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Vyhodnocení výcvikové činnosti SKS „TART“, z.s. za rok 2017 
 
 
Ohlédneme-li se za uplynulou výcvikovou sezónou, můžeme konstatovat, že nenastal pokles 
v počtu pořádaných akcí. Zároveň se mírně zvýšil stav členské základny, což by mělo mít vliv na 
zvýšené účasti na závodech a zkouškách, ale zde se to příliš neprojevilo. I v roce 2017 byly 
zrušeny čtvery zkoušky z výkonu pro nedostatek nastupujících. Naproti tomu se v některých 
závodech účast mírně zvedla. bylo to hlavně tam, kde pořadatel zařadil jako speciální disciplíny 
výkony na RINGO oblek. Tyto velice zajímavé disciplíny zvyšují zájem o TART. A to je velice 
dobře. Pořadatelé se při všech akcích, které pořádali velice pečlivě, zabývali jejich přípravou a 
zajištěním včetně sponzorského. Spokojenost účastníků jim zajisté byla odměnou. Touto cestou 
chceme jít i v dalším období. Spolupráce pořádajících subjektů s předsedou Výcvikové komise je 
na velice dobré úrovni. Akce jsou nahlašovány včas (s malými výjimkami). Po administrativní 
stránce jsme v uplynulé výcvikové sezóně nezaznamenali větších nedostatků. Pouze pořádající 
organizace zkoušek v Komárově nezaplatila na účet SKS TART z.s. stanovený poplatek za 
nečleny přes několik výzev předsedy Výcvikové komise. Z tohoto důvodu nebude povolena další 
výcviková akce. Oceňujeme práci aktivních členů ve všech regionech, kteří pořádají soustředění a 
výcvikové víkendy. Rovněž tak je potřeba poděkovat všem členům, kteří se zúčastňují akcí 
pořádaných jinými organizacemi, které mají v náplni velice podobné disciplíny k TARTu. Vesměs 
tam dosahují velice dobrých výsledků, čímž vzorně reprezentují náš svaz. Věříme, že tento mírně 
se zlepšující trend bude pokračovat i nadále. Hlavně je potřeba ještě zvýšit účast na některých, 
dříve hojněji obsazovaných závodech, a především na zkouškách z výkonu, kde je jich hodně 
prováděno při minimálním počtu účastníků. Jsme velice rádi, že při organizaci našich největších 
akcí nám pracují perfektně sehrané kolektivy, které své úkoly vždy perfektně plní. Při této 
příležitosti je potřeba poděkovat naší sponzorské firmě Royal Canin a jeho „ztělesniteli“ Václavu 
Dlouhému za pravidelnou a již dlouholetou pomoc. V neposlední řadě je třeba poděkovat 
rozhodčím za dobře provedenou práci v uplynulé výcvikové sezóně. Díky sponzorskému daru 
našich členů Martina a Lukáše Kiesslingových budeme mít svá startovní čísla s logem SKS TART 
na obě části Mistrovství republiky. 
 
K vlastnímu vyhodnocení akcí: 
 
 

O Jílovský dukát, Jílové u Prahy, 24.4.2017 
 
Závod uspořádal region Jílové u Prahy v kategoriích ZMT, T1, OPT1. Podle vyjádření 
rozhodčích závod proběhl v přátelské atmosféře za nevlídného deštivého počasí. Nebyly 
vzneseny žádné připomínky. Dále byly vloženy kategorie poslušnosti a kategorie obrany. V obou 
nastoupilo po 3 závodnících. V ZMT bylo 5 závodníků, v T1 1 a v OPT1 rovněž 1 závodník. 
Takže účast dosti slabá. Splněny byly 4 zkoušky ZMT, 1 T1 a 1 OPT1. Vítězem kategorie ZMT 
byl psovod Roman Bolek se psem Chad Sorizo. Vítězem kategorie poslušnosti psovodka Linda 
Prause s fenou Vendulka. Kategorii obran vyhrála psovodka Vendula Pilná se psem Thor. Zřejmě 
roční odmlka se podepsala na nízké účasti tohoto závodu, který byl v minulých ročnících 
poměrně hojně obsazován. Závod posuzovali pp. Babor a Svoboda.  
 

