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PRAKTICKÁ STOPA 2019 

KZJ ČR POŘÁDÁ 

VE DNECH 4.-6.10.2019 

 8. ROČNÍK STOPAŘSKÉ SOUTĚŽE A SETKÁNÍ 

STOPAŘŮ 

Tři Studně u Nového Města na Moravě, penzion Sykovec 

 

Všeobecná ustanovení: 

 

Kategorie VELKÁ PS:  
 vypracování praktické záchranářské stopy – stopa bude vedena po loukách, polích, lesem a může 

zahrnovat i postup po lesních cestách, přes vodní toky, silnice a podobně 

 stopy budou cíleně křížené cizím pachem stejného stáří jako stopa kladeče 

 délka stopy cca 1,5 km, stáří cca 2-3 hodiny, s osobou (kladečem) na konci stopy 

 čas na vypracování 35 minut, při aktivním sledování stopy a vzdálenosti do cíle 200 m pak max. 
45 minut 

 psovod si řídí pohyb diváků / doprovodu dle vlastního uvážení 

 před zahájením stopy je psovod seznámen se situací (koho hledáme a proč) 

 vyhledání stopy se provádí na základě pachové konzervy kladeče, která bude psovodovi předána 
před zahájením stopy 

 psovod se psem vyhledává stopu v prostoru daného terénu velikosti do 1000m2 

 psovodi obdrží vysílačku pro komunikaci s doprovodným týmem 

 podstatou hodnocení práce týmu je schopnost stopu vyhledat, sledovat v terénu a nalézt osobu 
na konci stopy 

 v případě nalezení osoby rozhoduje kratší čas od zahájení práce k nalezení osoby 

 na stopě se budou nacházet předměty kladeče 

 psovod se psem může pracovat na stopě libovolným způsobem (jedná se však o stopování, 
nikoliv plošné vyhledání) 

 cílem je nalezení osoby (kladeče) v časovém limitu 

 počet startujících je omezen na maximální počet 12 účastníků (týmů) v této kategorii 
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Kategorie MALÁ PS:  
 vypracování praktické záchranářské stopy – stopa bude vedena po loukách, polích, lesem 

případně přechod polní či lesní cesty, potoka 

 stopy nebudou cíleně křížené cizím pachem 

 délka stopy cca 500 m, stáří cca 30 minut, s osobou (kladečem) na konci stopy 

 čas na vypracování 20 minut, při aktivním sledování stopy a vzdálenosti do cíle 100 m pak max. 
30 minut 

 psovod si řídí pohyb diváků a doprovodu dle vlastního uvážení 

 před zahájením stopy je psovod seznámen se situací (koho hledáme a proč) 

 vyhledání stopy se provádí na základě pachové konzervy kladeče, která bude psovodovi předána 
před zahájením stopy 

 psovod se psem vyhledává stopu v prostoru daného terénu velikosti do 100 m2 (cca 10x10m) 

 podstatou hodnocení práce týmu je schopnost stopu vyhledat, sledovat v terénu a nalézt osobu 
na konci stopy 

 na stopě se budou nacházet předměty kladeče 

 psovod se psem může pracovat na stopě libovolným způsobem (jedná se však o stopování, 
nikoliv plošné vyhledání) 

 cílem je nalezení osoby (kladeče) v časovém limitu 

 počet startujících je omezen na maximální počet 12 účastníků (týmů) v této kategorii 
 
 
Informace pro obě kategorie 

 terény nebudou pro všechny týmy stejné, jednotlivé stopy budou losovány 

 v rámci akce budou přesuny vlastními vozidly nebo pěšky dle GPS souřadnic 

 pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za účastníky závodu, např. při přesunu, zranění osob či 
psů a podobně 

 součástí akce bude i doprovodný program zaměřený na stopařské či jiné dovednosti psovoda 

 v případě napadení kladeče psem bude psovod s tímto psem diskvalifikován 

 dílčí změny týkající se soutěže jsou plně v kompetenci organizačního výboru 

 psovodi, pomocníci i diváci budou mít možnost vidět práci všech ostatních psů 

 soutěž není vedena podle zkušebních řádů  
 
 
Ubytování a stravování 

 stravování a ubytování účastníků bude zajištěno v penzionu Sykovec (www.sykovec.cz) 

 GPS koordináty 49°36'41.362"N, 16°2'17.198"E (49.6114894N, 16.0381106E) 

 zájem o stravování a ubytování označte prosím v přihlášce 

 ubytování na pokojích 

Veterinární podmínky: 

 pes musí mít platné očkování proti psince, parvoviróze, hepatitidě a vzteklině 

 

 

http://www.sykovec.cz/
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Časový harmonogram: 

 pátek 4.10.2019 od 16 hodin 
o příjezd přihlášených, hostů, ubytování, možnost večeře v areálu 
o do 20:30 prezence 
o 21:00 zahájení akce, losování, informace 

 

 sobota 5.10.2019 
o 8:00 nástup účastníků se psy 
o 8:30-18:00 průběh stop 
o 20:00 společenský večer                             

  

 neděle 6.10.2019 
o 8:00-13:00 průběh stop 
o 14:00 ukončení akce a vyhlášení výsledků  

Startovné: 

 startovné činí pro kategorii: 

 VELKÁ PS - 800,- Kč 

 MALÁ PS - 500,- Kč 

 startovné bude uhrazeno na účet Postkonto č.ú. 212686411/0300, variabilní symbol č. mobilního 
telefonu (shodný s uvedeným v přihlášce) 

Přihlášky: 

 přihlášku a platbu zašlete mailem na adresu prakticka.stopa@gmail.com 

 nejpozději do 30.6.2019 

 na přihlášce uveďte kontaktní telefon, který bude zároveň jako variabilní symbol platby 

 kontaktní osoba: MVDr. Jolana Kaplanová, tel.č. +420 603 908 094 

Organizační výbor: 

 ředitelka soutěže: Radmila Marzyová 

 členové organizačního výboru: Jolana Kaplanová, Táňa Pospíšilová, Jana Máslová a Pavel Job 

Povinnosti psovodů: 

 plnit pokyny pořadatelů a vedoucích stanovišť 

 dodržovat řád ochrany zvířat 

 nastoupit včas na start a určené stanoviště 

 při startu s háravou fenou je povinnost předem upozornit pořadatele 

 po celou dobu akce mít zajištěného psa 

 škody způsobené psem hradí psovod 
 
 TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ !   
 
 Organizační výbor  
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