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Mistrovství světa FCI ve výkonu pracov-
ních plemen psů 2009 se konalo v malém  
městečku Horního Rakouska – Schwanen-
stadtu ve dnech 3. – 6. září. Na základě 
výsledků výběrových soutěží a MR IPO bylo 
jmenováno reprezentační družstvo ve slo-
žení – Martin Pejša, m. s., Eva Truksová, Miro-
slav Valentin, Ladislav Mach a Josef Králík, 
m. s. (za omluveného Bc. Patrika Heinzkeho). 
Vedoucím výpravy byl Jiří Šiška, doprovázela 
ji členka komise FCI ing. Lea Šveráková, 
funkci figuranta vykonával Jaroslav Labík.

Po úterní prezentaci jsme středu využili 
k tréninku. Odpoledne bylo na programu 
předvedení zkušebních psů. Nás nejvíce zají-
mali vybraní figuranti (dopolední výběr byl 
samozřejmě neveřejný a mimo stadion). 
Protože všichni měli možnost na webu MS 
vidět videa z prací jednotlivých figurantů, 
doufali jsme jen, že se někteří neobjeví. Po 
předvedení jejich práce, která byla až příliš 
rychlá a v podstatě beze stylu, jsme neoče-
kávali nic dobrého. Figurant na protiútoku 
ukázal jen zběsilý běh do psa, střet absolut-
ně nezvládl, což ani v té rychlosti nebylo 
možno, a pes se utrhl.  Ze stadionu jsme 
odcházeli s rozhodnutím vystoupit na pora-
dě s upozorněním, že práce figurantů je pří-
liš rychlá a s poukazem na nebezpečí zranění 
psů i figurantů se pokusit jejich práci ales-
poň lehce usměrnit. To se nám podařilo, nut-
no konstatovat, že zřejmě na základě našich 
připomínek, figuranti prováděli po celou 
dobu MS svoji práci podstatně pomaleji 
a tak i přijatelněji. 

Na poradě vedoucích družstev byli také 
představeni rozhodčí. Stopy bude posuzovat 
Hans Graf ze Švýcarska, poslušnost Alfons 
Van den Bosch z Belgie a obrany, z několika 
akcí u nás známý, Günther Diegel z Němec-
ka. Každý rozhodčí zdůraznil aspekty, které 
budou mít vliv na jeho hodnocení. Hans Graf 
upozornil, že po rozlosování na stopách 
bude zkontrolována délka stopovací šňůry 
a těsně před startem kontrola tetovacího 
čísla nebo čipu. Po předmětu bude dán 

pokyn psovodovi k pokračování, zdůraznil 
i otázku jedné pochvaly.  K poslušnosti bude 
rozhodčí vyžadovat, v souladu se zkušebním 
řádem, provádění cviků na jeho povel. Připo-
mněl třívteřinové intervaly držení aportu po 
usednutí psa, před odebráním a další před 
povelem k zaujetí základního postavení. 
Pokynem bude dán psovodovi souhlas k po-
ložení psa při vysílání i pro povel pro used-
nutí psa po dlouhodobém odložení. V obra-
ně bylo uvedeno, že spojené dva povely „ke 
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Na mistrovství světa 
podle IPO byli Češi devátí

   Remus Chmelový kvítek

   Tito v. d. Lobo Hoeve
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mně a k noze“ (hierfuss), pokud budou 
vysloveny bez přestávky jako jedno slovo, 
jsou jedním povelem, povel pro odvolání 
nedává psovod samostatně, ale až na pokyn 
rozhodčího. 

     
 Soutěže začaly poslušností

Nástupem na poslušnost v šest hodin 
ráno celé letošní mistrovství světa zahajo-
vala Eva Truksová. Stadion byl osvětlený, ale 
částečně v mlze. Nervozita psovodky samo-
zřejmě poznamenala i výkon psa, který 
nebyl zcela soustředěný, zejména při ovla-
datelnosti.  Za svůj výkon obdržel německý 
ovčák Remus Chmelový kvítek odpovídají-
cích 86 bodů. 

