Vyhodnocení výcvikové činnosti SKS TART z.s. 2021
Bohužel i další výcviková sezona byla poznamenána vládními opatřeními souvisejícími s pandemií
COVID-19 hned od začátku roku, resp. přetrvávala opatření z minulé výcvikové sezony. Proto se ani
neuskutečnilo doškolení rozhodčích plánované tradičně na začátek března. Z uvedených důvodů se
ani neplánovala obě části mistrovství republiky. Chápeme, že při dodržování všech hygienických a
restriktivních opatření, nemohlo ani docházet k pravidelným tréninkům ve skupinách kynologů.
Vzhledem k tomu, že se utlumená výcviková činnost přenášela z minulé výcvikové činnosti, mnoho
našich členů počítalo s obrovským zájmem o výcvikové akce po jejich opětovném povolení. Opak
však byl pravdou. Zda to bylo způsobeno dlouhodobou nemožností tréninku nebo jinými důvody,
lze jen spekulovat.
Kladem a určitým překvapením byl početní nárůst členské základny. Zkoušková činnost byla
povolena od 1. června a pořádání závodů od 1. července. Zkoušková činnost se slibně rozjela,
závodnická již méně. Nebylo pořádáno několik již klasických závodů. Ostatní fungovaly za přísných
proti-epidemiologických podmínek. Pro malý počet účastníků byly zrušeny jedny zkoušky a jeden
závod, který byl zorganizován regionem Kolín v jednom termínu v 6 kategoriích. Přihlášeno bylo 6
závodníků v dříve prestižních závodech. Jedny zkoušky byly zrušeny na konci výcvikové sezony z
důvodu opětovně se zhoršující nákazové situace. Ale početní účast na výcvikových akcích až na
výjimky byla dosti slabá. Plno zkoušek se konalo jen s minimálním počtem účastníků, a to ještě s
velmi slabou výcvikovou úrovní. Je potřeba, aby pořádající subjekt dobře rozmyslel, zda jsou
opravdu účastníci připraveni, a pak teprve nahlašoval pořádání akce. Dále chci připomenout, že je
nezbytně nutné nahlásit pořádání akcí předsedovi Výcvikové komise včas, a ne si jen dohodnout
zkoušky s rozhodčím. Ten teprve rozhodčího deleguje. U závodů se tento problém nevyskytuje.
Rovněž je nezbytně nutné neprodleně po ukončení akce zaslat na finanční účet SKS TART, z.s. 50,Kč za každého zúčastněného nečlena SKS TART, z.s. s každým psem.
Pokud to již bylo možné, mnoho našich členů se zúčastnilo akcí mimo rámec SKS TART z.s. Možno
se zmínit o Mezinárodní kynologické soutěži pořádané 15. - 17. října na Mělníku TARTem CZ. V
souvislosti s touto akcí proběhlo ocenění několika našich členů na mělnické radnici starostou města
za spolupráci mezi oběma organizacemi a zároveň ocenění od Sportovního spolku PČR PREZIDIUM,
se kterým obě organizace aktivně spolupracují. Byli to pp. Komárek, Růžička, Šnytr, Vitásek a Zifčák.
Aktivně nám pracuje i nový region Beskydy, který uspořádal 16. - 18. 7. obranářský víkend.
Pohár Osvobození Ústí n/L - 17.7.2021
Již tradiční závod pořádaný regionem Ústí nad Labem v kategoriích ZMT, T1, OPT1, poslušnost T1
(bez střelby) a trojboj. Ten se sestával ze 3 zadržení na Ringo oblek – do dodávkového automobilu,
v tmavé místnosti a přes překážku s přepadem druhým figurantem. Akce byla perfektně připravena
a zajištěna velice malým, ale schopným kolektivem pořádajících členů. Celkem se zúčastnilo 25
závodníků s 28 psy. Úroveň výkonů lze hodnotit jako mírný nadprůměr. V kategorii poslušnost se
zúčastnilo 7 psovodů a 8 psů, v ZMT 4, v T1 4, v OPT1 4. Do trojboje nastoupilo 8 psovodů s 9 psy.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Poslušnost: Petr Pachman – Baillen – region Ústí
ZMT:
Michal Studihrad – Kerby Black Ader Bohemia
T1:
Nicolle Hladíková – Perry – region Liberec
OPT1:
Tereza Frýdlová – Fram Black Ader Bohemia
Trojboj:
René Janeba – Domingo z Kranátové zahrady – region Kolín
Figurantské práce prováděli pp. Reissinger a Pachman. Posuzovali pp. Komárek, Urban a pí.
Kováříková.

