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Malá praxe

Bílý závod černých psů   
aneB Mistrovství světa  

ve výkonu velkých  
kníračů 2012!

V každé zemi, která je členem zastřešující mezinárodní unie (ISPU), je 
chovatelský klub plemene knírač. Letos se tedy tento závod konal pod 
taktovkou Klubu chovatelů kníračů ČR (KCHK). Organizace závodu 
je velice náročná a zaměstná mnoho lidí na dlouhou dobu. Naprosto 
stěžejním prvkem možnosti  organizace  závodu,  je  spolehlivý  a  kva-
litní  sponzorský  partner.  Takový  partner  dodává  akci  punc  kvality, 
svým logem a svou reklamní politikou mu dodává též na vzhledu. Ano, 
vždyť nejde jen o ceny, kterými se prezentuje, ale i o veškeré tiskoviny 
a propagační materiál k závodu, o výzdobu místa konání a vybavení 
organizátorů,  vlastně  jde o  celkový dojem. Specific všechny nadchl! 
Chcete ochutnat atmosféru a přiblížit oč vlastně šlo? Pokusím se … 

I  letošní  závodní  sezonu  velkých  kníračů  uzavíralo  Mistrovství 
světa  ISPU a  jako  tradičně  se konalo poslední  říjnový víkend.  Jeho 
dějištěm se stala Horní Bříza, malé městečko v těsné blízkosti Plzně. 
Pro  českou  reprezentaci  bylo  domácí  prostředí  slibnou  výhodou. 
Pořadatelé  a  nutno  říci,  že  i  závodníci,  předpokládali  hojnou  účast 
diváků a příznivců tohoto plemene a doufali v jejich velkou podporu. 
Celý rok jsme pilně trénovali a na tento závod směřovali formu svých 
vousatých  svěřenců.  Snažili  jsme  se  je  připravit  na  všechny možné 
i nepředstavitelné nástrahy závodu, snažili jsme se jim ukázat vše co 
by je mohlo potkat. A jak to nakonec dopadlo? Veškeré naše hororové 
scénáře a zákeřné tréninkové pastičky předčilo až drasticky nepřízni-
vé počasí. Ani  reprezentanti  ze  severských  zemí neměli  natrénován 
výkon na sněhu či ve sněhové vánici. 

Závod  jako  již  tradičně  začínal  ve  čtvrtek  oficiálním  tréninkem, 
zkušebním  psem  a  po  nástupu  jsme  losovali.  Z  přihlášených  66 
závodníků  nastoupilo  60  z  11  zemí  světa.  Závodilo  se  tři  dny.  Jako 
tradičně se  i  letos rozhodčí sjeli z různých zemí. Posuzování stop se 
ujal  rakouský  rozhodčí, majitel  a  chovatel  německých  a  belgických 
ovčáků, Mgr. Thomas Damböck. Poslušnost posuzoval výborný český 
rozhodčí, Theodor Krajčí, který je ve světě kníračů známý a oblíbený. 
Pomocným rozhodčím na odložení byl  Ing. Miroslav Ulč, další  čes-
ký  zástupce.  Posuzování  obrany  se  ujal  německý  rozhodčí  Joachim 
Heimburger, který jako jediný z této čtveřice, zasvětil svůj kynologic-
ký život kníračům. Figurování se ujali na technické části Honza Böhm 
a kontroláky odchytal Pepa Kubec, jejich záda kryl Jarda Vyhnal. Tyto 
tři špičkové české figuranty není třeba představovat.

Losování vyšlo české reprezentaci celkem slibně. Jen dva ze sedmi si 
sáhli pro sudé číslo. Nikdo nešel na plac v první šestce. Hned ráno se 
odjíždělo  na  stopy,  které  pořadatelé  naplánovali  na  dva  dny.  Terén 
nebyl zrovna lehký. Řídké, do 10 cm vysoké osení, na tvrdé, hroudovaté 
a  kamenité  hlíně.  Aby  toho  nebylo málo,  ještě  i  foukalo.  Jako  první 
do boje nastoupila Hanka s Carbonem a nakonec jim tato role zkušeb-
ního psa  sedla. Carbon  si  vyčuchal  krásných 95 bodů. Hanka mohla 
být  spokojená. Ukázalo  se,  že měla  v  pátek  téměř  nejlepší  stopu.  Já 
a Frenkie jsme neměli zrovna štěstí a dostali jsme se na krajní stopu, po-
loženou u remízku, která byla hodně pošlapaná zvěří. Dva lomy Frenkie 
pokazil a hned z toho bylo 87 bodů. V pátek si na zeleném terénu ještě 
vyčuchali 85 bodů Ivo Kyšák a jeho Jerry, 89 bodů získal Honza Tala 
a  Chriss.  Jako  poslední 
v  pátek  odpoledne  na-
stoupil  z  Čechů  David 
Rohlena  a Denny.  I  jim 
se  nepovedl  jeden  lom, 
ale  za  další  práci  byl 
pes  pochválen  a  získal 
92 bodů, což byla čtvrtá 
nejlepší  páteční  stopa. 
Jak už všichni víte, první 
letošní sníh přišel do ní-
žin právě v noci z pátku 
na  sobotu.  Plískanice 
v  podobě  těžkého mok-
rého  sněhu  postupně 
přešla v chumelenici doprovázenou silným větrem. V sobotu po poledni 
nebylo na stopách vidět na metr před sebe, natož na konec stopovací 
šňůry. Rakouský rozhodčí zastavil závod pro neregulérnost podmínek. 
Zbylé  stopy  se  položily  a  vypracovaly  v  neděli  brzy  ráno,  za  bezvětří 
s polojasnou oblohou a souvislou sněhovou pokrývkou. Mezi závodní-
ky, kteří stihli nastoupit na stopu v sobotním dopoledni patřil  i Jirka 
Pavlík a Waldemar, kteří předvedli maximální možný výkon, za který 
získali 86 bodů. Nejlepší stopu závodu předvedl na nedělní náhradní 
stopě německý pes Channes v. Hatzbachat H. Schmidta, který si „vy-
hledal“  97  bodů.  Hluboce  zde  smekám  před  rozhodčím  Thomasem 

