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MS FMBB 2012 – obedience (poslušňáci) 

Poprvé v historii Mistrovství světa belgických ovčáků byly ve sportu obedience otevřeny všechny tři 

výkonnostní třídy, tak jak tomu je již několik let u mondioringu. Důvodem pro to byl čerstvý 

Mezinárodní zkušební řád FCI, který vešel v platnost  právě 1.1.2012. Bohužel v České republice se 

dílem nešťastných organizačních faktorů platnost tohoto řádu posunula až na datum 1.7.2012, a tak 

jedinou možností, jak si vyzkoušet nový řád na vlastní kůži, byl pro případné adepty výjezd na soutěž 

do zahraničí (soutěžící z OB2) anebo pár dní před vlastním MS absolvovat tzv. zkoušky nanečisto, 

pořádané Klubem Obedience CZ (soutěžící z OB1). Právě osobní konfrontace s novým zkušebním 

řádem a jeho výkladem u nás a v Rakousku, byla nápomocna při zkouškách nanečisto.  

Kvalifikace 

Ze strany pořadatele nebyly k účasti nutné žádné konkrétní podmínky, takže pro start v jednotlivých 

třídách platily podmínky dané MZŘ. Netrpělivě bylo očekáváno stanovisko KCHBO jako vysílajícího 

Klubu. KCHBO pro případné zájemce o reprezentaci zorganizoval koncem března celodenní školení 

k výkladu nového řádu s rakouskou závodnicí, mnohonásobnou reprezentantkou Rakouska 

v obedience i agility na MS FCI, paní Petrou Florschütz, kde zřejmě padla definitivní rozhodnutí i ze 

stran závodníků: k účasti v mistrovské kategorii OB3 se nepřihlásil nikdo, do OB2 jeden zájemce 

(Vilemína Kracíková s malinoisem Dargo Novterpod) a o OB1 uvažovali dva psovodi, nakonec potvrdil 

pouze jeden (Jitka Maroušková s tervuerenkou Czech Novterpod); s účastí obou Klub následně 

souhlasil.  

Nominovaní 

Oba nominované týmy vyhrály v roce 2011 své třídy na Mistrovství republiky belgických ovčáků, Jitka 

Maroušková s Čeký se navíc staly 3.nejlepším týmem roku (všechna plemena) v Klubu Obedience CZ a 

Vilemína Kracíková s Dargym zase získali titul Sportovní pes roku KCHBO v kategorii obedience (napříč 

plemeny a varietami) a na obou letošních nominačních závodech pro MS FCI v Brně vyhráli třídu OB2. 

S notnou mírou nadsázky by se dalo říci, že „právě ony by jet měly“, nicméně fakt, že v obedience 

jsou to týmy velmi mladé, držel komentáře při zemi. 

Sponzoři 

Úlohu team leadera jsem na sebe vzala já, Vilemína, coby jazykově vybavená a hned začalo 

zařizování: ubytování, cesta, dotazy na pořadatele a hlavně: sponzoři. Prostřednictvím KCHBO jsme 

dostaly nabídku na reprezentační drezy od firmy HST, kterou jsme s nadšením využily; firma Euroben, 

s.r.o. (výhradní dovozce krmiv Happy Dog) nás vybavila tréninkovým oblečením a pejsky nám oblékl 

ManMat, český výrobce postrojů, obojků a vodítek pro psy. Všem sponzorům, včetně pana Jiřího 

Marouška a Antonína Kudrny, kteří plnili funkce řidičů, bankéřů a hromosvodů, opravdu srdečně 

děkujeme!  

Středa – trénink a slavnostní zahájení 

Ve středu odpoledne se pro závodníky z OB1 a OB2 měl konat oficiální trénink. Bohužel, ač měly být, 

tak v tento den nebyly k dispozici povinné plánky chůzí a rozmístění soutěžního prostoru, neboť je 
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rozhodčí nedodali a ani steward, který byl poslední záchranou, je neměl – byl zrovna s italským 

rozhodčím na cestě, aby stihli večerní zahajovací ceremoniál. Zástupkyně komise FMBB pro 

obedience tedy obešla všechny závodníky těchto kategorií (Německo 2, Česko 2 a Nizozemí 1) s tím, 

že by se oficiální trénink posunul až po zahájení. V zásadě nikdo nebyl proti, jen škoda těch 

promarněných hodin od ranní veterinární přehlídky – ty se opravdu daly strávit jinak, než ploužením 

se po poloprázdném rozlehlém jezdeckém areálu �. Jenže ani večer po zahájení se tréninky nekonaly 

– rozhodčí totiž ještě nic neměli připraveno, a tak se středa místo generálky nesla v duchu čekání, 

nejistoty a zklamání. Týmlídrům bylo oznámeno, že tréninky se uskuteční následující den – před 

vlastní soutěží.  