O pohár KRISTÝNY, Hrádek n/Nisou, 20.5.2017 
 
 
Již 19. ročník dříve velmi oblíbeného závodu nyní opět pořádá region TART Liberec a 
Kynologický klub Liberec-Pavlovice pod řízením Jiřího Koláře. Opět byl závod uspořádán jako 
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jednodenní s možností víkendového pobytu. Ke kvalitě této akce přispělo vynikající sponzorské 
zajištění a účast hejtmana Libereckého kraje p. Martina Půty a starosty města Hrádku nad Nisou 
p. Josefa Horinky. Závod probíhal podle upravených propozic. Poslušnost podle T1, obrany 
v lese na 2 figuranty (vyštěkání, prohlídka, výslech s přepadením při prohlídce, doprovod 
s útěkem), zadržení hladké a s protiútokem a likvidace výtržnosti. Vše na RINGO oblek. 
Dobrovolná disciplína je zadržení s protiútokem na 300 metrů. Posuzovali pp. Babička a Richter, 
samostatnou disciplínu pp. Dubový a Komárek. K závodu nastoupilo 18 závodníků, kteří 
startovali v 9 dvoučlenných družstvech. Vzhledem ke kvalitě připravenosti akce a její atmosféře 
musíme jen litovat tak malého počtu závodníků.  
Titul miss Kristýna jako žena s nejlepším umístěním v závodě získala Pavlína Řežábková 
z regionu Lišov. 
Nejlepší výkony v obranách celkově předvedla dvojice Miroslav Dajč a Baddy Dračí údolí z VS 
ČR Rýnovice. 
Na samostatnou disciplínu zadržení s protiútokem na 300 m nastoupilo 5 závodníků. Vítězka 
hodnocena 100b Jana Světlíková s Daiguiri Vědusk a 85b hodnocen Michal Kiessling a Dag od 
Hejtmanské hráze. Ostatní výkon nesplnili pro ztrátu orientace. 
 
Hodnocení jednotlivců: 
1. místo Miroslav Dajč – Baddy Dračí údolí – VS ČR 
2. místo Michal Ďurica – Wamp Malidaj – PZ SR 
3. místo Filip Gavor – Bolt z Jimmiho lesa – region Liberec 
 
Hodnocení družstev: 
1. místo Petra Damacová – Max bez PP – region Zvoleněves 
  Pavel Rouček – Noris z Hückelovy vily – VS ČR Jiřice 
2. místo Bohumil Vacek – Canto Six-Bau – VS ČR Rýnovice 
  Miroslav Dajč – Baddy Dračí údolí – VS ČR 
3. místo Filip Gavor – Bolt z Jimmiho lesa – region Liberec 
  Michal Firman – Yner z Kraje Karla IV. – VS ČR Stráž p./R. 
 

 
O pohár města Kolína, Kolín, 17.6.2017 

 
Závod pořádaný regionem Kolín se konal ve 2 kategoriích. A – obrana na RINGO oblek 
v objektu a 70 bodová poslušnost a B – obrana v lese na rukáv VEGA a 50 bodová poslušnost. 
Akce byla v jejím prvním ročníku velice dobře připravena a zajištěna. Zúčastnilo se 25 závodníků 
z toho 12 v kategorii na VEGU a 13 na RINGO. Z této kategorie během závodu 1 účastník 
odstoupil. Připravenost soutěžících byla velice dobrá. Byly vyhodnoceny nejlepší kontrolní 
výkony v obou kategoriích – A – Adriana Vávrová se fenou BOM – členka bez regionu a 
v kategorii B byly 2 výkony hodnoceny 100 body – Jana Světlíková a Kecka z Trucu a Radek 
Digaňa se svým BOM. Závod posuzovali p. Komárek (kategorii B) a p. Vitásek (kategorii A). 
 
