
istrovství borderek se pofiádá uÏ
osm˘m rokem, ale dnes se od
pfiedchozích roãníkÛ v mnohém

li‰í. ProtoÏe nûktefií závodníci se vûnovali
jak agility, tak sportovnímu v˘cviku,
a únava z pfiede‰lého dne se na v˘konu
nejednoho psa podepsala, bylo rozhod-
nuto tyto dvû aktivity oddûlit a mistrov-
ství protáhnout na cel˘ víkend.

Proã ne mezinárodnû? 
Roku 2004 se pfii mistrovství âeské
republiky pofiádal Evropsk˘ pohár border
kolií, kam pfiijelo i nûkolik zahraniãních
úãastníkÛ. Vût‰í poãet startujících také
umoÏnil sestavit nûkolik druÏstev. O dva
roky pozdûji Holanìané navázali na my‰-
lenku mezinárodního závodu border ko-
lií a uspofiádali otevfiené mistrovství
Evropy, které nazvali Border Collie
Classic. Právû díky závodÛm v Nizozemí,
kde bylo vidût, Ïe se v rozumn˘ch ãaso-
v˘ch mezích dají zvládnout závody i se
sto padesáti t˘my, pfii‰lo nûkolik lidí na
my‰lenku uspofiádat podobné prestiÏní
závody i v âeské republice. Lví podíl na
nich má nejen klub BCCCZ jako hlavní
pofiadatel, ale pfiedev‰ím Mí‰a Bakrlíková,
která obûtavû zaji‰Èovala sponzory,
a Honza Smoãek, kter˘ vym˘‰lel program
mistrovství a celé závody se staral, aby
v‰echno klapalo co nejlépe.  Po vzoru
HolanìanÛ se kaÏd˘, kdo dobûhl bûh ãis-
tû, mohl py‰nit kokardou „clean run“ –
ãist˘ bûh. Do Zbraslavi nakonec dorazilo
82 t˘mÛ z âech, Slovenska, Holandska,
Belgie, Litvy, Polska a Maìarska, mezi
nimi i maìarská vicemistrynû svûta.
Z nich 33 bûhalo v A1, 29 v A2 a 20 v A3.
Úspû‰nost jedniãkov˘ch psÛ mezi konku-
rencí ostatních nebyla velká, ale nûkolik
t˘mÛ, kde uÏ byl zku‰enûj‰í psovod, se
ãasto umisÈovalo na pfiedních pozicích. 

·tûÀatÛm i veteránÛm
pfiístupno
KaÏd˘ den se také bûÏel jeden bûh tune-
ly a okolo barelÛ pro ‰tûÀata, kter˘ch se
do desíti mûsícÛ dostavilo deset a od
desíti do osmnácti mûsícÛ jedenáct. Je
pûkné vidût mladé psy, ktefií teprve obje-
vují svoje zapálení pro agility, a i kdyÏ
nûkterá mladá ‰tûÀátka mûla vût‰í zájem
o psovodovu hraãku nebo nohavici, jiná
byl problém vÛbec chytit, jak bez pfie-
stávky rotovala z tunelu do tunelu
a nedbala psovodov˘ch pokynÛ. Nûkteré
parkúry si zase mohli zabûhnout „oldi-
es“, psi, ktefií podle nového ¤ádu spadají
do kategorie veteránÛ. 

Sobota: parkúry nebyly tûÏké 
Sobotní den se zaãínal na jednom parkú-
ru zkou‰kami pod holandsk˘m rozhod-
ãím Adri van den Boshem a na druhém
jumpingem od Lenky Pánkové – prvním
kolem speciálního závodu. „Speciální
závod“ je název pro jedno agility a jum-
ping, které se ov‰em nesãítají, ale deset
nejlep‰ích z kaÏdého kola se kvalifikuje
pro start ve velkém nedûlním finále, kde
si to ti nejlep‰í rozdají nanovo. Jed-
niãkové zkou‰ky byly plynulé, ale zdálo se
mi, Ïe mnohem zajímavûji postavené, neÏ
je v âechách zvykem, protoÏe to nebylo
jen prosté koleãko. Ostatní kategorie