Čtvrtek – první soutěžní den 

Avizovaný oficiální trénink začal kupodivu na vteřinu přesně. Plánky ani pořadí cviků sice stále nebyly 

k dispozici, ale již byly známy. Rakouský rozhodčí pan Kurzbauer s oběma skupinami OB1 i OB2 prošel 

cvik po cviku, přičemž jako „otec“ nového řádu každý cvik nasucho předvedl. Jen u třídy OB2 došlo ke 

kolizi hned u dvou cviků: výklad řádu totiž není jednotný, jinak se vykládá v Německu a jinak 

v Rakousku. Vzhledem k tomu, že zde startovaly dvě zkušené Němky (jedna z nich se svým 

laekenoisem dělala v Roudnici i v Cottbusu „nástřeláka“ OB3), měla jsem já říci, jaký výklad je u nás – 

to jsem ale nemohla, neboť u nás je tak maximálně známo prosté znění nového řádu. Alibisticky jsem 

řekla, že mi to je jedno a ať mi řeknou, jak to mám udělat – vyhrály tedy Němky a tak se cvik odložení 

za pochodu šel bez povelu stewarda pro čelem vzad a cvik odložení u kuželu u směrového aportu  

mělo být prováděno jako „minutí kuželu v přímém směru – ČV – stůj u kuželu“ (místo těsného obejití 

kuželu s odložením psa ve stoje). Následovala asi hodinová schůzka týmlídrů, na které jsme konečně 

měli dostat ty plánky chůze, ale nešla kopírka, takže nemáme nic do dneška ☺ a slaďovaly se postupy 

pro druhé soutěžní dny.  

Závod samotný začal téměř v pravé poledne. Skupinové cviky tak byly pro pejsky zkouškou odolnosti 

slunečním paprskům. V OB1 Jitka své Čeký zařídila frajersky jednu nulu, když při odložení do sedu 

velela stůj. Čekynka trošku zalajdačila při skoku přes překážku, když o ni brkla a pozlobila paničku i u 

poloh na dálku. Jinak ale podala krásný a potleskem ceněný výkon, který jim vynesl 204,25b a náskok 

o 22 bodů před druhým Holanďanem. V OB2 Dargouš při odložení předvedl štronzo a na konto si tak 

připsal první desítku, druhou pak za celkový dojem. Zcela škodolibě si užil rozlišování předmětů, kdy 

po bezchybné a rychlé identifikaci s přímým pohledem na psovoda razantně skousl dřívko tak, až bylo 

slyšet praskání, pak zavrtěl ocáskem a dokončil cvik. Oba rozhodčí si vyžádali ukázat dřívko, aby mohli 

zadat patřičné body: a vůbec to nebylo na minimum! Dargouš předvedl velmi veselou poslušnost, což 

mu v součtu vyneslo krásných 236,75b a zajistilo vedení nad německými týmy o celých 45 bodů. 

S pocitem spokojenosti i lehké nervozity jsme se rozloučili s areálem a těšili se na volný pátek… 

Sobota – druhý soutěžní den 

Jako správní Čecháčci, vyrazili jsme v nesoutěžní pátek poznávat odkazy starých Římanů (Jitka) a 

okusit slanost Středozemního moře (Vilemína). Ano, pejsci byli s námi a pro příště už také víme, že 

„volný“ den = oddychový den pro psy – jakkoli jsou BO hyperaktivní, psychika hraje svou roli i u nich… 