Vítězové: 
A – Adriana Vávrová – BOM 
B – Jana Světlíková – Kecka z Trucu 
 
 

Pohár Osvobození Ústí n/L, 24.6.2017 
 
Závod pořádaný regionem Ústí n/L byl v tomto ročníků v kategoriích ZMT, T1, T2 a OPT1. 
Navíc byla vložena kategorie poslušnosti T1 (bez střelby) a trojboj, sestávající se ze 3 praktických 
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cviků obrany na RINGO oblek. Závod byl velice dobře připraven a zajištěn. Celkem nastoupilo 
k závodu 18 závodníků s 21 psy. Podmínky pro splnění zkoušky mělo 8 psovodů (kategorie ZMT 
a OPT1) a splnilo 7. Připravenost závodníků a psů lze hodnotit dobře. Kategorie T2 zůstala 
neobsazena. V kategorii ZMT nastoupilo 6 závodníků. Vítězem se stal Stanislav Buresch. 
V kategorii T1 nastoupili 3 závodníci. Vítězkou se stala Nelly Kováříková s Enny Black Ader 
Bohemia z regionu Ústí n/L. V kategorii OPT1 nastoupili 3 závodníci. Vítězem se stal Filip 
Gavor s Boltem z Jimmiho lesa z regionu Liberec. V kategorii poslušnosti nastoupilo 6 
závodníků. Vítězkou byla pí Podrazská. V trojboji nastoupilo 8 závodníků. Vítězkou se stala Petra 
Adamcová s Maxem bez PP z regionu Zvoleněves. Závod posuzovali pp. Komárek a Vitásek. 
 
 

Děčínská Kotva, Děčín, 9.9.2017 
 
Již podruhé byla na tomto tradičním závodě zařazena kategorie TART. V tomto ročníku probíhal 
závod podle T1 poslušnost a obrany T1, ale na RINGO oblek v objektu nepoužívané části 
nádraží Děčín-východ. Akce byla velice dobře připravena díky organizátorovi Petru Paroubkovi a 
figurantovi Stanislavu Sanejstrovi. Zúčastnilo se 11 závodníků. Posuzoval p. Komárek. 
Vítězkou se stala Petra Adamcová s Maxem bez PP z regionu Zvoleněves. 
 

Závod Poplze, 16.9.2017 
 
Závod podle ZMT, T1, T2 byl obsazen 6 závodníky, z toho 3 v kategorii T1 a 3 v T2. Úspěšnou 
zkoušku absolvovali 2 adepti v kategorii T1. Posuzoval p. Dubový 
 

Závod Božtěšice, 23.9.2017 
 
Závod podle ZMT a T1 byl obsazen 4 závodníky. Úspěšný na zkoušce nebyl žádný. Posuzoval p. 
Dubový 
 

Memoriál MVDr. Ivo Srba, Kolín, 7.10.2017 
 
Již tradiční závod pořádaný regionem Kolín v kategoriích ZMT, T1, T2 a OPT1. Tento ročník 
byl zpestřen o vložený závod na RINGO oblek. Ten se sestával z likvidace výtržnosti na volném 
prostranství, zákroku ve vozidle a kontrolního výkonu za ztížených podmínek. Akce byla velice 
dobře připravena. V kategorii ZMT nastoupilo 9 závodníků, v T1 3, v T2 1 a v OPT1 4 
závodníci. Celkem 17. Do vloženého závodu nastoupilo 16 účastníků. Figuranti Ladislav Kašpar, 
Radka Sekerová a Zdeněk Žítek. Vzhledem k dosaženým výsledkům a počtu absolvovaných 
úspěšných zkoušek můžeme konstatovat, že psovodi i psi byli na akci dobře připraveni. Závod 
posuzovali pp. Komárek a Vitásek. 
 
Vítězové jednotlivých kategorií: 
ZMT Šárka Nováková – region Liberec 
T1 Filip Gavor – Bolt z Jimmiho lesa – region Liberec 
T2 Anita Vokounová – Chipp Majorův háj – bez regionu 
OPT1 Zdeněk Žítek – Ronald Malý – bez regionu 
Vložený závod – Zdeněk Žítek – Ronald Malý – bez regionu 
 

O Korbel vlčice Lupíny, Lučkovice, 14.-15.10.2017 
 
 Rovněž tradiční závod pořádaný regionem Lišov. Sestává se z poslušnosti ZMT a dále praktické 
stopy, stopy s vyhledáním nášlapu, revíru na předměty, nalezení ztraceného předmětu psovoda, 
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noční avizace. Závod byl velice odpovědně připraven a probíhal díky výborné organizaci bez 
problémů. Samozřejmě nejslabší disciplínou byla avizace, ale ostatních výkonů se soutěžící 
dvojice zhostily velmi dobře. Nastoupilo celkem 12 závodníků. Posuzovali pp. Dupal a Homolka. 
Vítězem se stal Petr Šindelář se psem Varo – region Lišov. 
 

