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Letošní Mistrovství světa dobrmanů přivítala švédská metropole Malmö ve dnech 15. – 17. 

5.2015. Naši výpravu přivítalo Malmö již ve čtvrtek 14. 5.2015 slunečným, byť trochu 

větrným počasím. Dobrman klub České republiky letos reprezentovali dva závodníci, a sice 

dvojnásobný mistr republiky dobrmanů Josef Okáník s Crissem Royal Dux a nováček, 

juniorský mistr republiky Pavel Pluhař s teprve čtyřletým Idarem Gumby. Reprezentaci 

doprovázel jako figurant Milan Novotný a jako vedoucí moje maličkost. 

Celé mistrovství se dle neustálého zdůrazňování organizátorů neslo v duchu odčinění křivd 

loňského mistrovství, které slovenští pořadatelé skutečně nezvládli, a to ve vícero bodech.  

A za naši výpravu skutečně musím vyjádřit obdiv nad švédskými organizátory počínaje 

krásným stadionem se dvěma tréninkovými plochami, skvělým zázemím, ochotou a úsměvy 

organizátorů konče. I ty stopovací terény byly letos opravdu krásné, bohužel do celkové 

pohody zasáhly přírodní živly, ale o tom až později. 

Práce rozhodčích se zhostili - na stopách Leif Harder z Dánska, poslušnosti posuzoval Tero 

Oravasaari z Finska a obrany hodnotil Willi Cohnen z Německa. Jako figuranti se nám 

představili pánové Kristoffer Ulerud na kontrolní výkony a Thomas Fröding na technické 

části, oba ze Švédska, a z mého pohledu oba předvedli s mírnými výhradami poměrně 

sympatické výkony. 

 

I páteční ráno bylo slunečné a teamový trénink, který jsme absolvovali s teamem Belgie, a 

dánskou závodnicí proběhl v pohodové atmosféře. V pátek jsme se ještě zúčastnili 

slavnostního nástupu, kde organizátoři některé pejsky trochu vyděsili létajícím dronem, jenž 

snímal závodníky a stadion z nebe. K večeru jsme nalosovali a hurá do boje. Pavel s Idarem 

nalosovali číslo 14, což poněkud překvapivě znamenalo, že budou otevírat celé mistrovství 

v sobotu ráno jako druzí v první dvojici. Jožka s Crissem nalosovali číslo 11, což znamenalo 

představit se v sobotu dopoledne v druhé šestce mistrovství. 

Už v sobotu ráno se počasí pokazilo, výrazně se ochladilo a začal foukat ledový vítr. Nám to 

však na radosti neubralo, neboť hned v sobotu ráno jsme mohli poprvé zajásat. Pavel s Idarem 

nezklamali moji důvěru a za velice kontaktní a temperamentní poslušnost si odnesli 

zasloužených 91 bodů. Následovala obrana, kde Idar jako obvykle předvedl, že se toho nebojí 

a vykousal krásných 94 bodů, kdy největší ztrátou byl nepodařený zadní doprovod. Švédský 

figurant se zkrátka Idarovi líbil poněkud víc, než by bylo záhodno. 

S napětím jsme očekávali nástup Jožky s Crissem. Za bouřlivého aplausu tribun tato dvojice 

předvedla bezchybnou poslušnost a finský rozhodčí udělil známku výbornou, 99 bodů. 

Následně i na obraně se Criss předvedl jako veliký bojovník a hodnocení bylo opět výborné - 

96 bodů! 

V sobotu se nám tedy báječně usínalo, bohužel však už hůře vstávalo. Kluky, Milana 

Novotného a Jožku Okáníka, kteří spali u stadionu v karavanu, nárazy větru dokonce 

vzbudily, a tak jsme se staženými žaludky v půl osmé opouštěli stadion za zaváděcím vozem 

na stopy. 

Terény na stopy, jak už jsem napsala, byly opravdu luxusní, ale co naplat, když do nás vítr 

bušil takovým způsobem, že nebylo možné zůstat stát na místě. A tak bohužel došlo k tomu, 

že oba reprezentanti skončili na prvním lomu s bodovým hodnocením u Jožky s Crissem 20 

bodů a u Pavla s Idarem 12 bodů. 



Nutno podotknout, že v neděli byly výsledky ze stop opravdu tristní a bohužel přes urputnou 

snahu švédských organizátorů nakonec pachové práce dokončilo ještě méně psů, než při 

loňském mistrovství světa ve slovenském Lozornu. 

Bohužel je potřeba i velká dávka štěstí a ta se nám letos nedostala. Já jsem byla na oba naše 

reprezentanty pyšná a myslím si, že na place podali výkony hodné obdivu. Jožka s Crissem 

odvezli naprosto po zásluze pohár za nejlepší poslušnost závodu. 

 

Snad příští rok v Maďarsku se zadaří a dočkáme se výsledku, kteří si kluci určitě za svou 

snahu zaslouží. 

 

 

 