V sobotu se počasí rozhodlo, že ukáže i svou druhou tvář (ale to nejlepší si nechávalo na neděli). Obě 

dvě jsme viděly, že páteční skotačení nebyl zas až tak zcela ideální nápad, v čemž nás utvrdil i pohled 

na odpočaté konkurenty zkušenějších psovodů ☺. Postavení zkušebního prostoru bylo zrcadlově, a 
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startovka byla – k našemu (tedy k mému) nemilému překvapení podivně sestavena – nešlo se tak, jak 

bylo dohodnuto na čtvrteční schůzce týmlídrů, tedy obráceně, než by bylo aktuální pořadí, ale prý se 

losovalo – bez nás, o nás. Jitka tedy nastupovala ve třídě opět jako druhá, Vilemína jako první… Čeký 

předvedla opravdu nádherný a vyrovnaný výkon, kromě aportu se její body pohybovaly mezi 8-9,5 

body, bohužel výsledkem zatočila nula za box – pacičky na pásce se netolerují. I tak jim to oběma 

vyneslo krásných 207,25 bodů a celkové prvenství s náskokem 33 bodů a první zlatou medaili za 

obedience pro ČR! Hned po nich nastupoval Dargouš, sice znaven, ale velmi dobře naladěn – na 

rozdíl od paničky. Steward byl lehce mimo, místo dvojkové, velel totiž trojkovou chůzi, což rozhodčím 

došlo až v momentě, kdy hlásil úkroky do stran a panička se začala tvářit obzvláště překvapeně. 

Následně se postarala o velkou bodovou srážku u jinak velmi jistých odkládaček, to když se 

nesoustředila a omylem točila ČV na 5 metrech, místo na 10. Dargouš při své rozpustilosti napáchal 

dvě nuly u cviků s vysokým koeficientem, jednu při vysílání do boxu (zcela bezpečně šel k nejbližšímu 

kuželu v soutěžním prostoru, které steward zapomněl uklidit) a duhou při ovladatelnosti na dálku, 

kdy se rozvrtěný Dargy posunul  z místa. Moje údivné obličeje u směrového aportu, naznačující, že 

jsou činky položeny ve špatné vzdálenosti od pomyslné středové linie (místo 5m vlevo a vpravo, byla 

jedna položena na úrovni středu a druhá 10 vpravo) však nebyly pochopeny a cvik jsme museli 

provést. S velmi špatným pocitem z našeho výkonu za 179,5b se dvěma nulami, se nervy začaly 

houpat na opravdu tenké nitce… Když však činky pro směrový aport byly položeny stejně divně i u 

německých závodnic, bylo jasné, že steward skutečně nemá svůj den (ostatně, už cigára, která mu 

padala do položených identifikačních dřívek naznačovala násilné ranní vstávání). Jenže druhá 

německá soutěžící po té, co její laekenoiska nepřinesla správný aport, vyžadovala anulaci a opakování 

cviku (evidentně v komunikační výhodě, neb hlavním rozhodčím byl Rakušan), přičemž poukazovala 

na špatné položení činek (zvláštní, že jí to nevadilo před započetím cviku). Toto byl okamžik, kdy 

bouchly české saze a v tu chvíli zřejmě i rozhodčím došlo, proč jsem se tak zdráhala směrák provést… 

Vše bylo natočené a všichni jsme to měli stejně, opakování se nekonalo. Celkové výsledky ukázaly, že 

nejen Dargo měl špatný den a i s takovými body si zajistil vedení rovněž v druhém kole, což 

znamenalo druhé zlato z obedience pro ČR s náskokem 52 bodů před Němkami! 

Neděle – vyhlášení 

Poslední den jsme si vychutnaly výkony trojkařů, zafandily českým týmům na agility i na IPO a 

propadly kouzlu mondioringu. Zcela promočené a za silného deště jsme se oddaly pocitu vítězství na 

stupních vítězů při melodii národní hymny. Odvážíme si nejcennější medaile po roce a půl 

obediencování! 

Poděkování 

Místo závěru, bych ráda poděkovala všem, kteří nás podporovali, našim rodinám a přátelům, všem, 

kteří nám dali důvěru – zejména vedení klubu KCHBO i těm, kteří nám přispěli – již zmíněným firmám  

HST, Euroben s.r.o. a ManMat. Dík patří také paní Petře Florschütz za cenné rady a tipy těsně před 

mistrovstvím a v neposlední řadě těm, kteří s námi sdíleli naše pocity prostřednictvím sociálních sítí a 

SMS ☺ Těším se, že příští rok se česká výprava obedience rozroste o další nadějné týmy a dá o sobě 

mezi belgičáckou komunitou patřičně vědět! 

P.S. Oba čtyřnožci na MS oslavili své páté narozeniny – dali si krásný dárek a my jim za něj děkujeme! 

Vilemína Kracíková, týmlídr ☺ 



, 

 

 