O Granitový pohár, Liberec, 21.10.2017 
 
4. ročník závodu pořádaného regionem Liberec tentokrát v kategoriích ZMT, T1, T2, OPT1 a 
OPT2. I v tomto roce byl obohacen o speciální dobrovolnou disciplínu – zadržení nebezpečného 
pachatele na RINGO oblek. Akce byla velice pěkně připravena, veškeré prostory pro provádění 
v šech disciplín byly pořadatelem vybrány odpovědně. Celý tým pořadatelů předvedl perfektní 
práci. V kategorii ZMT nastoupilo 6 závodníků, v T1 9, v OPT1 3 a v OPT2 6 závodníků. 
Kategorie T2 nebyla obsazena. Vložené disciplíny se zúčastnilo 9 závodníků. Celkem nastoupilo 
22 závodníků a 24 psů. Úroveň výkonů lze hodnotit velice dobře, pouze v kategorii T1 byla slabší 
úroveň. Posuzovali pí. Kováříková, pp. Komárek a Svoboda. 
 
Vítězové kategorií: 
ZMT Jitka Hřebenová – Timmi (bernský salašnický pes) 
T1 Šárka Nováková – Samir – region Liberec 
OPT1 Michal Firman – Yner – region Liberec 
OPT2 Zdeněk Žítek – Ronald Malý – bez regionu 
Vložená disciplína – Adriana Vávrová – Attack – bez regionu 
 

Mistrovství republiky obranářů, Podbořánky, 5.-7.5.2017 
 
Mistrovství republiky se konalo 5.-7. května 2017 v areálu Chvojkovský mlýn Podbořánky na 
okrese Rakovník. Pořádáním byl Výkonným výborem pověřen region Praha-venkov. Obrovský 
podíl na přípravě, organizaci a vlastním průběhu měla Vězeňská služba Oráčov pod vedením 
vedoucího instruktora výcviku nprap. Pavla Pochmana, který zároveň pracoval jako vedoucí 
organizačního štábu. S ním a s majiteli rekreačního zařízení bylo projednáno s předstihem veškeré 
zajištění akce za účasti předsedy Výcvikové komise SKS TART. Mistrovství bylo sponzorsky 
zajištěno firmou Royal Canin a jejím zástupcem Václavem Dlouhým. Za sponzorské přispění 
patří rovněž poděkování našim bývalým členům a funkcionářům manželům Součkovým a výrobci 
kynologických potřeb z Polytanu.  
 
Organizační štáb pracoval ve složení: 
ředitel:    Jan Dubový m.s. 
hlavní rozhodčí:  Jan Komárek 
ekonom:   Veronika Šťastná 
vedoucí sčítací komise: Tomáš Zemanec 
 
Výcviková komise delegovala jako další rozhodčí Vojtěcha Vitáska, Oldřicha Šnytra, Františka 
Homolku a Jiřího Dupala. Jako figuranti pracovali nprap. Pavel Pochman z VS Oráčov, svob. 
David Trauč a rtn. Martin Exner z VÚ Žatec. Všichni přistupovali ke svým úkolům velice 
zodpovědně včetně technického družstva pro zajištění jednotlivých disciplín v čele s Janou 
Zemancovou.  
 
