
tûm nûkolika se fiadí soutûÏ O po-
hár Krist˘ny, jejíhoÏ jubilejního
desátého roãníku se zúãastnilo pût

desítek psovodÛ od A‰e po Ostravu. Tra-
diãní pestrost úãastníkÛ podtrhují i psi,

takÏe kromû soudob˘ch sluÏebních ple-
men byli tentokrát mezi startujícími
i takové perly jako border kolie, ãesko-
slovensk˘ vlãák, bulteriér a na závodech
uÏ vzácn˘ boxer. 
A co vÛbec na tento obranáfisk˘ závod
kaÏdoroãnû pfiitahuje tolik soutûÏících
a divákÛ? „Je zde spousta lidí, ktefií si mají
co fiíct o psech. Nevládne zde soutûÏní
napûtí, jako tomu b˘vá jinde, ale naopak
pohoda, pfii které si lidé pfiedávají nejrÛz-
nûj‰í poznatky a zku‰enosti jak z v˘cviku,

tak o pfiednostech ãi slabinách chovÛ
psÛ,“ uvedla sleãna Katefiina Havelková,
která se pfiijela podívat na závod
s nûmeck˘m ovãákem, jehoÏ spolu s pfií-
telem Filipem Novotn˘m pfiipravuje na
zkou‰ky podle národního zku‰ebního
fiádu. Filip názor Katefiiny doplnil: „Pfiijeli
jsme z Brand˘sa nad Labem a cesty
vÛbec nelitujeme, protoÏe v‰echna chvá-
la se nám potvrdila. Vãetnû prostfiedí are-
álu Krist˘na, odkud jsou zajímavé pohle-
dy na stejnojmenné jezero a okolní
LuÏické hory. Také si mÛÏeme vybrat
a sledovat buì poslu‰nost, nebo obran-
né cviky, jeÏ probíhají paralelnû jak
v sobotu, tak v nedûli.“

ZadrÏení na ãtvrt míle
Pro pfiihlíÏející byly asi nejvût‰ím záÏit-
kem v˘kony v zadrÏení figuranta, kter˘ se
nacházel u pizzerie na severu jezera, pfii-
ãemÏ psi se k zákroku vypou‰tûli od res-
taurace na opaãném bfiehu. Nûktefií se
sice zkusili dostat k pachateli nejkrat‰í
cestou pfies vodu, ale vût‰ina psÛ okamÏi-
tû vyhodnotila, Ïe nejrychleji to pÛjde
bûhem po pláÏi, a tak za nûkolik desítek
vtefiin ubûhli 400 metrÛ. „Hor‰í to bylo
s mnoha páníãky, jejichÏ ãas se poãítal na
dlouhé minuty a po dobûhnutí byli nû-
ktefií zralí na jednotku intenzivní péãe,“
komentoval fyziãku psovodÛ hlavní pofia-

datel major Marcel Rybáfi. ZadrÏení na
ãtvrt míle bylo samostatn˘m závodem,
jenÏ se konal poprvé. Jde o disciplínu,
která nemá v âR obdoby z hlediska délky
bûhu k figurantovi a nároãnosti na orien-
taci zvífiete. K pfiekvapení pofiadatelÛ se
v‰ak na vloÏen˘ závod pfiihlásili témûfi
v‰ichni úãastníci hlavní soutûÏe. Ná-

strahy nejlépe zvládl belgick˘ ovãák Atol
grab‰tejnského vojáka Tomá‰e Procházky
pfied nûmeck˘m ovãákem Piko Jifiího
Novotného z Mûlníka.