mûly parkúr ztíÏen˘. Lenãin jumping byl
plynul˘ s nûkolika pastmi pro rychlé psy.
Vût‰inû sedl, takÏe deset nejlep‰ích se
vybíralo z tfiinácti bezchybn˘ch.
Po tûchto bûzích probûhlo jejich vyhlá‰e-
ní, aby se pak urychlilo veãerní vyhla‰o-
vání odpoledních bûhÛ, pfii‰el ãas pro
první kolo bûhÛ ‰tûÀat a pak byla pro-
hlídka prvního kola mistrovského bûhu –
jumping Lenky Pánkové a zároveÀ agility
Adri van den Boshe – 1. kolo závodu dvo-
jic. Na prohlídku jsme mûli celou hodinu,
tedy ‰edesát minut. Je to dal‰í z inspirací
Holandskem – prohlídka byla tak dlouhá,
aby si témûfi sto závodníkÛ mohlo oba
parkúry prohlédnout v klidu a zároveÀ se
i naobûdvat. Vûfite nevûfite, nûktefií z nás
váÏnû vydrÏeli na obou parkúrech témûfi
po celou povolenou dobu. Nevypadaly
nijak zvlá‰È tûÏce, byly velmi plynulé.
Zajímavé bylo, Ïe aã pan Bosh ve vût‰inû
sv˘ch tratí stavûl slalom tak, Ïe se z nûj
pes otáãel zpût témûfi o 180°, jen málokdo
nechal psa slalom samostatnû dodûlat
a nenabûhl si k následující pfiekáÏce.
Îe parkúry skuteãnû nebyly tûÏké, se dá
poznat z v˘sledkÛ – 1. kolo mistrovského

závodu dokonãilo 44 t˘mÛ, z toho 16 bez
trestn˘ch bodÛ. První kolo závodu dvojic
dobûhlo 52 t˘mÛ, ale jen 10 z nich
s ãist˘m ‰títem. Nejvût‰í problémy se
objevily na zónách, pfiedev‰ím na kladinû,
které mnoho t˘mÛ nemá dostateãnû
nacviãené. Vût‰inou je snaha o zastavova-
né zóny, bohuÏel je‰tû star˘m zpÛsobem,
„kfiiknu na psa na zónû a snad zpomalí“.
Nûktefií mají zóny sbíhané, které, jak
bohuÏel pfiedvedla hned v nûkolika bûzích
vicemistrynû svûta Anna Eifertová, nejsou
vÏdy spolehlivé. Mnoho t˘mÛ ale dokáza-
lo pfiedvést kvalitní two-on-two-off, kdy
pes na povel dobûhne k zónû a zastaví se
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Agility a jumping

Mezinárodní mistrovství ČR border kolií v agility
V pátek prvního ãervna se kynologick˘ areál ve Zbraslavi u Brna zaãal plnit
majiteli a pfiíznivci border kolií s jejich miláãky. Pfií‰tí den ráno mûlo totiÏ
vypuknout dvoudenní klání border kolií o titul Mistra âeské republiky.
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v pozici s pfiedníma nohama na zemi
a zadníma je‰tû na zónû. Závod dvojic
nedobûhla Ïádná dvojice bez chyby. 

Nedûle za de‰tû
V nedûli se zaãalo bûhat za vytrvalého
de‰tû. Mokro ztûÏovalo psÛm pfiedev‰ím
pfiekonávání zónovek, nûktefií volili pro
psa bezpeãnûj‰í dráhu i za cenu ãasové
ztráty. Na‰tûstí k Ïádnému úrazu nedo-
‰lo.
Dopoledními bûhy byl jumping od Boshe
Tachyon trophy a druhé kolo speciálního
závodu, tentokrát agility Lenky Pánkové.
Zatímco BoshÛv parkúr byl jedniãkov˘
a rychl˘ bez v˘znamnûj‰ích pastí, jak se
slu‰í na bûh, kde se borderky mají pfiede-
v‰ím pfiedvést v plném letu, Lenka mimo
nepfiíjemného toãení okolo boãnice pfied
áãkem prvek ztíÏila je‰tû tím, Ïe pod áãko
dala tunel a postavila tak závodníky pfied
dilema, jak mají kfiíÏit, aby si pak mohli
obloukem témûfi pfies cel˘ parkúr dobûh-
nout k obtíÏnému nábûhu do slalomu.
Zatímco Tachyon trophy dobûhlo 58 psÛ
a z nich 16 bez trestn˘ch bodÛ a 32 psÛ
mûlo postupovou rychlost vy‰‰í neÏ 4
m/s, ve speciálním závodu uÏ mûly t˘my
podstatnû niÏ‰í úspû‰nost - 50 procent
startujících skonãilo s diskvalifikací a jen
osm t˘mÛ dobûhlo bez trestn˘ch bodÛ.
Po finálovém bûhu ‰tûÀat o polední pfie-
stávce následovaly finálové bûhy dvojic
a finále mistrovství republiky. ProtoÏe se
klasicky startovalo od nejhor‰ích k nej-
lep‰ím podle v˘sledkÛ pfiedchozího dne
a protoÏe oba t˘my z dvojice mûly pro
zv˘‰ení napínavosti startovat za sebou,
byla koordinace bûhÛ na obou parkúrech
sloÏitá a rozptylovala pozornost divákÛ,
takÏe ani jednomu finále se nemohli

