno, vyvolalo to poměrně velkou nevoli
závodníků. K závodu nastoupilo celkem 18 závodníků, z toho v ZMT6, T1 6, T2 4, OPT1 1 a
OPT2 1 závodník. Posuzovali pp. Šnytr a Babor. Uvedu závodníky s nejvyšším počtem bodů
ke každé kategorii.
ZMT
T1
T2
OPT1
OPT2

Tereza Horová
Nelly Kováříková
Zuzana Hančálová
Jan Kříž
Markta Kalvová

Kamel od PČR
Brutus Black Ader Bohemia
Nemo ze Stříbrného kamene
Maximus AJ-PE Bohemia
Maina od PČR

region Praha-venkov
region Ústí nad Labem
region Praha-venkov
region Lišov

Pohár Osvobození Ústí n/L – 16.6.2013
Závod pořádaný v kategoriích ZMT, T1 a T2. Akce velice dobře připravena a
zajištěna. Nastoupilo celkem 13 závodníků, z toho v kategorii ZMT4, v T1 6 a v T2 3
závodníci. Úroveň výkonů byla průměrná. Posuzovali pí. Kováříková a p. Komárek.
Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT Jolana Novotná
T1
Nicole Hladíková
T2
Filip Gavor

Wendy z Berounské bašty
Bee Dexter Neviot
Kora bez PP

region Liberec
region Liberec
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Velká cena Zvoleněves – 7.9.2013
Akce, která v tomto roce byl poprvé prováděna pod hlavičkou TARTu. Pořádá ji nově
založený region Zvoleněves. Probíhala podle zkoušky OPT1, navíc na ochranný rukáv nebo
ringo oblek. Dále byly zařazeny další speciální obranné prvky velice praktického charakteru.
Akce dobře promyšlená a připravená. Úroveň cviků poměrně nízká, ¾ závodníků nesplnily
podmínky pro zapsání zkoušky. Posuzovali pp. Dubový a Komárek.
Nejvíce bodů získala:
Marcela Nadyždyová

Axa od Mlýnských kamenů

O korbel vlčice Lupíny – Lučkovice – 5.-6.10.2013
9. ročník speciálního závodu pořádaný regionem Lišov. V tomto roce byly opět
změněny propozice a závod se sestával z těchto disciplín: poslušnost, praktická stopa, stopa
s vyhledáním nášlapu, revír na předměty, nalezení ztraceného předmětu psovoda, noční
avizace. Velice zajímavý závod, na kterém nám bohužel přes veškerou snahu pořadatelů stále
klesá účast. K závodu nastoupilo 9 závodníků. Posuzoval p. Homolka.
Vítězem se stal Milan Hrubec se psem Badem – region Lišov

Memoriál MVDr. Ivo Srba – Kolín – 5.10.2013
2. ročník závodu v kategoriích ZMT, T1, T2 a OPT1 pořádaný regionem Kolín. Také
zde došlo k poklesu závodníků. V tomto ročníku nastoupilo celkem 20 závodníků, z toho 7
v ZMT, 8 v T1, 3 v T2 a 2 v OPT1. Závod dobře připraven, co se týče úrovně výkonu podle
zaslaných podkladů lze hodnotit průměrně. V dalším ročníku je potřeba přibrat takový počet
organizátorů, aby byla zajištěna bezproblémová administrativa v závěru pořádané akce.
Posuzovali pp. Vitásek a Babor.
Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT
T1
T2
OPT1

Eva Jurištová
Asta Hronovský pramen
Jan Šmoldas
Bube Vědusk
Miloslava Pěnkavová Dasty Eden Severu
Jana Stará

region Liberec
region Kolín

Zavírání Studánek – Ústí n/L – 12.10.2013
Tradiční závod pořádaný regionem Ústí v kategoriích ZMT, T1,T2. Akce velice dobře
připravená a zajištěná. Nastoupilo 11 závodníků, 4 v ZMT, 3 v T1 a 4 v T2. V poslední
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kategorii 1 závodník odstoupil a závod nedokončil. Úroveň výkonů byla dobrá. Posuzoval p.
Komárek.
Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT Irena Bártová
T1
Veronika Čížková
T2
Nelly Kováříková

