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Stopování Premiéra v Beskydech

Počet startujících v každé kategorii byl limitován 

maximálně deseti účastníky. Dle FH2 nastoupilo 

devět soutěžících a dle ZPS1 potom deset závod-

níků. Opět se potvrdil vzrůstající zájem kynologů 

o tuto disciplínu. Dalo by se říct, že soutěž měla 

i mezinárodní charakter, neboť v obou kategori-

ích nastoupili i psovodi z Polska.

Splnili všichni
Stopy pro kategorii ZPS1 byly položeny v okra-

jové části města na pěkném travnatém terénu. 

Velmi pěkné výsledky i hodnocení rozhodčího 

Františka Beneše potvrzuje fakt, že měl závod 

opravdu dobrou úroveň. Žádný pes se dokonce 

nedostal pod limit nutný pro splnění zkoušky. 

Avšak ani nejlepší stopa za 98 bodů ještě au-

tomaticky neznamenala vítězství. O tom rozho-

dovalo i hodnocení cviků přinášení předmětů, 

a ve hře tudíž bylo ještě dalších dvacet bodů (de-

set za každý aport). Tato část již proběhla v pěk-

ném areálu místního cvičiště. V této kategorii 

zvítězil Petr Czekaj s fenkou německého ovčáka 

Connie Irfi s z domácí organizace. Získali celkem 

115 bodů (97/18). Druhý skončil polský závodník 

Dariusz Kowalski s fenkou malinoise Jevelin de 

Alphaville Bohemia se 114 body (95/19). Na tře-

tím místě se umístil Josef Urbánek se psem Ex 

Filko Morava s dosaženým výsledkem 113 bodů 

(98/15) ze ZKO Dětmarovice.

V podhůří Beskyd se pod taktovkou ZKO Frýdlant nad Ostravicí 

konal v sobotu 8. září 1. ročník Beskydského stopařského spe-

ciálu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to dle zkoušky FH2 

a zkoušky ZPS1 bez cviků poslušnosti, ale doplněné o přinesení 

dvou předmětů. V prvním případě se jednalo se o aportování 

klasické činky a druhý aport spočíval v přinesení neobvyklého 

předmětu vybraného na základě losu.

Premiéra v Beskydech

Dvojice Josef Urbánek a Ex Filko Morava se s cel-

kovým počtem 113 bodů umístila v kategorii ZPS1 

na bronzové příčce.

Marie Lohrerová a Derika Apovery na prvním úseku stopy dle FH2.
Nejstarší účastník závodu Josef Zezulka a Rubi 

z Danaru

Zlato v kategorii FH2 si odvezli Jiří Lasík a Heal Gymor.

Zajištění prostoru vystihuje i terén 

pro kategorii FH2, na kterém se 

stopovalo.
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Na stopě i patrony
Kategorii FH2 posuzoval ing. Jiří Radovesnický. 

Vyššímu stupni zkoušky, a tím i vyšší náročnosti  

kladené na připravenost psů odpovídal i terén 

s položenými stopami. Jednalo se o suchou tvr-

dou podmítku bez jakéhokoliv podrostu. Regu-

lérnost byla zachována, neboť všichni účastníci 

této kategorie měli terén naprosto totožný. Tvar 

stopy, její délka, stáří, počet předmětů – to vše 

proběhlo v souladu se ZŘ. Malé překvapení nás 

ale přece jen čekalo – některé předměty byly po-

měrně netradiční. Mimo těch klasických musel 

pes označit také patronu z lovecké brokovnice 

a víčko od zavařovací sklenice.

Náročný terén – dokonalá prověrka
Náročnosti těchto stop odpovídají i dosažené 

výsledky. Ne každý, kdo soutěžil v FH2, odcházel 

ze stopy s uspokojením z dosaženého výsledku. 

Příčinami bylo sejití ze stopy na křížení, na lomu 

nebo také v momentě, kdy pes vyšel od nášlapu 

jiným směrem. Nutno však zdůraznit, že se jed-

nalo o skutečně velmi náročný terén, který psy 

a psovody skutečně dokonale prověřil. Za zmín-

ku stojí velmi pěkný výkon, který předvedla kní-

račka Derika Apovery Marie Lohrerové ze ZKO 

Štěpánov. Fena šla s nízkým nosem, soustředě-

ným a přesným sledováním stopy ve stejnoměr-

ném tempu. Postupovala snad úplně bezchybně 

až do druhé poloviny stopy, kde bohužel před 

druhým ostrým lomem sešla na křížení. 

Bronz má kokršpaněl
Zlato v kategorii FH2 si s celkovým ziskem 96 

bodů vyčuchal německý ovčák Heal Gymor Jiřího 

Lasíka ze ZKO Moravská brána. Druhou příčku 

obsadil polský závodník Daniel Szydlo rovněž 

s německým ovčákem Cyrilem Pri Kastidi v G. 

P. s 92 body a na třetím místě skončila domácí 

závodnice Saša Dobrovičová s kokršpanělkou 

Britou s 91 body. 

Příkladná úroveň
Soutěž proběhla za bezchybné až precizní or-

ganizace pod vedením Zbyňka Nováka, který  

inicioval vznik této nové stopařské soutěže. 

Od jejího zahájení, výběru terénu, kladečů a po-

ložení stop, průběhu a organizace vypracování 

stop, zázemí na cvičišti až po vyhlášení výsledků 

a jejího ukončení nelze nejen nic vytknout, ale 

naopak vyzdvihnout a poděkovat. Úroveň uspo-

řádání hodná mistrovství republiky. 

 Bc. Jiří Lasík  ■
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Kategorie ZPS1 – stupně vítězů Kategorie FH2 – stupně vítězů

Rozhodčí František Beneš (ZPS1) a ing. Jiří Rado-

vesnický (FH2)

Poháry pro vítěze a putovní pohár