Mistrovství světa ve výkonu kníračů má tradici již 
dvacet jedna let. V pořádání tohoto závodu se střídají 

země Evropy celkem pravidelně a pořadatelství je 
poctou a velkou výzvou.

Petra Rohlenová
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Damböckem,  Renátou 
Sakmarovou,  panem 
Zábranským,  Čimerou, 
Loužkem  a  Stroleným 
a  dalšími  organizátory 
na  stopách,  kteří  všichni 
vydrželi do poslední chvíle 
pracovat naplno a ochotně 
ve  prospěch  závodníků, 
protože tito  lidé tam mys-
lím prošli peklem. 

Hned  v  první  šestce 
na  stadionu  nastoupil 
jako  poslední,  pozdější 
vítěz  závodu,  německý 

závodník Dennis Bernsee  a  jeho Bodo. Laťku nasadili  vysoko a  zís-
kali 95 bodů za poslušnost a 96 bodů za obranu. Ani Hans Schmidt 
a  jeho Channes nezůstali  pozadu  a  získali  92  a 95 bodů. Z  českých 
závodníků nastoupili  v pátek Maruška Hasenöhrlová a Gerro, který 
svůj pěkný výkon na obraně ukončil nešťastně tím, že nepustil. Tato 
dvojice  byla  nominována  do  družstva  a  velice  nás mrzelo,  že  první 
želízko bylo ze soutěže venku. Jirkův Waldemar naštěstí nezopakoval 
chyby z republikového mistrovství a předvedl velmi dobrou obranu, 
za kterou získali 92 bodů. V sobotu v druhé dvojici jsem nastupovala 
já  a  Frenkie. V Dobříši  jsme  si  vyzkoušeli  přívaly  deště  a  tentokrát 
nás oba oslepoval sníh. Chůze se povedla, ale přivolání z odložení se 
nedařilo ubrzdit. Hrubá chyba přišla na metrovce, kde u skoku zpět 
Frenkiemu  podklouzla  noha  a  překážku  prostě  trefil  až mu  vypadl 
aport. Díky dalším hrubým chybám jsme získali  jen 74 bodů a bylo 
jasné, že do předních pozic nezasáhneme. Na obraně se Frenkie vytáhl 
a až do poslední pouštěčky neztratil ani bod. Pak ale pustil řekněme 
právě ve  chvíli,  kdy  se  rozhodčí  chystal  rozpřáhnout  ruce a ukončit 
nás. 90 bodů mě moc potěšilo. Frenkie pobavil všechny diváky svými 
velice aktivními boji, kdy se snažil oba figuranty zastavovat, což se mu 
díky  sněhu  celkem dařilo. Všichni  jsme mohli  sledovat  opravdovou 
rvačku o každý krok. Ani Carbon neměl lehkou pozici. Cvičit šel po od-
ložení,  na  kterém  pěkně  zapadal  sněhem.  I  on  udělal mnoho  chyb 
a nakonec získal 77 bodů. Reputaci si napravil a náladu Hance spravil 
na  obraně,  kde  za  svůj  téměř  bezchybný  výkon  získal  nádherných 
97 bodů. Obrovská lavina nadšení českých fanoušků okamžitě zvedla 
náladu na vymrzlém stadionu. Krátce po něm nastoupili na plac Ivo 
a Jerry. Poslušnost za 83 a obrana opět vysoko, 93 bodů. Další radost 
a další gratulace.  Ihned po něm nastoupili Honza s Chrissem,  i  jim 
se  obrana  povedla.  Škoda  nepozornosti  a  následné  diskvalifikace. 
Chybami  se  člověk učí. V poslední  dvojici  sobotního dne  a  zároveň 
jako poslední český závodník nastoupil David s Dennym. Celkem se 
jim dařilo. Denny dobře snášel už téměř pěticentimetrovou sněhovou 
vrstvu a doplatili na ní až na posledním aportu. David hodil aport tak 
nešťastně, že se kutálením strašlivě obalil sněhem, který se Denymu 
rozpustil v tlamě. Po překonání bariéry ho Denny vyplivnul i s vodou 
z   něj a následně aport dokončil. Přesto  ještě dostali 90 bodů. Před 
jejich obranou se napětí na stadionu dalo krájet. Zdálo se, že všichni 
Češi drží palce, zdálo se, že všichni jsme na chvíli na jedné lodi. Denny 
předvedl  jen  to  nejlepší,  co  v  něm  je.  Tvrdost,  razanci,  bojovnost 
a ovladatelnost. Před hodnocením  jsme se báli  typovat. Téměř bez-
chybná práce. Doufali  jsme, že rozhodčí body dá. Během hodnocení 
napětí  dosáhlo  maxima,  „výborně…výborně…  výborně“.  Zadaných 
98  bodů  znamenalo  obrovský  výbuch  radosti.  Nejlepší  obranu  má 