Veškeré prostory byly zajištěny odpovědně a plně odpovídaly pro plnění jednotlivých disciplín 
této náročné akce. Ubytování a stravování bylo na vynikající úrovni. 
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Na Mistrovství republiky obranářů nastoupilo 20 závodníků. Podíl regionů a složek byl 
následující: 
Lišov   4 
VS GŘ   4 
VS Oráčov  3 
PČR   2   
Ostraha letiště Praha 2 
Plzeň-venkov  1 
Zvoleněves  1 
Doupov  1 
Ústí n/L  1 
MP Chomutov  1 
 
Vyhodnocení jednotlivých disciplín: 
 
Poslušnost 
Probíhala na fotbalovém hřišti. Můžeme konstatovat, že oproti dřívějším ročníkům došlo ke 
zvýšení úrovně. Jediná poslušnost hodnocena nulou u jednoho závodníka, bylo způsobeno 
neovladatelností psa, který nebyl při vzdálení od psovoda přivolán ani na třetí pokus. Ostatní 
všichni splnili 70% limit. 8 závodníků hodnoceno více jak 90 body. Jako pokaždé nejslabší cvik 
poslušnosti byl aport přes překážku, který 4 dvojice nesplnily. Nejlépe hodnocená poslušnost 
hodnocena 97 body Petr Zifčák s Cassem Fosy Queen, PČR Plzeňský kraj. Posuzoval p. 
Komárek. 
 
Obranné práce 
 
Průzkum objektu s označením osoby 
Objekt tvořila půda hlavní budovy rekreačního zařízení, kde byla umístěna osoba. Čas stanoven 
na 3 minuty. 6 psů úkol nesplnilo, ostatní dobré výkony, u 4 jen drobné chyby. Posuzoval p. 
Dupal, figurant p. Exner. 
 
Zákrok v místnosti 
Pro cvik byla vybrána jedna z ubytovacích chat, kde byl psovod po vstupu přepaden částečně 
skrytým figurantem. 1 nesplněný a 2 slabé výkony, jinak psi zákrok splnili. Posuzoval p. Šnytr, 
figuroval p. Trauč. 
 
Přepad, prohlídka, výslech, doprovod 
Cvik probíhal na úzké lesní cestě podél chatek. Cvik splnili všichni soutěžící, u 4 se projevili 
technické nedostatky. Posuzoval p. Vitásek, figurant p. Pochman. 
 
 
Hladké zadržení 
Probíhalo na fotbalovém hřišti, které bylo po předchozích deštích značně promáčené. Jediné 
nulové hodnocení viku způsobené psovodem, který nepoužil výzvu k zastavení prchající osoby, a 
2 slabé výkony způsobené slabou razancí. 4 průměrné výkony, ostatní psi provedli zákrok 
požadovaným způsobem s dostatečnou rychlostí a razancí. Posuzovali pp. Homolka a Dupal, 
figuroval p. Pochman. 
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Noční práce 
 
Avizace 
Probíhala na cestě lesem v sousedství areálu. Pouze 8 psů neavizovalo ukrytou osobu, což svědčí 
o značném zlepšení kvalit oproti předcházejícím ročníkům. Posuzoval p. Homolka, figurant p. 
Exner. 
 
Zadržení hladké 
Prováděno bylo ve stejném prostoru jako avizace předchozí noci, na osvícení figuranta. Cvik 
splnili všichni psi, pouze u jednoho velmi slabý výkon, u 8 se projevili nedostatky v razantnosti 
psa při provedeném zákroku. Posuzoval p. Vitásek, figurant p. Pochman. 
 
Kontrolní zadržení 
Bylo prováděno opět na podmáčeném fotbalovém hřišti. Jediný nulový výkon pro úplnou ztrátu 
orientace. 3 slabé výkony, ostatní splnili cvik na požadované úrovni. Nejlepší výkon hodnocen 96 
body provedl Benk Buster Bohemia Col-Bri Petra Žižky z GŘ VS ČR. 
 
Nejlepší výkon v obraně předvedla dvojice Jiří Zatloukal a Axel z Granátové zahrady z GŘ VS 
ČR. Dále byla vyhodnocena nejúspěšnější žena Mistrovství republiky. Tou se stala Pavlína 
Řežábková s Oskarem Napor z regionu Lišov. 
  
Mistrem republiky obranářů SKS TART pro rok 2017 se stal Lukáš Kiessling s Egonem Balesten 
z regionu Lišov. 
 
