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Vyhodnocení 12. Mistrovství republiky obranářů SKS TART 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. 

 

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. 
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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 Kateřina Matějašková Cassie Monami Tenaj   MP Havířov 

2. místo Roman Vala  Quantus de Alphaville Bohemia  Celní správa ČR 

3. místo Jan Šťastný  Edgar Rebel Bohemia   Ostraha letiště Praha 

4. místo Martin Kobrč  Wamp Malidaj   VS Rýnovice 

5. místo František Škvrna Cif Soví mlýn    MP Slaný 

 

 

 

        zpracoval Jan Komárek 

                 předseda výcvikové komise 


