
eto‰ní roãník mistrovství svûta se
uskuteãnil ve dnech 6. aÏ 8. fiíjna
2006 v Basileji, mûstû, které leÏí na

severozápadû ·v˘carska ·ampionát byl
organizátory umístûn do St. Jacob areny.
Jedná se o hokejovou halu, která byla
vybudována v roce 2002 a je nejmoder-
nûj‰í stavbou svého druhu ve ·v˘carsku.
Má kapacitu 6600 míst, z toho 4400
k sezení. Jedin˘m nedostatkem haly bylo
pomûrnû sporé osvûtlení, které sice neva-
dilo psÛm a závodníkÛ, ale bylo témûfi
likvidaãní pro fotografy. Nutno fiíci, Ïe
poslední den konání mistrovství byla
hala prakticky zaplnûna fanou‰ky ze
v‰ech zúãastnûn˘ch zemí. 
Mistrovství posuzovali dva zku‰ení roz-
hodãí – Mia Laamanenová z Finska a Pe-
ter Kindle ze ·v˘carska. Parkúry obou
rozhodãích byly velice pûkné a místy
znaãnû obtíÏné. Tfiídenní posuzování je
pro rozhodãí velmi nároãné a vypjatost
atmosféry na mistrovství svûta se místy
podepsala na nekonzistentnosti nûkte-
r˘ch jejich v˘rokÛ, zejména pfii posuzová-
ní odmítnutí. Problémem bylo také pfiís-
nûj‰í a ne vÏdy jednotné posuzování

zónové pfiekáÏky (houpaãky) ze strany
Mii Laamanenové. 
Nákresy v‰ech parkúrÛ naleznete na ofi-
ciálních stránkách Mistrovství svûta 2006
na adrese: 
http://www.agility-wc2006.com/e/wett-
kampfe/parcours.htm
Mistrovství svûta 2006 se zúãastnily t˘my
ze 34 zemí svûta s celkem 378 psy. Nejvíce
psích zástupcÛ, cel˘ch 44 procent (167
psÛ a fen), soutûÏilo v kategorii large.
ZároveÀ v‰ak v této kategorii byla star-

tovní listina nejménû pestrá. Poãetnû ji
totiÏ ovládly, jako uÏ po léta, border kolie
se 132 psy a fenami, coÏ pfiedstavuje 80
procent startovního pole. Dále bylo v této
kategorii zastoupeno s poãtem 13 psÛ
a fen plemeno belgick˘ ovãák malinois
a s poãtem osmi jedincÛ plemeno belgic-
k˘ ovãák tervueren. Celkem v kategorii
large soutûÏilo pouze 12 psích plemen.
Kategorie medium a small byly poãetnû
vyrovnány. Ve small soutûÏilo 105
a v medium 106 psÛ a fen. Pestrost ple-
men byla nejvût‰í v kategorii medium.
Nejvíce zde bylo ‰eltií – 52 psÛ a fen - a za
nimi následoval se sedmi jedinci pyrenej-
sk˘ ovãák a s pûti zástupci anglick˘ kokr-
‰panûl. Kategorii small dominovaly opût
‰eltie – 51 jedincÛ. S poãtem deseti psích
zástupcÛ byl daleko za nimi parson
Russell teriér. Dále pak soutûÏilo osm
pudlÛ, sedm border teriérÛ a dal‰í pleme-
na jiÏ v zastoupení maximálnû ãtyfi, vût‰i-
nou v‰ak jen jednoho aÏ dvou závodníkÛ.
Jak ale ukazují v˘sledky, statistika nic
neznamená a na stupnû vítûzÛ nakonec
dosáhla napfiíklad v kategorii medium
jednotlivcÛ hned dvû plemena zastoupe-
ná minimálním poãtem jedincÛ – 1. místo
obsadil kooikerhondje (3 zástupci na MS)
a 3. místo Nova Scotia duck tolling retrívr
(2 zástupci na MS). I dal‰í málopoãetná
plemena pfiedvedla v soutûÏích krásné
v˘kony. V soutûÏi tfiíãlenn˘ch druÏstev
bylo tfiicet dva státÛ pfiihlá‰eno do kate-
gorie large, dvacet ‰est do kategorie
medium a dvacet ãtyfii do kategorie small. 

