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Mistrovství světa dobrmanů 2013 

Reportáž Mistrovství světa dobrmanů 2013

Reportáž z MS dobrmanů pro 
Vás připravila členka českého 
„týmu II“ (tým DK ČR) Jitka Ja-
nichová.

V týmu tři nováčci
Do reprezentace se za náš klub DK ČR (Dobrman 

klub České republiky) probojovalo pět závodní-

ků, kteří splnili podmínky účasti na MS – buď za-

bodovali na loňském mistrovství světa, mistrov-

ství republiky, CACITu či CACTu, nebo na letošní 

kvalifi kaci MR všech plemen. Poslední možností 

pak byl úspěch na kvalifi kačním závodě DK ČR. 

Konečná sestava byla následující: několikaná-

sobný účastník MS Antonín Jun a pes Kessidy 

Gold Mičer, který na MS startoval už loni; Franti-

šek Dočekal s fenou Efrita Brynal Gold – na MS 

startoval pan Dočekal již počtvrté a Efrita, ačko-

liv se již blíží ke psímu důchodu, si stále udržuje 

solidní výkonnost. Zbytek sestavy tvořili nováčci: 

Vladimír Bohaboj a pes Frank Brynal Gold, Hana 

Kremlová se psem Gentleman Gill Alary Aslar 

a Jitka Janichová s Aggrenoxem Sheridano le 

Fano. Nepostradatelnými členy výpravy byli i ve-

doucí reprezentace Zdeněk Saska, fi gurant Mi-

lan Římek a překladatelka Klára Junová.

Nervozita versus zodpovědnost
Do Itálie jsme vyrazili 23. 5. krátce po půlnoci, 

a přestože po cestě několikrát pršelo a studený 

vítr připomínal spíš březen, překrásné svítání 

v Alpách nám zlepšilo náladu a v Itálii už nás 

přivítalo slunce a teplo – nikoliv horko, což 

Letošní mistrovství světa mezinárodního klubu dobrmanů IDC se konalo ve městě Somma Lom-

bardo v severní Itálii ve dnech 24. – 26. 5. Zúčastnilo se jej 43 týmů z šestnácti zemí. Mistrem 

světa se stal Němec Jürgen Gutbrod se psem Ataraxie`s BigBen. Z české výpravy se do první 

světové dvacítky probojovali Luděk Šilhavý a Harlequin Gumby a Jitka Janichová  se psem Ag-

grenox Sheridano le Fano.

Aggrenox Sheridano le Fano Jitky Janichové 

na kontrolním výkonu (92 bodů)

Frank Brynal Gold Vladimíra Bohaboje, posluš-

nost ohodnocená 89 body

ČR tým II. Zleva: František Dočekal a Efrita Brynal Gold, Hana Kremlová a Gentleman Gill Alary Aslar, Milan Římek, Antonín Jun a Kessidy Gold Mičer, 

Zdeněk Saska, Jitka Janichová a Aggrenox Sheridano le Fano, Vladimír Bohaboj a Frank Brynal Gold. 
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našim psům vyhovovalo. Nás nováčky spoutá-

vala nervozita z velkého závodu a obavy, zda 

pod tíhou zodpovědnosti v pozici reprezentantů 

předvedeme co nejlépe kvality našich psů. Dost 

možná to později byla i příčina některých našich 

chyb.

Skromný trénink a MS začíná
Na trénink jsme nastupovali krátce po našem 

příjezdu a měli jsme na něj vyhrazeno pouhých 

35 minut, to znamená 7 minut na jednoho pso-

voda a psa. Předem jsme se domluvili, co kdo 

bude trénovat, abychom tak mohli maximálně 

využít každou minutu, ale v uspěchané  atmosfé-

ře, obklopeni pobíhajícími lidmi, jsme obzvláště 

my nováčci nezvládli vše úplně podle svých 

představ. Inu, alespoň jsme si udělali obrázek, 

co nás asi tak čeká a na co si dát opravdu po-

zor. Odpoledne se pak konal slavnostní nástup 

a mistrovství světa bylo ofi ciálně zahájeno…

Rozhodčí: 

stopy: Tamás Dohoczki (Maďarsko) 

poslušnost: José Maria Buló (Španělsko)

obrana: Willi Cohnen (Německo)

Pomocníci:

Technická část: Vincenzo Magnati

Kontrolní výkon: David Grossi

O body jsme přišli na stopách
V sobotu nastoupil na poslušnost a obranu nej-

starší závodník mistrovství, pan Dočekal. Potom 

i já s Hankou Kremlovou. Rozhodčí na posluš-

nosti bedlivě sledoval přechody mezi jednotlivý-

mi cviky a striktně vyžadoval i dodržování jeho 

pokynů k zahájení cviku nebo části cviku. V ne-

děli jsme my tři (já, Hanka Kremlová a František 

Dočekal) nastoupili na stopy a sobotní stopaři 

Antonín Jun a Vláďa Bohaboj absolvovali po-

slušnost a obranu. Z mého pohledu byly terény 

na stopy dobré, ale šibeniční pro některé z nás 

byl požadavek na pomalé tempo – rozhodčí 

rychlý postup penalizoval a na stopách jsme tak 

utrpěli velké bodové ztráty. 

Ráda bych poděkovala členům týmu za vzá-

jemnou podporu, fi gurantovi za pomoc nejen 

před obranou, ale i před jinými disciplínami, 

překladatelce, která přes naši jazykovou bariéru 

pomáhala zvládat situace na hřišti i na hotelu. 

Celkově se mi MS líbilo. Jen mě mrzí, že česká 

reprezentace nepůsobí na mezinárodní scé-

ně jako celek, nýbrž dva samostatná družstva 

(tým I za Moravskoslezský dobrman klub, tým II 

za Dobrman klub České republiky) – ale to už 

je jiné téma a já pevně věřím, že se to změní, 

protože to není to, co by dělalo chovu dobrmanů 

v Česku dobré jméno. 

Příští rok se bude MS dobrmanů konat na Slo-

vensku. Doufám, že zkušenosti z toho letošního 

nám pomohou dosáhnout v příštím roce lepších 

výsledků.

  Jitka Janichová  ■

 Foto: R. Skácel
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Pozorná chůze u nohy – Jitka Janichová a Ag-

grenox Sheridano le Fano (90 bodů)

MS IDC 2013 – jednotlivci

Pořadí Psovod Pes Země S P O Celkem

1. Jürgen Gutbrod Ataraxie`s BigBen SRN 99 96 98 293

2. Giuseppe Soprani Ottomac Itálie 96 94 96 286

3. Franziska Kalmbach Wilma vom Eschenbruch SRN 98 91 95 284

17. Luděk Šilhavý Harlequin Gumby ČR, tým I 88 81 93 262

20. Jitka Janichová Aggrenox Sheridano le Fano ČR, tým II 77 90 92 259

22. Kateřina Krejčí Abba z Lanštorfa ČR, tým I 85 77 96 258

23. František Dočekal Efrita Brynal Gold ČR, tým II 92 84 82 258

29. Marie Klvaňová C`Victoria Donsa from 14th Meridian ČR, tým I 78 81 90 249

30. Antonín Jun Kessidy Gold Mičer ČR, tým II 84 75 90 249

- Vladimír Bohaboj Frank Brynal Gold ČR, tým II 11 89 72 172

- Hana Kremlová Gentleman Gill Alary Aslar ČR, tým I disk.

MS IDC 2013 – týmy

Pořadí Tým Celkem

1. Německo 855

2. Itálie 837

3. Finsko 809

5. Česká republika, tým I (DK ČR) 769

6. Česká republika, tým II (MSDK) 766
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