
VII. Ročník závodu „O Jílovský dukát“ 
 

Dne 18.4.2015 se konal VII. Ročník závodu „ O Jílovský dukát“, dle zkušebního řádu SKS Tart (se 

zapsáním zkoušky při splnění bodového limitu) . 

Závod posuzovali pan Oldřich Šnytr a pan Zdeněk Babor, figurovali pan Jiří Veselý a pan Jan Kříž. Tímto 

bychom chtěli všem čtyřem poděkovat za jejich kvalitně odvedenou práci. 

V letošním roce se závodu účastnilo 28 psovodů se svými svěřenci. 

Soutěžilo se v pěti kategoriích – ZMT, T1, OPT1 a vložených kategorií poslušnosti a obraně. 

Počasí celkem přálo a tak po ranním zahájení závodu většina nasedla do aut a jelo se na stopy. Všechny 

stopy posuzoval pan rozhodčí Šnytr. Terénem byla hezká louka, kam jsme se všichni krásně vešli a ještě 

hodně místa zbylo. Tuto disciplínu jasně ovládl pan Štastný s německým ovčákem Girem, kterým se 

podařilo vypracování stopy na 99b ze 100. 

Na kynologickém cvičišti se mezitím odehrával boj v poslušnostech. Jak jsme se vraceli ze stop, hned jsme 

se hlásili u pana Babora na této disciplíně a vzápětí také v kantýně, dát si něco teplého do žaludku. 

Když jsme přijeli všichni a dokončili poslušnosti, přešlo se na očekávanou disciplínu a tou byla obrana. 

Vedle klasických obran, dle zkušebního řádu, zde byl již výše zmíněný vložený závod  „Obrana“. Ten se 

skládal ze třech disciplín. První byl přepad při pochůzce, druhé bylo hladké zadržení přes terénní nerovnost s 

odhozením zastrašujících předmětů a třetí bylo zadržení s protiútokem s použitím zastrašujících prostředků 

těsně před zákrokem psa. Jednoznačným králem této kategorie se stal p. Novák s belgickým ovčákem 

Coudym s počtem 250b. z 250b. možných. 

Kategorie T1 a OPT1 měly vyhledání pomocníka v remízku za kynologickým cvičištěm. Zbytek obran se 

konal na louce nad cvičištěm. Figuranti se snažili a tak s výsledky, které do té doby byly dost těsné, pořádně 

zamíchali. 

Vzhledem k dobře provedené organizaci byl závod kolem čtvrté hodiny odpoledne hotov a mohlo se 

přistoupit k vyhlášení výsledků. 
 

V kategorii poslušnost: 

1.m p.Mikolášová, NO Keira – 84b. 

2.m sl.Hošková, pes Barney – 82b. 

3.m p.Žítek, PBT Chuckie – 78b. 
 

ZMT: 

1.m sl.Kantorová, NO Harris – 135b. 

2.m sl.Průšová, BŠO Faraon – 122b. 

3.m sl.Vykoupilová, BOM Tarja – 118b. 
 

T1: 

1.m sl.Jandová, NO Gato od Policie- 282b. 

2.m sl.Koťátková, NO Hakky z kraje Karla IV. 275b. 

3.m sl.Lebedová, NO Pirra Majorův háj – 271b. 
 

OPT1: 

1.m p.Červenka, NO Regan – 234b. = protiútok 79b. 

2.m pí.Pěnkavová, NO Dasty – 234b. = protiútok 70b. 

3.m p.Žítek, PBT Roland – 216b. 
 

Obrana: 

1.m  a zároveň vítěz Jílovského dukátu  - p. Novák, BOM Coudy s 250b. 

2.m – pí. Hladíková, NO Bee s 233b. 

3.m p. Rybníček, AST Bruno s 229b. 

 
Děkujeme Městu Jílové u Prahy za podporu, kterou nám poskytuje. 

 

 

Vytvořila:  Jiřina Koťátková 

foto: Simona Vejnárková 