NA·I REPREZENTANTI
JEDNOTLIVCI: small: Adéla Králová -
Rupione Baby z âerné hlásky, ‰eltie;
Dana Sedláková – Argo Hefimánková víla,
‰eltie; Olge Edrová - Enticing Eve z Be-
ne‰ovské zahrady, ‰eltie medium: Ra-
dovan Li‰ka, Eminent Enya z Bene‰ovské
zahrady, ‰eltie; Olga Edrová - Adder Black
Young for Ever, ‰eltie; Eva LaãÀáková –
Digger z Pískov˘ch dolÛ, ‰eltie large:
Radomír Ho‰ta - Keane Bohemia Alké,
border kolie; Jitka Novotná - Aktij
Novterpod, belgick˘ ovãák malinois;
Martina Klime‰ová - Aralia Novterpod,
belgick˘ ovãák malinois
DRUÎSTVA: small: Adéla Králová - Ru-
pione Baby z âerné hlásky, ‰eltie; Olga
Edrová - Enticing Eve z Bene‰ovské za-
hrady, ‰eltie; Eva LaãÀáková - Orka Mo-
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ravské srdce, ‰eltie medium: Radovan
Li‰ka, Eminent Enya z Bene‰ovské zahra-
dy, ‰eltie; Olga Edrová - Adder Black
Young for Ever, ‰eltie; Martina Pode‰Èová
- Gwendolyn Black van Bery, ‰eltie large:
Martina Va‰kebová - Blodie Ayky, border
kolie; Martina Kuãerová - Blackie Foxy
Fox, border kolie; Jitka Novotná - Aktij
Novterpod, belgick˘ ovãák malinois

HARMONOGRAM
MISTROVSTVÍ
Ve ãtvrtek probûhly tréninky, které umoÏ-
nily závodníkÛm seznámit se s pfiekáÏka-
mi a zejména s povrchem haly, kter˘m
byla opût umûlá tráva. 
Mistrovství svûta FCI 2006 v agility bylo
oficiálnû zahájeno v pátek ráno. Úvodní
ceremoniál probûhl krátce po osmé hodi-
nû formou slavnostního defilé v‰ech pfii-
hlá‰en˘ch t˘mÛ z jednotliv˘ch zemí svûta
a byl zakonãen krátk˘m vystoupením tra-
diãních ‰v˘carsk˘ch trubaãÛ. Po nich jiÏ
pfii‰la na fiadu první ãást soutûÏí. Zaãalo
se jumpingem jednotlivcÛ postupnû v ka-

tegoriích large (parkúr od Mii Laama-
nenové), medium a small (oba parkúry
od Petera Kindla). Na samotn˘ závûr pá-
teãního programu bylo zafiazeno první
kolo soutûÏe agility druÏstev kategorie
large. Parkúr se zónov˘mi pfiekáÏkami
stavûla a hodnotila finská rozhodãí. Cel˘
maraton páteãních soutûÏí skonãil aÏ po
osmé hodinû veãerní.
V páteãních bûzích si velké ‰ance na cel-
kové dobré umístûní vybojovalo bezchyb-
n˘mi v˘kony v individuálních závodech
hned pût na‰ich reprezentantÛ. âeské
druÏstvo large se umístilo po úvodní agi-
lity soutûÏi na pûkné 13. pozici z 32 pfii-
hlá‰en˘ch zemí. K páteãním prÛbûÏn˘m
v˘sledkÛm je je‰tû nutné dodat, Ïe v‰ich-
ni zb˘vající reprezentanti nemûli v soutû-
Ïi jednotlivcÛ po úvodních bûzích více
neÏ jednu chybu. I zde byla tedy situace
pfied druh˘m kolem nadûjná a diváci se
mûli v dal‰ích dnech skuteãnû na co tû‰it. 