V 8.15 startoval jako první na stopách 
Láďa Mach a malinois Octavius Malidaj. Jeho 
výkon byl sice přesvědčivý, označil všechny 
předměty, ale podle rozhodčího moc živý, 
a hlavně jeho práci klasifikoval jako práci 
s vysokým nosem. Horské louky byly, zejmé-
na po ránu, plné rosy a následně i vody 
z dešťů, které s menšími přestávkami MS 
provázely. A tak byl pro většinu našich psů 
terén příliš lehký. Rozhodčí, snad právě pro-
to, že stopy byly vidět a tráva byla místy 
i dost vysoká, vyžadoval naprosto soustře-
děnou, klidnou práci, bez změny tempa, vel-
mi nízký nos a penalizoval byť i nadechnutí 
za lomem. Zisk 78 bodů byl pro nás „zkla-
máním“, ale jen do doby, než jsme na stopě 
viděli několik dalších psovodů a mohli jsme 
práci porovnávat. 

Mezitím byl na poslušnosti na řadě Mar-
tin Pejša s německým ovčákem Quelem od 
Policie ČR a my v očekávání vysokých 
bodů ani nedýchali. Quel však obdržel 
nedostatečně na dlouhodobém odložení, 
a tak ani jeho následný výkon, vesměs kla-
sifikovaný známkami velmi dobře a výbor-
ně, nemohl tuto ztrátu dohnat. Získal 86 

bodů, ale bez ohledu na body byl odměněn 
potleskem, protože až na drobnosti byl 
líbivý a vyrovnaný. 

Jako poslední, v silném lijáku, nastoupil na 
poslušnost Miroslav Valentin s malinoisem 
Titem v. d. Lobo Hoeve.  V přívalech vody, 
které byly pro oba velmi nepříjemné, získala 
dvojice 88 bodů, což bylo v tomto počasí 
jistě úspěchem. Ani Tito neměl dlouhodobé 
odložení bez nedostatků, ale lze říci, že byl 
div, že v té hromadě vody vůbec zůstal 
ležet.  

Pátek ve znamení obran 
V 6.00 nastupoval M. Valentin s Titem 

k obraně. Tito, tak jak mu postupně s vědo-
mím nemohoucnosti psovoda narůstalo 
sebevědomí, kdy při vlastních výkonech pro-
váděl razantní zákusy, se čím dál tím více 
vymykal jeho vlivu. To vyústilo nepuštěním 
při poslední disciplině a diskvalifikací. Násled-
ná poslušnost Josefa Králíka a jeho němec-
kého ovčáka Brena z Daskonu byla velmi 
pěkná a zisk 91 bodů zcela zasloužený. Rych-
lé zaujetí poloh, výborné aporty, podstatněj-
ší ztráty měl jen za prů-
chod skupinkou osob 
a vysílání, které mělo být 
rychlejší. 

V 11.55 nastupoval 
na obranu Láďa Mach 
a my při představách 
jeho rychlých a razant-
ních výkonů čekali, jak 
si s ním oba figuranti 
po radí. Razantní zákusy 
a zejména vynikající vý-
kon při útoku z pohybu 
vynesl dvojici 90 bodů, 
což bylo s ohledem na 
náročnost posuzování 
rozhodčího Diegela vy-

nikající.  Však si také užili zasloužený po-
tlesk tribun. 

Eva Truksová s Rémusem šli na obranu 
v 15.15. Po velmi dobrém průzkumu měl 
Rémus největší nedostatek při vyštěkání 
a vystavení, při provádění vyhlížel psovodku, 
což ho stálo citelnou bodovou ztrátu. 
V ostatních disciplínách byl hodnocen dobře 
a velmi dobře, což mu vyneslo 84 bodů. 