UF bez PP
Gaston bez PP
Brutus Black Ader

region Ústí n/L

Mistrovství republiky obranářů – Podbořánky – 3.-5.5.2013
Mistrovství se konalo 3. – 5. května 2013 v rekreačním areálu Chvojkovský mlýn
v Podbořánkách na okrese Rakovník. Pořadatelem byl Výkonný výbor SKS TART, region
Praha-venkov a Vězeňská služba Oráčov. Péčí majitelů areálu bylo zajištěno kvalitní zázemí,
hlavně co se týče ubytování a stravování. Vyšli nám vstříc i s požadavky na zajištění
cvičebních prostor, které všechny byly přímo v areálu a jeho nejbližším okolí. Nebylo třeba
žádných přesunů, proto byl perfektně dodržován časový harmonogram mistrovství.
Vězeňskou službou Oráčov byl zajištěn nejnutnější počet pořadatelů, což přispělo k hladkému
průběhu celé akce.
Na Mistrovství bylo přihlášeno 19 závodníků. Nastoupilo 15 závodníků po omluvě 1
z rodinných důvodů a 3 ze služebních důvodů. V letošním ročníku převažoval počet
závodníků z městských policií, i když právě 2 z nich se k účasti nemohli dostavit. Podíl
regionů a složek byl následující:
Městské policie
6 (Havířov 2, Ostrava 1, Praha 1, Slaný 1, Ústí n/L 1)
Vězeňská služba
4 (Oráčov 3, Rýnovice 1)
Celní správa ČR
1
Ostraha Letiště Praha
1
Region Ústí n/L
1
Region Lišov
1
Region Praha-venkov
1
Ředitelem Mistrovství byl m.s. Honza Dubový, vedoucí organizačního štábu Pavel Pochman,
vedoucí sčítací komise Tomáš Zemanec, hlavním rozhodčím Jan Komárek. Jako rozhodčí
dále pracovali pp. Dubový, Šnytr a Zábranský – člen sdružení TART CZ a host našeho
mistrovství. Práce figurantů se jako vždy zhostila dvojice již osvědčených figurantů pp.
Pochman a Trauč. Všichni si své úkoly splnili na vysoké profesionální úrovni.
Vyhodnocení jednotlivých disciplín:
Poslušnost
Posuzoval p. Dubový. Můžeme konstatovat, že v tomto ročníku všichni závodníci splnili
bodový limit 70%. Tradičně nejslabší disciplínou je aport přes překážku. Zde byly uděleny
čtyři nuly. Nejlepší poslušnost předvedla dvojice Martin Kobrč se psem Wamp Malidaj
s dosaženými 94 body.
Obranné práce
Všechny kousačky jako vždy byly prováděny na ringo obleky.
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Průzkum objektu
Byl prováděn v půdním prostory hlavní budovy areálu. Figurantka pí. Zemancová byla
položena ve výšce 3m na válendách. 4 psi ukrytého pachatele nenalezli. Posuzoval p. Šnytr.
Zákrok v místnosti
Byl prováděn v dámských sprchách v tmavším stísněnějším prostoru, kde se za křiku prali 2
ženy. Figurant prováděl přepad ze sprchového boxu za těmito ženami. 1 pes cvik nesplnil, u 3
byl proveden velice slabý výkon. Posuzoval p. Komárek.
Přepad psovoda, prohlídka, výslech, doprovod
Přepad prováděn po cestě při pochůzce. Psovod byl přepadán zezadu. Jeden pes projevil slabý
zákrok, u dalších dvou problémy v prohlídce, výslechu a doprovodu. Posuzoval p. Zábranský.
Hladké zadržení
Prováděno po ujeté cestě z kopce dolů. 3 slabší výkony v zastavovacím efektu. Posuzovali pp.
Dubový, Zábranský, Komárek.
Avizace
Postup po lesní širší cestě do mírného kopce. Splnili pouze 4 závodníci. Vždy nejslabší
disciplína mistrovství, pro praxi však nesmírně důležitá. Posuzoval p. Šnytr.
Noční zadržení
Na osvětlení figuranta po lesní cestě do mírného kopce. 2 nesplněné výkony. 1 pes nezadržel,
1 psovod vypustil psa do prázdného prostoru. Posuzoval p. Komárek
Kontrolní výkon
Probíhal na fotbalovém hřišti. 3 nulové výkony způsobené ve 2 případech ztrátou orientace
psa a v 1 případě nedostatečným sebevědomím psa při střetu s figurantem. Další 3 výkony lze
hodnotit pouze jako slabé (utržení se při střetu). Nejlepší obranné práce předvedl pes Quantus
de Alphaville Bohemia Romana Valy.
Za sponzorování naší vrcholné akce patří poděkování firmě Royal – Canin.
Mistrem republiky obranářů pro rok 2013 se stal Jan Šťastný se psem Edgar Rebel Bohemia
z Ostrahy letiště Praha, člen regionu Praha-venkov.
Pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Kateřina Matějašková Cassie Monami Tenaj
Roman Vala
Quantus de Alphaville Bohemia
Jan Šťastný
Edgar Rebel Bohemia
Martin Kobrč
Wamp Malidaj
František Škvrna
Cif Soví mlýn