SOBOTA
Sobota byla dnem druÏstev. JiÏ kolem
osmé hodiny ráno zahajovaly prohlídkou

agility parkúru druÏstva small a na nû
hned navázala kategorie medium. Par-
kúry byly postaveny a hodnoceny tento-
krát ‰v˘carsk˘m rozhodãím. 
âeské small druÏstvo se umístilo po bez-
chybn˘ch a velice rychl˘ch bûzích na
úÏasném druhém místû. Na‰e nejmlad‰í,
teprve tfiináctiletá reprezentantka Adéla
Králová dosáhla se svou fenkou ‰eltie
Rupione Baby druhého nejrychlej‰ího
ãasu tohoto kola. Bûh Adélky s Baby mûli
diváci moÏnost detailnû porovnat bûhem
pfiestávky na velkoplo‰né obrazovce s bû-
hem nejrychlej‰ího t˘mu tohoto kola,
tedy s bûhem ãlena ‰v˘carského druÏstva
Martina Eberleho s fenou pudla Pebbles.
Ti byli o pouh˘ch 0,35 sekundy rychlej‰í
neÏ na‰e reprezentantka. Simultánní
projekce, pfii níÏ byly oba bûhy promítá-
ny zároveÀ v jednom obrazu, ukázala
neuvûfiitelné mistrovství na‰í mladiãké
závodnice. V˘kony t˘mÛ v kategorii small
byly asi nejvût‰ím pfiekvapením tohoto
mistrovství. 
âeské medium druÏstvo se po prvním
kole umístilo na krásném a velmi nadûj-
ném pátém místû. V‰ichni ãlenové druÏ-
stva pfiedvedli nádherné v˘kony a chybû-
la jen povûstná kapiãka ‰tûstí, aby v˘chozí
pozice druÏstva „medíkÛ“ byla pfied
odpoledním finále je‰tû lep‰í. 
Druhé kolo, a tedy souãasnû i finále druÏ-
stev v jumpingu, zahájila kategorie small.
Následovala medium a sobotní program
vyvrcholil kláním t˘mÛ kategorie large.
Autorkou a rozhodãí parkúrÛ pro kate-
gorii small a medium byla finská rozhod-
ãí, parkúr pro kategorii large byl v reÏii
‰v˘carského rozhodãího Petera Kindla.
âeské small druÏstvo v jumpingu excelo-
valo a tfiemi bezchybn˘mi bûhy, kdy ãas
Adélky Králové s Rupione Baby pfiekonal
opût jen jeden závodník (i tentokrát
pozdûj‰í vítûz jednotlivcÛ ·v˘car Martin
Eberle s Pebbles), vynesl ãeské druÏstvo
na celkové fantastické první místo v sou-
tûÏi druÏstev kategorie small! Tento

v˘kon je historicky nejlep‰ím v˘konem,
jak˘ kdy ãeská reprezentace dosáhla na
mistrovství svûta FCI v agility. âe‰tí fa-
nou‰ci záfiili ‰tûstím a nemohli se doãkat
dal‰ích bojÛ v kategorii medium a large.
Ani v kategorii medium jsme nebyli bez
‰ancí. Závod druÏstev je vÏdy velkou lote-
rií a jediná chyba na parkúru mÛÏe zna-
menat pro t˘m konec v‰ech nadûjí. Na‰e
druÏstvo zabûhlo skvûle a pfiedvedlo opût
‰piãkové v˘kony. Bezchybné a ãasovû vel-
mi vyrovnané bûhy znamenaly celkovû
druhé místo tûsnû za finsk˘m druÏstvem
a s minimálním ãasov˘m odstupem. Po
souãtu v‰ech ‰esti bûhÛ jumpingu a agi-
lity byl rozdíl mezi námi a Finy pouh˘ch
0,21 sekundy! Byl to úÏasn˘ v˘kon, kter˘
vynesl na‰e medium druÏstvo na post
vicemistra leto‰ního roku. 
Sobotní klání zakonãilo finále druÏstev
kategorie large. ·tûstí nám tentokrát pfií-
li‰ nepfiálo. Ve velmi tvrdé konkurenci
této kategorie skonãilo ãeské druÏstvo po
bojovn˘ch v˘konech na celkovû 22. místû.
S parkúrem ‰v˘carského rozhodãího si
sice nejlépe poradilo druÏstvo z Rakous-
ka, celkovû v‰ak na medailové pozice také
nedosáhlo. První místo obsadil t˘m
z Chorvatska, kter˘ vyuÏil svého náskoku
z pátku a jako jedin˘ pro‰el obûma koly
soutûÏe druÏstev kategorie large bez jedi-
né chyby. 