český  knírač!  Snad  celý  stadion  se  na  Davida  a  Dennyho  sesypal. 
Obrovská vlna nadšení zachvátila nejen Čechy. Stadion na chvíli roz-
tál. Právě pro tyto okamžiky člověk závodí! 

Nejlepší poslušnost závodu za 98 bodů všem přítomným v neděli uká-
zal Xerro v. Hatzbachtal, německé závodnice Nicol Beerkircher. Pes 
bohužel na obraně nepustil a tak byl diskvalifikován. Tato výhra pak 
přešla opět na německého závodníka Alexe Hüffera a jeho D´Zidana, 
kteří získali 96 bodů. Ještě jako zajímavost uvedu, že oba první závod-
níci měli shodně 284 bodů a shodu bodů měli i třetí a čtvrtý závodník. 
Konečné pořadí tedy v obou případech rozhodly body z obrany. Díky 
Davidu Rohlenovi a jeho téměř sedmiletému psu jménem Devil Denny 
Goldest Danubius, jsme opět viděli české barvy na stupních vítězů. 

Celkově  se  Čechům  závod  vydařil  zlatě.  Ano!  V  soutěži  družstev  si 
český tým ve složení David a Petra Rohlenovi, Hanka Musilová, Jirka 
Pavlík a Matuška Hasenöhrlová, vybojoval příčku nejvyšší. V týmech 
jsme zlatí, po dlouhých dvanácti letech jsme mistři světa! 

Na závěr musím jako závodník i jako divák poděkovat pořadatelské-
mu  týmu.  Žádný  pořadatel  v  historii  tohoto mistrovství  neměl  tak 
těžký úkol, vypořádat se s přívaly sněhu. A zvládli to skvěle! Podařilo 
se jim připravit závod s vynikající organizací, která bezchybně klapala 
ve všech směrech po celou dobu. Dík patří i hlavním sponzorů závodu, 
firmě HST, která oblékla českou reprezentaci a firmě Cymedika, která 
představila světu a obdarovala nejúspěšnější špičkovými krmivy znač-
ky Specific. Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že toto krmivo je vyni-
kající. Psům opravdu velice chutná a jsou díky němu ve skvělé kondici 
po všech stránkách. Vřele Specific doporučuji! Jejich modré a červené 
oči nás budou denně provázet až do dalšího ročníku mistrovství v ital-
ské Florencii nejen ve formě krmiva, ale i díky pamlskům a balonkům 
a dalším reklamním předmětům, za které upřímně děkujeme. 

Petra Rohlenová

Výsledky jednotlivců 

Jméno psovoda 
Zkr.

země
Jméno psa/feny Výsledky Umístění 

Bernsee Dennis D BODO v. Hexenwald 93 + 95 + 96 = 284 1. - Mistr světa 
Schmidt Hans D CHANNES v. Hatzbachtal 97 + 92 + 95 = 284 2.- Vícemistr světa 
Rohlena David CZ DEVIL DENNY Goldest Danubius 92 + 90 + 98 = 280 3. - Vícemistr světa 
Musilová Hana  CZ CARBON BRIGHT ze Slunečné verandy 95 + 77 + 97 = 269 8.
Pavlík Jiří        CZ  WALDEMAR Hanno Veto    86 + 84 + 92 = 262 11.
Kyšák Ivo      CZ JERRY FI Strážce klidu 85 + 83 + 93 = 261 12.
Rohlenová Petra CZ FRAJER FRENKIE Goldest Danubius 87 + 74 + 90 = 251 23.
Hasenöhrlová Marie CZ GRAND GERRO Goldest Danubius Disq. + Disq. + Disq. 57.
Tala Jan                  CZ CHRISS Stanios  Disq. + Disq. + Disq. 58.

Výsledky družstev 
Země Zkratka země Výsledky Umístění 
Česká republika CZ 811 1.- Mistři světa
Rakousko A 785 2.
Finsko FIN 767 3.