Vítané zpestfiení
Hlavní závod O pohár Krist˘ny se vyzna-
ãuje nejen provûrkami psÛ v obranû, ale
také zkou‰kou neteãnosti odloÏeného
psa k atrapû pfiebíhajícího králíka a dále
bezchybného pfiinesení aportu z místa,
kde je pohozené maso a otevfiené psí
konzervy. V obou disciplínách se psi pro-
jevovali jako správné ‰elmy. Zatímco na
atrapu bûÏícího králíka, respektive taÏe-
ného na ‰ÀÛfie, vystartoval jedin˘ pes,
v pfiípadû pfiiná‰ení aportu hozeného
mezi maso uÏ bylo nul dvacet. To vypoví-
dá o tom, Ïe pes je stále chytr˘m predá-
torem, kter˘ se nedá o‰álit nûjakou
vycpaninou králíka s pohyby ani zdaleka
nepfiipomínajícími potenciální kofiist.
U aportu mezi psími konzervami se zase
ukázalo, Ïe ‰elma nemá Ïrádla nikdy
dost, takÏe proã si nevzít kus voÀavého
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Závod, který přitahuje sportovce i profesionály
Není mnoho soutûÏí, kde se scházejí sportovci a profesionální kynologové, mlad‰í i star‰í
psovodi, aby pomûfiili pfiipravenost sv˘ch psÛ v ovladatelnosti a v nûkolika disciplínách obrany.

K

Pfii probûhnutí
Ïivého králíka
by urãitû
nezÛstala
vût‰ina psÛ
takto klidná

Pavel Palfi si vyzkou‰el,
Ïe jeho Adonis je opravdu
v‰estrann˘m psem

B˘val˘ ‰éf policejní kynologie Jifií
Novotn˘ se po 21 letech sluÏebního 
zaneprázdnûní opût zúãastÀuje soutûÏí
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masa, kdyÏ leÏí vedle oslintané ãinky.
„Tuto disciplínu tradiãnû podceÀují
mnozí psovodi, neboÈ vûfií, Ïe prostá
poslu‰nost jim staãí k pfiekonání psího
poku‰ení. Pfiitom by staãilo pár nácvikÛ
a nikdo nemusel pfiijít o patnáct bodÛ.
Ale jinak soutûÏící hodnotí oba neobvy-
klé cviky jako vítané zpestfiení,“ uvedl
pofiadatel Rostislav Tu‰il. 

Borderka se neztratila
K leto‰ním zajímavostem patfiila úãast
Pavla Palfiho s border kolií, která si v kon-
kurenci velk˘ch sluÏebních psÛ nevedla
‰patnû. „Mám ji na úplnû jinou kynolo-
gickou disciplínu, ale chtûl jsem si obra-
náfiskou pfiípravou jen potvrdit v˘cviko-
vou univerzálnost tohoto plemene,“
vysvûtlil psovod. A „borderák“ Adonis
opravdu nezklamal. V‰echny cviky mu
dûlaly zjevnou radost, jen na rozdíl od
ostatních psÛ se zdálo, Ïe hned po zadr-
Ïení by se rád pomazlil s figurantem. „No
vÏdyÈ mi pfiipravil takovou zábavu,“
vyjadfiovaly psí oãi. Na revíru Adonis zís-
kal dokonce nejvy‰‰í ocenûní, a tak neb˘t
ztráty 50 bodÛ na hladkém zadrÏení,
mohl celkovû skonãit na daleko lep‰ím
neÏ 31. místû. 

Zvítûzil drogafi
Nejúspû‰nûj‰ím psem hlavního závodu
se stal nûmeck˘ ovãák Hon mûlnického
policisty Romana ·onského. Aãkoliv je
specialistou na vyhledávání drog, dokázal
se prosadit i mezi obranáfii. Hon ov‰em
vyniká v obou disciplínách. Dva dny pfied
Pohárem Krist˘ny totiÏ získal stfiíbrnou
medaili na mezinárodním ‰ampionátu
psÛ ve vyhledávání drog, kter˘ pofiádali
ãe‰tí celníci. „Mûl jsem ‰tûstí, Ïe se mi
podafiilo vybrat psa s univerzálními vlo-
hami,“ prohlásil skromnû psovod, pfiesto-
Ïe v‰ichni okolo vûdûli, Ïe jednak vhodné
zvífie získal po dvou letech hledání a tes-
tování jin˘ch psÛ, ale Ïe Roman ·onsk˘ je
pfiedev‰ím vynikající v˘cvikáfi. Prokázal to
v minulosti mnoha úspûchy a tituly na
civilních i sluÏebních soutûÏích. 