1. místo Jiří  Zatloukal – Axel z Granátové zahrady – GŘ VS ČR 
2. místo Lukáš Kiessling – Egon Balesten – region Lišov  
3. místo Pavel Černý – Drago Bohemia Col-Bri – GŘ VS ČR 
4. místo Jan Bouma – Vygo bez PP – VS ČR Oráčov 
5. místo Petr Žižka – Benk Buster Bohemia Col-Bri-GŘ VS ČR 
 
 

Mistrovství republiky stopařů, Srbská Kamenice, 30.9. – 1.10.2017 
 
Mistrovství republiky se konalo 30.9. – 1.10. v rekreačním areálu intercamp U Ferdinanda 
v Srbské kamenici na okrese Děčín. Pořádáním byl pověřen Výkonným výborem region Ústí 
n/Labem. Pořadatel ve spolupráci s předsedou Výcvikové komise důkladně zajistil veškerou 
přípravu a zajištění této podzimní vrcholné akce našeho svazu. Vzhledem k tomu, že došlo na 
jednom z nasmlouvaných terénů k místní akci, bylo nutno přesunout vypracování 4 hodinových 
stop na dřívější dobu. Průběh celé akce to nenarušilo, došlo jen k přehození disciplín. Akci však 
narušilo svévolné počínání místní problematické „pejskařky“, která úmyslně odstranila u 2 
hodinových stop cedulky označující začátek, a proto byly našlapány náhradní stopy. Přesto se vše 
zvládlo bez narušení časového harmonogramu. Akci jako vždy sponzorovala firma Royal Canin, 
jejíž zástupce p. Václav Dlouhý byl celému Mistrovství přítomen. Stravování a ubytování bylo 
perfektně zajištěno zaměstnanci pod vedením p. Emila Radkoviče. Organizační štáb pracoval 
v tomto složení: 
ředitel MR:   Jan Dubový m.s. 
vedoucí organizačního štábu: Petr Urban 
hlavní rozhodčí:  Jan Komárek 
ekonom:   Veronika Šťastná 
sčítací komise:   Tomáš Zemanec – vedoucí 
    Marie Krucká 



 7 

rozhodčí na vypracování stop: pp. Vitásek, Šnytr, Homolka a Dupal 
kladeči: pí. Zemancová, Vršecká, Vlková, Císařová a pp. Krucký, 

Tajchman, Pachman, Sanejstr 
pomoc při dopravě zajišťovali pí. Krucká a pp. Urban a Šec 
Všem patří poděkování za perfektně vykonanou práci. 
 
Podíl regionů na startovním poli byl následující: 
Praha – venkov 6 
Lišov 5 
Ústí n/Labem 3 
Doupov 1 
Ostraha letiště Praha 1 
Všichni účastníci jsou členy SKS TART z.s. 6 psů mělo podmínky pro splnění zkoušky SPT3. 
Splnili 4. 
 
Hodnocení jednotlivých disciplín: 
 
Poslušnost 
Úroveň lze hodnotit jako nízkou. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejvyšší soutěž a poslušnost je 
pouze ovladatelnostní, zasloužila by si daleko více přípravy i provedení. I když všichni splnili 70% 
limit a ani žádný cvik nebyl hodnocen 0. Musíme požadovat daleko lepší úroveň v dalších 
ročnících. Posuzoval p. Komárek. Nejlepší poslušnost hodnocenou 48 body předvedla Marcela 
Jirasová a Cira z Golštýnů (německý krátkosrstý ohař) z regionu Ústí nad Labem. 
 
4hod stopy 
Byly položeny na stejných terénech – pastviny a louky. K vypracování došlo v poledních 
hodinách. K největším problémům docházelo v prostorech, kde se vyskytují stáda jelenů. 
Povětrnostní podmínky byly ideální. 3 dvojice hodnoceny 0 – nevyšly z nášlapu. Další závodník 
nesplnil limit, takže čtvrtina závodníků bez splnění limitu. 5 závodníků hodnoceno 90 a více 
body. Nejlepší stopa hodnocena 97 body byla dvojice Jan Šťastný – Giro Boča Bohemia 
z Ostrahy Letiště Praha  a regionu Praha-venkov. 
 