NEDùLE – FINÁLE
JEDNOTLIVCÒ
Nedûle patfiila plnû finálov˘m soutûÏím
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V˘sledky druÏstev
KATEGORIE SMALL:
1. âeská republika 2. ·v˘carsko
3. Nûmecko

KATEGORIE MEDIUM:
1. Finsko 2. âeská republika 3. Norsko

KATEGORIE LARGE: 
1. Chorvatsko 2. ·panûlsko 3. ·védsko

Eva LaãÀáková s ‰eltií
Orkou Moravské srdce
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jednotlivcÛ v‰ech tfií velikostních katego-
rií na agility parkúrech. Program zahajo-
vala kategorie medium, po ní ‰la na fiadu
kategorie small a tfiídenní program mist-
rovství svûta zakonãila jiÏ tradiãnû
poãtem závodníkÛ nejsilnûj‰í kategorie
mistrovství - jednotlivci large. Parkúry
pro kategorie medium a small stavûla
a hodnotila Mia Laamanenová, parkúr
kategorie large byl dílem Petera Kindla.
V kategorii medium mûla z ãesk˘ch
reprezentantÛ nejlep‰í v˘chozí pozici
z prvního kola (17. místo) Olga Edrová
s ‰eltií Adder Black Young for Ever.
Precizním bezchybn˘m bûhem se po
souãtu agility a jumpingu zafiadil tento
t˘m tûsnû za medailové pozice na neoblí-
bené 4. místo. Staãilo jen málo a Olga
mohla ke zlatu a stfiíbru z druÏstev pfiidat
i bronz ze soutûÏe jednotlivcÛ a zkom-
pletovat tak svoji sbírku medailí ze ‰v˘-
carského ‰ampionátu. Od tfietího místa ji
totiÏ dûlilo pouh˘ch 0,41 sekundy.
Radovan Li‰ka s ‰eltií Eminent Enya i Eva
LaãÀáková s ‰eltií Digger v agility soutûÏi
zabojovali a pfiedvedli krásné bûhy.
Radovan se v tomto kole umístil jako
druh˘ a posunul se celkovû z 52. místa na
místo devatenácté. ·koda odmítnutí
v úvodním jumpingu. Eva dobûhla
s Diggerem díky jednomu odmítnutí jako
dvacátá sedmá, coÏ ji posunulo z 53. mís-
ta na celkovou 31. pozici. 
V kategorii small mûla v jednotlivcích
nejvût‰í ‰anci na medailové umístûní po
prvním kole Dana Sedláková s ‰eltií
Argem. BohuÏel si v‰ak stejnû jako
Adélka Králová s Rupione Baby vybrala
v agility pofiádnou dávku smÛly. Jedinou
chybou celého jinak velmi pûkného bûhu
(o které navíc sama aÏ do cíle nevûdûla),
bylo proskoãení Arga vedle kruhu
a následné vbûhnutí na dal‰í pfiekáÏku,

které bohuÏel znamenalo diskvalifikaci
a po souãtu celkovû 38. místo. Adélce se
bohuÏel nepovedlo pfiekonat s Baby
správnû sedmnáctou pfiekáÏku v závûreã-
né sekvenci jinak krásného a velmi
rychlého bûhu. To znamenalo diskvalifi-
kaci a celkovû 56. místo. Nejlépe z ães-
k˘ch soutûÏících dopadla ve druhém kole
opût Olga Edrová, tentokrát s ‰eltií En-
ticing Eve z Bene‰ovské zahrady. Zabûhla
stejnû jako v prvním kole kategorie small
bezchybn˘ bûh a posunula se z 34. prÛ-
bûÏné pozice na celkové ãtrnácté místo.
V kategorii large mûli z âechÛ dobfie
„namazáno“ díky bezchybn˘m bûhÛm
z prvního kola Radomír Ho‰ta s border
kolií Keane Bohemia Alké a Jitka Novotná
s belgick˘m ovãákem malinois Aktij
Novterpod. Jitka byla po prvním kole na
13. místû a Radomír obsadil v pátek 19.