Závod Strakonice - 21.8.2021
Poprvé uspořádaný závod regionem Lišov byl dobře připraven a zajištěn. Jen malá připomínka,
vzhledem k tomu, že se jednalo o obranářský závod, bylo stanovených 10 bodů v kategorii T1 na
hladké zadržení málo, neboť se jedná o stěžejní disciplínu. Závod byl pořádán ve 2 kategoriích –
rozšířená ZMT a rozšířená T1. Celkem se zúčastnilo 11 psovodů s 12 psy. V kategorii ZMT 5
účastníků, v T1 6 se 7 psy. Závod posuzoval p. Dupal a poslední hospitaci zde splnila Pavlína
Řežábková.
Vítězové jednotlivých kategorií:
ZMT: Martin Kiessling – Flora Milargo – regin Lišov
T1:
Jan Vendég – Boss
Závod Poplze - 25.9.2021
Akce pořádaná již několikátý rok. Byla velice dobře zajištěna a připravena. Zúčastnilo se celkem 12
závodníků v následujících kategoriích: ZMT – 10 závodníků, 1 závodník v T2 a 1 v T3. Úroveň výkonů
lze hodnotit jako podprůměrnou. Posuzovala pí. Kováříková.
O korbel vlčice Lupíny – Lučkovice - 16. - 17.10.2021
Stopařský závod – jeho 16. ročník velice dobře připravený a zajištěný zkušeným týmem pořadatelů.
Sestává se z ovladatelnostní poslušnosti, praktické stopy, stopy SPT1, rozlišení předmětu, nalezení
ztraceného předmětu psovoda, revíru na předměty, vyhledávání a označení pohřešované osoby a
noční avizace. Zúčastnilo se 15 závodníků se 16 psy. Nejhůře hodnocenou disciplínou kupodivu
nebyla avizace, ale revír na předměty. Bohužel tento důležitý cvik služebního výcviku se neprovádí.
Závod posuzovali pp. Dupal a Homolka. Pořadí na prvních místech:
1. Martina Šindelářová – Varo od PČR
2. Kristýna Koprnická – Ferus
3. Petr Šindelář – Tank – region Lišov
Memoriál Miloše Aubrechta – Těmice - 6.11.2021
Závod uspořádaný regionem Lišov jako obranářský byl rozdělen do 2 kategorií. První kategorie
méně náročná a druhá náročnější. Hlavní organizátoři byli Honza Maun a Vláďa Košler, který také
pomáhal při posuzování. Závod měl velmi dobrou úroveň, v 1. kategorii byly velice vyrovnané
výkony. Ve 2. kategorii byly již zřetelné rozdíly ve výkonech. Celkem se zúčastnilo 21 závodníků, z
toho 10 v kategorii 1 a 11 v kategorii 2. Závod figurovali pp. Maun a Šustr. Posuzovali pp. Homolka a
Dupal.
Vítěz kategorie 1 – Barbora Hemauer – Hearty
Vítěz kategorie 2 – Martin Vlček – Timmy

Vyhodnocení zkouškové činnosti
Přes předpoklady po poměrně dlouhém zákazu pořádání zkoušek se očekávaný nárůst naplněnosti
nekonal. Účast na zkouškách z výkonu je necelých 70%. Plně obsazených akcí bylo velmi málo,
naopak zkoušek s minimálním počtem přibylo. A to pořadatelé akcí, aby vůbec mohli zkoušky
pořádat nechají nastoupit psovody jejichž ambice pro splnění zkoušky jsou pramalé, neboť již v
první disciplíně jsou hodnoceny nulou. Celkový dojem z jejich přípravy neskýtá přesvědčení, že se
jedná jen o momentální výpadek způsobený nervozitou psovoda z účastí na akci.
Celkem bylo konáno 26 akcí, z toho regiony:
Doupov
Ústí n/L
Lišov
Praha-venkov
Kolín
Chebsko

6
5 z toho 1 na závodech a 1 na LVT
5 z toho 2 na závodech
3 z toho 1 na LVT
2
1

Mimo regiony byly pořádány 4 akce, z toho 1 na závodech. Úspěšnost pořádaných zkoušek s
přihlédnutím k bodování lze hodnotit pouze jako mírný nadprůměr. Přehled o účasti na
jednotlivých zkouškách a jejich úspěšnosti:
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Takže celkem v hodnocené výcvikové sezoně nastoupilo ke zkouškám 191 psovodů a z tohoto
množství jich 150 úspěšně zkoušku splnilo. Zajímavé je, že všichni nastoupení v nejvyšších
speciálních zkouškách zkoušky splnili. Stále se setkáváme s problémem, že pořadatel otálí s
placením stanoveného poplatku za každého nečlena SKS TART z.s. a psa na účet svazu. Ale musíme
konstatovat, že se kázeň v tomto směru velice zlepšila. Přesto však musí předseda Výcvikové
komise po porovnání zaslané soupisky a výpisu z účtu telefonicky urgovat některé pořadatele akcí.
Tolik k vyhodnocení výcvikové sezony 2021. Můžeme jen doufat, že nová výcviková sezona nebude
tolik poznamenaná pandemií coronaviru. Všem přeji do nadcházejícího období jménem Výcvikové
komise hodně úspěchů a klidu na výcvik.
Předseda Výcvikové komise
SKS TART, z.s.
Mgr. Jan Komárek

