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ZÁVODY

Stopy v Národním parku ·umava

Stopy vedly noční Šumavou
Pro páníãky adrenalinové závodûní, pro psy pﬁirozené uplatnûní – tak by se daly
charakterizovat soutûÏní stopy v Národním parku ·umava, které byly dominantní
disciplínou StoÏeckého poháru. Zﬁejmû nejnároãnûj‰í otevﬁená soutûÏ psÛ se sluÏebním
v˘cvikem se konala o prázdninách jiÏ po‰esté pod patronací policistÛ Okresního
ﬁeditelství Prachatice a ﬁeditelství SluÏby cizinecké a pohraniãní policie.

A

ãkoliv sportovním kynologÛm se
mÛÏe zdát, Ïe stopy vedoucí
lesem pﬁes padlé stromy, m˘tiny
s metrov˘mi travinami nebo podmáãen˘m terénem jsou extrémnû nároãné,
policejní psovodi ﬁíkají nûco jiného.
„Pes pracuje v pﬁirozeném prostﬁedí
a v noci je jeho práce je‰tû peãlivûj‰í neÏ
za svûtla,“ uvedl technick˘ vedoucí soutûÏe Stanislav Tatár.
„Pes je noãní ‰elma a sloÏitûj‰í situace ho
nutí k vût‰í koncentraci, proto ménû chybuje,“ vysvûtluje soutûÏící Josef Zvonek.
Jeho slova potvrdili i dal‰í policisté
a shodli se, Ïe nejvíce chybujícími jsou
psovodi, kdyÏ ãtyﬁnoÏci nevûﬁí. Podle
v˘sledkÛ byli psovodi na denních stopách jen o málo úspû‰nûj‰í, kdyÏ ze
sedmnácti soutûÏících dva neuspûli,
v noci tﬁi. V pûti obrann˘ch cvicích byla
úspû‰nost psÛ za tmy a ve dne shodná.

NEOBVYKLÁ PRAVIDLA
StoÏeck˘ pohár je závod dvouãlenn˘ch
hlídek, pﬁiãemÏ jeden provádí v noci cviky obrany, druh˘ vypracuje témûﬁ tﬁi kilometry dlouhou a tﬁi hodiny starou stopu.
Druh˘ den dopoledne si disciplíny prohodí a spoleãnû za svûtla v‰ichni soutûÏící absolvují poslu‰nost skládající se
z ovladatelnosti psa na pﬁekáÏkové dráze
a zadrÏení se stﬁelbou do kopce. Vyvr-

48

SVùT PSÒ 1/06

cholením je zákrok proti figurantovi pﬁed
jezem Studené Vltavy ve StoÏci. „Kdo
z hlídky bude mít v noci pachové práce
a kdo cviky obrany, je vûcí taktiky soutûÏících,“ vysvûtlil ﬁeditel soutûÏe kapitán
Miroslav Kabilka. Vyjádﬁil se také k pravidlÛm, podle kter˘ch se pﬁi poslu‰nosti
neprovûﬁuje napﬁíklad chÛze u nohy,
obraty a podobné cviky. „Ovladatelnost
psa je pﬁece vidût pﬁi kaÏdém v˘konu psa.
Je to vlastnû praktická ovladatelnost, která je dÛleÏitûj‰í neÏ pﬁedvedení poslu‰nosti na hﬁi‰ti. V na‰em pﬁípadû byla souãástí hodnocení pﬁi pﬁekonávání
pﬁekáÏkové dráhy,“ dodal.

lávka houpající se na ﬁetûzech se zdála
organizátorÛm snadná, takÏe ji ztíÏili
poloÏením plá‰ÈÛ pneumatik. „Je to
nezvyklé, ale zde se ukáÏe v‰estranná pﬁipravenost psa. V krátkém tréninku si kaÏd˘ mÛÏe lávku vyzkou‰et a pro kaÏdého
správného psa se sluÏebním v˘cvikem je
potom její pﬁebûhnutí uÏ hraãkou,“
komentoval zdánlivou nároãnost rozhodãí Vojtûch Vitásek, jinak ‰éf policejního
v˘cvikového stﬁediska psovodÛ a psÛ
v Dobroticích na Moravû. Nezvyklé byly
i dal‰í pﬁekáÏky, které navíc psi museli
pﬁekonávat v sérii jednu za druhou. Úsmûvné pro diváky byly reakce nûkter˘ch
psÛ pﬁi tréninku, kdyÏ je zarazil pﬁed skokem na metrovou bariéru pes, kter˘ se na
nû díval ze zrcadla. Staãilo v‰ak cvik jednou dvakrát zopakovat a odraz uÏ se jim
nezdál zajímav˘.
KaÏd˘ pes musel
ubránit pﬁi
napadení
svého páníãka,
ale také na povel
okamÏitû pustit

PO TRÉNINKU JE TO HRAâKA

P¤IJEDOU ZNOVU

Ale ani pﬁekáÏky nebyly ve StoÏci takové,
jaké známe z bûÏn˘ch soutûÏí. Napﬁíklad

PﬁestoÏe StoÏeck˘ pohár vyÏaduje od
sportovních kynologÛ zvlá‰tní pﬁípravu
psa, uÏ se tû‰í na pﬁí‰tí rok. „Závod má
zvlá‰tní atmosféru a napûtí, hlavnû pﬁi
noãních disciplínách. Vypracovávat stopu
po pÛlnoci mezi velk˘mi kameny, spadl˘mi stromy a podél moãálÛ není Ïádná
procházka. Láká mû ale vyzkou‰et si, co
v‰e dokáÏu se sv˘m psem,“ ﬁíká soutûÏící
Jiﬁina Karvánková, jinak recepãní jednoho
velkého ãeskobudûjovického hotelu. Vítûzem StoÏeckého poháru se stala hlídka
ve sloÏení Ladislav Ko‰ler a Jiﬁí Mihulka
(PâR/Tart Li‰ov), v jednotlivcích byl nejjr
lep‰í Ladislav Ko‰ler se psem Aras.

Na noãní
stopû Jiﬁina
Karvánková
se sv˘m
Artem zaÏila
nejedno
pﬁekvapení
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