MP Havířov
Celní správa ČR
Ostraha letiště Praha
VS Rýnovice
MP Slaný

Mistrovství republiky stopařů – Hrádek n/N – 28.-29.9.2013
Mistrovství se konalo 28.-29.9.2013 v krásném prostředí rekreačního zařízení KRISTÝNA
v Hrádku nad Nisou. Na organizaci se kromě regionu Praha-venkov podílel i Kynologický
klub AČR. Z jejich řad se formovali kladeči stop pod vedením Jindry Kroce. Hlavní tíha
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příprav, hlavně co se týče zajištění vhodných terénů pro vypracování stop, zajištění
veterinárního dozoru apod. spočívala na Václavu Šafrovi. K celé akci přistoupil velice
odpovědně, takže celá organizace se zdařila. Dále je potřeba poděkovat za přípravy ubytování
a stravování Petrovi Richterovi a Haně Krocové, která po celou dobu mistrovství působila
jako organizátor. Velký podíl na úrovni této vrcholné akce měl sponzor ROYAL CANIN,
jehož zástupce Václav Dlouhý s námi strávil i část krásně prožitého víkendu. Slavnostního
zahájení se také zúčastnil místostarosta města Hrádek nad Nisou Pavel Farský, který je také
armádním kynologem a našim kamarádem.
Organizační štáb pracoval v následujícím složení:
ředitel:
Honza Dubový m.s.
ved. org. štábu:
Václav Šafr
hlavní rozhodčí:
Jan Komárek
ekonom:
Veronika Šťastná
vedoucí sčítací komise:
Tomáš Zemanec
jako rozhodčí pracovali
všichni členové Výcvikové
komise:
pp. Vitásek, Šafr, Homolka a Šnytr (stopy)
p. Komárek (poslušnost)
ve funkci kladečů pracovali
příslušníci AČR:
pp. Richtr, Fořt, Martynek, Procházka, bývalí kynologové AČR
pp. Kroc a Šoter, p. Kobrč z VS a p. Vala z CS
Napříště je potřeba výběru kladečů věnovat větší pozornost.
Organizačním problémem byla neukázněnost závodníků a jejich doprovodů, kteří se nahlásili
a v posledním týdnu před začátkem mistrovství se odhlašovali, tudíž v době, kdy musely být
již nahlášeny počty zúčastněných pro zajištění stravování.
Na mistrovství bylo přihlášeno 18 závodníků, k prezentaci jich nastoupilo 16. Podíl regionů a
složek na účasti byl následující:
Praha-venkov
Lišov
Ústí n/Labem
VS Oráčov
Kolín
PČR-SZKČ Jindřichův Hradec
MP Dobříš
OL Praha