Nejlepší z našich byl Martin 
Pejša

Jako poslední v pátek podvečer šel Martin 
Pejša na stopu. Quel naprosto sebejistě 
a s nosem tak, jak to bylo v představách roz-
hodčího, vypracoval celou stopu včetně 
označení předmětů, jediné ztráty psovod 
inkasoval za dvojí přitažení šňůry. Z místa, 
kde jsme stáli, jsme to viděli jednou, ale roz-
hodčí má vždy pravdu. I tak bylo 93 bodů 
výborných. 

V sobotu až v odpoledních hodinách a na 
mokrý stadion nastupoval na poslušnost 
Láďa Mach. Octavius sebou sice šil, ale jinak 
se nehnul. Jeho poslušnost byla rychlá 

   Quel od Policie
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Umístění našich bylo následující:

30. místo – Josef Pejša, m. s., NO Quel od Policie ČR – 93 / 86 /  91, celkem 270 b. 

43. místo – Josef Králík, m. s., NO Bren z Daskonu – 82 / 91 / 89, celkem 262 b.

45. místo – Ladislav Mach malinois Octavius Malidaj – 78 / 93 / 90, celkem 261 b.

64. místo – Eva Truksová, NO Remus Chmelový kvítek – 86 / 86 / 84, celkem 256 b.

Diskvalifikován byl Miroslav Valentin. 

   Octavius Malidaj

i přesná, jen to odložení ho stálo citelnější 
ztrátu. Obdržel 5x výborně a celkových 93 
bylo vynikajících. 

Jako další se představil Josef Králík na 
obraně. Za vynikající Brenovy výkony, s ra-
zantními zákroky a okamžitým pouštěním 
s výjimkou zadního doprovodu, který však 
psychicky nezvládl psovod, obdržela tato 
dvojice 89 bodů. 

V neděli ráno pak Josef Králík s Brenem 
absolvovali stopu. Bren vyrazil naprosto 
sebejistě, s nízkým nosem, ale byť byla jeho 

práce přesná, na rozhodčího byla příliš rych-
lá, zisk 82 bodů byl pro nás, přihlížející, zkla-
máním. Část stopy jsme neviděli, protože 
horské louky nejsou rovné, a tak nám nezby-
lo než věřit panu rozhodčímu. 

Předposledním želízkem našeho týmu 
byla paní Truksová. Rémus šel jistě, s nízkým 
nosem, bezvadně vypracoval všechny lomy 
včetně označení předmětů, proto pro nás 
bylo, stejně jako u Brena, 86 bodů málo. 

Po stopách jsme se vraceli na stadion, kde 
nastupoval Martin Pejša s Quelem na obra-

nu. Za většinu disciplín byl hodnocen znám-
kou velmi dobře, 2x dobře, zisk 91 bodů byl 
výborný.

Závěrečné součty
Na MS startovalo celkem 127 závodníků 

z 35 zemí, jen 22 z nich však startovalo s pěti 
soutěžícími. Hodnoceno bylo 107 závodní-
ků, 20 odstoupilo, nebo bylo diskvalifikováno 
pro neovladatelnost. 

Naše družstvo se se ziskem 793 bodů 
umístilo na 9. místě. První místo získalo 
Německo s 862 b., druhé se umístilo Fin-
sko s 849 b. a třetí Švýcarsko s 838 b. Na 
prvních pěti místech se umístili belgičtí 
ovčáci malinois. 

Mistrem světa se se ziskem 291 bodů stal 
letošní mistr světa ve výkonu belgických 
ovčáků v Roudnici, německý reprezentant 
Peter Scherk s Bendix vom  Adlerauge, dru-
há byla finská závodnice Koskensalo Marko 
s Duuanari Mecberger, kteří dosáhli 288 
bodů, třetí skončil s 287 body další německý 
reprezentant Edgar Scherkl s Caymanem 
von Adlerauge.  

Jiří Šiška 
vedoucí výpravy 

Foto: Edita Rychetská 

  Bren z Daskonu