pozici. Bezchybnû si nakonec s parkúrem
‰v˘carského rozhodãího poradila jen
Jitka a Aktij, coÏ vzhledem k pomalej‰ímu
ãasu znamenalo pro tuto dvojici 38. mís-
to v agility a v celkovém souãtu propad
na 16. místo. Radomír s Keanem skonãili
s jednou chybou na 59. místû a celkovû
zaujali v souãtu 27. pozici. Martina
Klime‰ová se s belgick˘m ovãákem mali-
nois Aralia Novterpod posunula z prÛ-
bûÏného 68. místa na celkové 49. místo,
kdyÏ v obou bûzích nasbírala po pûti
trestn˘ch bodech. PfiestoÏe v nedûlních
soutûÏích nikdo z na‰ich reprezentantÛ
nedosáhl na medaili, bylo na co se dívat.
Na‰i se rozhodnû v celosvûtové konku-
renci neztratili a diváci byli s v˘kony ães-
k˘ch t˘mÛ pfieváÏnû spokojeni. 
SoutûÏ kategorie large vyhrála dánská
reprezentantka Loretzen Sarahová s bor-
der kolií Simic, kdyÏ se jí podafiilo obhájit
prvé místo z páteãního jumpingu. Je‰tû
vût‰ím pfiekvapením v‰ak bylo druhé mís-
to mladé maìarské závodnice Anny
Eifertové s krátkosrstou borderkou Ne-
vian. Na tfietím místû skonãila nûmecká
stálice kategorie large Sylvia Vaanholtová
s border kolií Amazing Gill, která obha-
jovala loÀské prvenství. 

ZÁVùREâN¯ CEREMONIÁL
A VYHLÁ·ENÍ V¯SLEDKÒ
Závûreãn˘ ceremoniál probíhal opût jako
ten úvodní, tedy pfii nastoupení v‰ech
t˘mÛ, rozhodãích a zástupcÛ FCI jednot-
liv˘ch státÛ na soutûÏní plochu. V pfiední
ãásti jiÏ byly pfiipraveny stupnû vítûzÛ
a ceny pro vítûze. 
Po ukonãení závûreãného slavnostního
ceremoniálu se opût rozh˘bala plocha
stadionu tancem a diváci i soutûÏící se
zaãali pomalu rozcházet. Vût‰inu z nich
totiÏ ãekala dlouhá cesta zpátky domÛ.
TakÏe co fiíci závûrem? Snad jen bylo to
opravdu super a uÏ teì se tû‰íme na
záÏitky z dal‰ího mistrovství svûta v agili-
ty FCI 2007, jehoÏ místo konání v‰ak
zatím nebylo urãeno. Snad i to pfií‰tí mi-
strovství svûta agility FCI pfiinese tolik
krásn˘ch v˘sledkÛ pro ãeské barvy a za-
nechá v nás minimálnû stejnû pûkn˘
sportovní záÏitek.
S kompletními v˘sledky a podrobn˘mi
informace z mistrovství se mÛÏete sezná-
mit na stránkách http://www.agility-
wc2006.com (v˘sledky, parkúry, statistiky,
fotografie a videa…)
Závûrem bych chtûla vyjádfiit podûkování
panu Michalu Krejãímu (pfiedsedovi
Border Collie Clubu Czech Republic) za
odbornou pomoc pfii psaní tohoto ãlán-
ku a jeho cenné postfiehy z prÛbûhu celé-
ho ‰ampionátu. ·árka Seemannová
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V˘sledky jednotlivcÛ
KATEGORIE SMALL:
1. Martin Eberle, Pebbles, pudl,
·v˘carsko; 2. Svûtlana Tumanová,
Osborn, ‰pic, Rusko; 3. Svûtlana
Kreslina, Hearty, ‰etlie, Loty‰sko; 
3. Daniel Schröder, Chip, 
‰eltie, Nûmecko 

KATEGORIE MEDIUM:
1. Jari Suomalainen, Bromus,
kooikerhondje, Finsko
2. Jennifer Crank, Guess, ‰eltie, USA
3. Patrik Krier, Angie, Nova Scotia
duck tolling retrívr, Lucembursko

KATEGORIE LARGE:
1. Sarah Loretzen, Simic, border kolie,
Dánsko; 2. Anna Eifert, Nevian, border
kolie, Maìarsko
3. Sylvia Vaanholt, Amazing Gill,
border kolie, Nûmecko
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