Povzdechnutí starosty
Pohár Krist˘ny pofiádá armádní Vete-
rinární základna Grab‰tejn a tamní klub
Tartu ve spolupráci s mûstem Hrádek nad
Nisou a obcí Chotynû. „Závod podporuje-
me nejen proto, Ïe máme dobré vztahy
s místními vojáky, ale pfiedev‰ím chceme
vefiejnosti ukázat, Ïe vycviãení psi nejsou
nebezpeãní. Kdyby kaÏd˘ mûl takového
psa, jako mají zku‰ení psovodi na soutûÏi,
nemuseli bychom v mûstû fie‰it Ïádné pfií-
pady pokousání,“ povzdechl si starosta
Hrádku Martin PÛta. A za pravdu mu

dávají v mnoha pfiípadech soutûÏní psi
leÏící u nohou páníãkÛ v letních restaura-
cích kolem jezera a nikoho neohroÏující. 

Slovo povolaného
Na starostova slova navázal soutûÏící

Jifií Novotn˘: „Nebezpeãní jsou nevycvi-
ãení psi, a zvlá‰tû kdyÏ jsou v rukách na-
prost˘ch laikÛ. NejenÏe neposlouchají
svoje majitele, ale jejich reakce jsou
nepfiedvídatelné. Na rozdíl od toho
napfiíklad vycviãen˘ nûmeck˘ ovãák
musí b˘t jak psem do rodiny a spoleã-
nosti, tak pro sport nebo sluÏbu.
A podobnû to platí pro ostatní plemena,
která se na závodu pfiedvedla,“ uvedl
muÏ nejpovolanûj‰í. Jako b˘val˘ ‰éf
policejní kynologie a dnes úspû‰n˘ cho-
vatel a v˘cvikáfi pfiipravil stovky psÛ
a jejich páníãkÛ k pohodovému souÏití.
O kvalitách jeho psÛ svûdãí i skuteã-
nost, Ïe ãást z nich slouÏí u policie
v USA a v Kanadû. 

Pro v‰echny
Pofiadatelé Poháru Krist˘ny se snaÏí, aby
závod byl pfiijateln˘ pro v‰echny vyzna-
vaãe soutûÏí ve v˘konu psÛ, a pfiitom si
jsou vûdomi, Ïe ne kaÏd˘ pes je schopen
zvládnout nároãné obranáfiské cviky.
„Proto delegujeme zku‰ené pomocníky
a rozhodãí, takÏe se nikdo nemusí obá-
vat, Ïe jeho pes utrpí újmu tím, Ïe ho
figurant zaÏene. Pfii projevu nejistoty psa
nebo dokonce báznû figurant okamÏitû
zmûní svoje chování a psa nechá zvítûzit.
Citliví rozhodãí jako tfieba Honza
Dubov˘ odmûfií patfiiãnou ztrátu bodÛ
nebo nepfiidûlí Ïádn˘, ale pro psa i pso-
voda to jsou dÛleÏité zku‰enosti pro dal-
‰í pfiípravu,“ uvedl jeden z pofiadatel-
sk˘ch zámûrÛ major Marcel Rybáfi.

Josef RÛÏiãka
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V˘sledky
JEDNOTLIVCI:
1. Roman ·onsk ,̆ NO Hon, 
Policie âR Mûlník, 404 bodÛ
2. Veronika Rochlová, 
fenka NO Ura, Tart Praha, 395 bodÛ
3. Martin Kropáãek, malinois Asso,
Ochrana Leti‰tû Praha, 395 bodÛ
DRUÎSTVA:
AâR/PâR/CBS 
(Janou‰ková, ·onsk ,̆ Trauã)
Tart Praha (Rochlová, Rafaj,
Zábransk˘)
MP Ústí nad Labem 
(Vãela Demeter, Kalina)

Psovodi vysílali psy k zadrÏení
z protûj‰ího bfiehu zátoky
(vpravo za hlavou figuranta)

Stupnû vítûzÛ patfiily (zleva)
Veronice Rochlové, Romanu
·onskému a Martinu Kropáãkovi
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