vûnovat, jak by se slu‰elo.
Paní rozhodãí Pánková nám postavila
parkúr z kvalifikaãních závodÛ v Nûmec-
ku, kde si psi velmi snadno na‰li hned
nûkolik pastí. Navíc nábûh do slalomu byl
jeden z tûch tûÏ‰ích a psovod mûl jen
malou ‰anci k nûmu dobûhnout, a i kdyÏ
se mu to podafiilo, musel je‰tû hlídat psa,
aby mu neuhnul do tunelu. Jediná dvoji-
ce, která se parkúrem „promotala" bez
ztráty kvûtinky, byli otec a syn Nehybovi,
z pfiedchozího dne na ‰esté pozici. Dvû
vedoucí dvojice Ayky a Tachyoni se zapsa-
li stoprocentní diskvalifikací a tfietí
Farantsk˘ sen utrpûl diskvalifikaci pade-
sátiprocentní. Nehyba – Nehyba s Black
Chevers tak celkovû zvítûzili pfied dvojicí
LitevcÛ a tfietí Bohemia Alké.
Nad finále pana Boshe by zaplesalo kaÏdé
srdce, které má v oblibû tûsné toãení oko-
lo boãnice, neboÈ hned na prvních pûti
pfiekáÏkách se vyskytovalo tfiikrát za
sebou. Tam se velmi v˘raznû projevily
ãasové rozdíly mezi psy, ktefií jsou nauãe-
ní „toãit na pûtníku“, a mezi „autobusá-

ky“, ktefií si udûlají pûkn˘ oblouk. Nebyla
to jediné úskalí trati, velmi nepfiíjemná,
i kdyÏ vût‰inou ne diskvalifikující, byla
otoãka o 180° z tunelu do „U“, kde pso-
vodi vût‰inou bûÏeli po vnûj‰í stranû
tunelu, a pokud na psa zavolali pfiíli‰
brzy, stoãil se jim na ‰patnou stranu. To
je v lep‰ím pfiípadû stálo ãasovou ztrátu,
v hor‰ím pfiípadû se pes rozhodl vzít
tunel je‰tû zpût. ¤e‰ením mohlo b˘t
správné pouÏití stranového povelu, na
kter˘ by se pes otoãil i na neoãekávanou
stranu, nebo samostatné provedení zóny
na áãku, které stálo pfied touto pasáÏí. Jak
uÏ to tak u finálov˘ch bûhÛ b˘vá, nervo-
zita rostla a psovodi se dopou‰tûli i neãe-
kan˘ch chyb. V souãtu tak obhájil své
loÀské vítûzství Tomá‰ Lerl s Cannym
Akumulátorem, dohromady s 3,90 trest-
n˘mi body. Druhé místo si vybûhal

Litevec Valciukas Algirdas a Alfa Ulybka
Fortuny a na tfietím místû skonãila Olga
Edrová s Atomic Djo od Zlatonosné fiíãky.
Jako poslední a také jedin˘ „singl“ bûh se
bûÏelo finále speciálního závodu border
kolií. Adri van den Bosh postavil nejlep-
‰ím dvaceti nominovan˘m velmi obtíÏné
a nerovné agility, kde museli nejen pfied-
vést, Ïe mají jisté zóny, spolehliv˘ slalom
a krátké oblouky, ale Ïe to pfiedev‰ím
dokáÏou v‰echno pfiedvést v rychlosti.
Tento bûh se s Ïádn˘m dal‰ím nesãítal
a závodníci do nûj dávali opravdu maxi-
mum. Jen pût se jich diskvalifikovalo
a pût ãist˘ch psÛ dobûhlo v rozmezí tfií
sekund. Díky elektronické ãasomífie ne-
mÛÏe b˘t o pofiadí pochyb, mezi Litevce
Valsiukase Algirdu a Valciukiene Ernu se
na druhé místo prosadil krásn˘m bûhem
Martin Nehyba s Fibi.
Vyhlá‰ení se kvÛli zlomyslnému de‰ti po-
fiádalo pod stfiechou a ceny byly krásné.
KaÏd˘ jednotliv˘ bûh byl ocenûn medaile-
mi, na Tachyon trophy se rozdávaly rÛznû
veliké ply‰ové borderky a za souãty pûkné
poháry. Putovní sklenûn˘ pohár se u mis-
tra republiky dlouho neohfiál, na podsta-
vec se na ‰títek vyryje jméno mistrovské-
ho t˘mu a tentokrát poprvé stejné jako
rok pfiedtím. Katefiina Lerlová

Ferina Bohemia Alke se
svou mladou majitelkou
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Litevec Valciukas Algirdas
a Alfa Ulybka Fortuny 
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