5
3
2
2
1
1
1
1

Poslušnost
Tuto můžeme hodnotit jako průměrnou vzhledem k tomu, že se jedná převážně o cviky
ovladatelnostní. Jedna závodnice nesplnila 70% limit a u této jediné se vyskytla jediná nula
v hodnocení jediného cviku. Nejlepší poslušnost ohodnocenou 49 body předvedla dvojice Jan
Šťastný – Edgar Rebel Bohemia.
Pachové práce
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Stopy byly položeny ve stejných terénech pro obě. Jednalo se od travnatých prostor přes
porostlé strniště, orbu. Terén byl dosti náročný. Při pokládání obou stop byla v terénech mlha.
Vypracování probíhalo za příznivých klimatických podmínek.
4 hod. stopy
Zde byla jediná stopa z celého mistrovství hodnocena nulou. 7 stop bylo hodnoceno méně než
70 body, což je téměř polovina soutěžících dvojic. Pouze 2 stopy byly hodnoceny 90 a více
body. Nejlepší vypracování stopy s hodnocením 96 bodů předvedla dvojice Jan Šťastný a
Edgar Rebel Bohemia.
2 hod. stopy
Na těchto stopách pouze 1 závodník se svým psem nesplnil o 3 body 70% hranici. Zato 10
závodních dvojic obdrželo za svůj výkon 90 a více bodů, což jsou 2/3 zúčastněných. Nejlepší
ohodnocení za svůj výkon, a to 98 bodů, získala dvojice Magda Antmanová a její bílý
švýcarský ovčák Ahepjuk White-line Czech.
Drtivá většina psů byla plemene NO, ale po jednom zástupci plemena zde své výkony
předvedl Howaward, velký knírač a bílý švýcarský ovčák.
Mistrovství proběhlo v přátelské atmosféře, nebyl podán žádný protest, byl dodržován časový
harmonogram.
Titul mistr republiky stopařů pro rok 2013 a
1. místo
Jan Šťastný
Edgar Rebel Bohemia
2. místo
Pavel Pochman
Olg Gymor
3. místo
Ladislav Košler
Cir bez PP
4. místo
Alois Kumhera
Gody Bořický jez
5. místo
Václav Svoboda
Argo u Veterána

OL Praha a reg. P-venkov
VS Oráčov
PČR-SZKČ J.Hradec
reg. P-venkov
MP Dobříš

Jako vždy bylo vyhlášeno pořadí ve všestranných pro rok 2013. V letošním roce se zúčastnili
pouze 4 psovodi se stejnými psy obou částí mistrovství.
Mistrem republiky všestranných pro rok 2013 se stal:
1. místo
Jan Šťastný
Edgar Rebel Bohemia
2. místo
Zuzana Mančalová Nemo ze Stříbrného kamene
3. místo
Tomáš Tiesl
Enzo z Lounského chovu
4. místo
Petr Urban
Avar Black Adder Bohemia

OL Praha a reg. P-venkov
reg. P-venkov
VS Oráčov
reg. Ústí n./Labem

Vyhodnocení zkouškové činnosti
V hodnocené výcvikové sezoně bylo uspořádáno 27 zkoušek, z toho 2 na LVT, 6
v rámci závodů. V tomto roce nebyla složena žádná zkouška v rámci obou částí Mistrovství
republiky. 7 zkoušek bylo organizováno subjekty mimo členskou základnu TARTu, z toho 1
akce na LVT.
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Podíl regionů byl následující:
Praha-venkov
Lišov
Ústí n/L
Verušičky
Zvoleněves
Jílové
Kolín

5
4
4, z toho 3 na závodech, 1 na LVT
3
2, z toho 1 na závodech
1 na závodech
1 na závodech

Na zkoušky nastoupilo v hodnoceném roce 243 psovodů a úspěšně splnilo 178
psovodů se svými svěřenci. To přestavuje zhruba 77% úspěšnost.

ZMT
T1
OPT1 SPT1
N S N S N S N S
95 79 51 41 30 15 11 9

T2
N S
31 18

OPT2
N S
8 6

SPT2
N S
8 5

T3
N
4

S
1

OPT3
N S
0 0

SPT3
N S
5 2

Usnesení o placení 50,- Kč oplatku pro nečleny SKS TART za každého psa na
zkouškách a závodech bylo splněno, bohužel někdy i po několika urgencích, ale zdá se, že
tato praxe je již zažita mezi pořadateli výcvikových akcí. Pouze v případě zkoušek
v Prachaticích 15.6.2013, které pořádal p. Maun – bývalý člen TARTu, nedošlo do konce
roku k úhradě. Proto bylo jmenovanému sděleno předsedou Výcvikové komise, že mu již
nebude povoleno organizování zkoušek a závodů.
Tolik k vyhodnocení výcvikové sezony 2013. Do dalších výcvikových období našeho
svazu přeji jménem Výcvikové komise mnoho úspěchů a chci poděkovat našim sponzorům,
bez kterých bychom nemohli takto fungovat.

Jan Komárek
předseda VK SKS TART
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