2hod stopy 
Opět položeny ve stejných terénech. Vypracování bylo provedené v dopoledních hodinách za 
ideálních klimatických podmínek. Problémy stejné jako u 4hod stop. Žádná stopa nebyla 
hodnocena 0, ale 5 stop nesplňovalo limit, což je zase přibližně čtvrtina závodníků. 10 dvojic 
hodnoceno 90 a více body. Nejlepší stopy hodnoceny 97 body provedli Petr Paroubek – Delli 
Majorův háj – region Ústí nad Labem a Karel Hájek – Thor z Ditčina dvora – region Praha-
venkov.  
 
Pořadí na předních místech: 
Mistr republiky stopařů 2017 
1.místo  Petr Paroubek – Delli Majorův háj – region Ústí nad Labem 
2.místo  Markéta Kalvová – Marina od PČR – region  Lišov 
3.místo  Milan Dygrýn – Edgar Mar-Ive from – region Lišov 
4.místo  Marie Hartmanová – Black Shadow ArQeVa – region Praha-venkov 
5.místo  Marcela Wendlová – Běla Bělohorská lípa – region Praha-venkov 
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Vyhodnocení všestranných pro rok 2017 
V letošním ročníku se obou částí Mistrovství zúčastnilo 6 dvojic, což je po několika letech 
radostné zvýšení. Pořadí je následující: 
Mistr republiky všestranný pro rok 2017 
1. místo  Markéta Kalvová - Marina od PČR – region  Lišov 
2. místo  Petr Paroubek – Delli Majorův háj – region Ústí nad Labem 
3. místo  Pavlína Řežábková – Oskar Napor – region Lišov 
4. místo  Jan Šťastný – Giro Boča Bohemia – region Praha-venkov, ostraha Letiště Praha 
5. místo  Soňa Nováková – Hero Sorizo – region Lišov 
6. místo  Jiří Paták – Nagy z Kmene Čeroký – region Doupov 
 
Závěrem je potřeba poděkovat všem zúčastněným, závodníkům za jejich přípravu a práci se psy, 
pořadatelům včetně kladečů a rozhodčích za obětavou práci, kterou vykonali, sponzorovi, pí 
Podracké z Katastrálního úřadu v Děčíně, Bc. Martině Koubové z MŽP – CHKO. Bez naprosto 
sehraného týmů, který svou práci bere naprosto odpovědně by nešlo takovouto vrcholnou akci 
pořádat. 
 

Vyhodnocení zkouškové činnosti 
 

V hodnoceném období bylo zorganizováno celkem 33 akcí, kde byly zapisovány zkoušky 
z výkonu. Z toho 22 samostatných zkoušek, 5 v rámci závodů, 4 na LVT a 2 na MR. 
 
Podíl regionů byl následující: 
Lišov   8 akcí, z toho 7 zkoušek, 1x na závodech 
Ústí n/L  4 akce, z toho 1x na závodech, 3x na LVT 
Kolín   3 akce, z toho 1x na závodech 
Praha-venkov  1 zkoušky 
Jílové   1 zkoušky na závodech 
Plzeň-venkov  1 zkoušky 
Verušičky  1 zkoušky na závodech 
Zvoleněves  1 zkoušky 
 
Subjekty mimo SKS „TART“, z.s. uspořádaly 10 zkoušek, z toho 1 na LVT. Celkem nastoupilo 
241 psovodů, z toho úspěšných bylo 171. To značí o dobré úspěšnosti a zřejmé připravenosti 
psovodů nastupujících ke zkouškám a závodům. Účast na jednotlivých druzích a stupních 
zkoušek byla následující: 
 

ZMT T1 T2 T3 OPT1 OPT2 OPT3 SPT1 SPT2 SPT3 
N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S 

91  65 38 32 13 6 4 4 34 31 9 9 3 1 17 13 8 4 11 6 

 
Z tabulky je patrno, že v hodnoceném výcvikovém roce jsme se posunuli i k nejvyšším zkouškám 
všech druhů a dosti úspěšně. 
 
Závěrem chci jménem Výcvikové komise poděkovat všem, kdo se na uplynulé výcvikové sezóně 
podíleli a popřát všem mnoho úspěchů do dalšího období.      
 
 
        Jan Komárek 
       předseda Výcvikové komise 
              SKS „TART“, z.s. 


