
Statistika obedience v ČR - 2015 

Něco málo statistiky za rok 2015. Rozhodčí odposoudili celkem 1314 startů.  
 
Celkem nastoupilo 589 různých týmů 80 různých plemen. Pro zajímavost, border kolie (120 týmů) 
tvoří jen 20% všech startujících. Mezi další hojně zastoupená plemena patří: 79 kříženců (a psů 
bezPP), 46 belgických ovčáků, 42 australských ovčáků, 17 australských kelpií, 16 stafordšírských 
bulteriérů, 15 hovawartů, 15 malých kníračů, 15 zlatých retrívrů, 13 chodských psů, 13 šeltií, 12 
německých ovčáků, 11 labradorských retrívrů, 10 bílých švýcarských ovčáků, 10 louisianských 
leopardích psů atd. 
  
Tato statistika jen potvrzuje fakt, že obedience je vhodná pro pejsky všech plemen, temperamentu i 
velikostí. Velký dík patří i organizátorů, kteří pořádají specializovaná Mistrovství plemen v obedience. 
Stejně tak i trenérům, kteří se nebojí trénovat různorodé týmy a svou kreativitou pomáhají dospět k 
cíly mnohým majitelům i jejich psím miláčkům. 
  
Z celkového počtu 1314 startů bylo 1070 z nich úspěšných a vedlo ke složení zkoušky. Toto číslo je 
krásných 81%. Z úspěšně složených zkoušek bylo 34% na výborně, 30% na známku velmi dobře a 36% 
na známku dobře. 
  
Závody se pořádaly na 28 různých místech České republiky a posuzovalo je 15 různých rozhodčích (9 
českých  a 6 zahraničních). Na závodech byl zadán celkem 14x titul CACT a 7x titul res.CACT. 
  
Gratulujeme všem účastníkům akcí k úspěšně složeným zkouškám. Děkujeme organizátorům, 
rozhodčím, stewardům a pomocníkům za jejich skvělou práci na akcích i okolo nich. A samozřejmě 
děkujeme pejskům za jejich snahu se učit, zdokonalovat a pracovat pro nás lidi s láskou a nadšením. 
 

Rozhodčí (CZ) 
Posouzeno 

celkem týmů 
Výborná Velmi dobrá Dobrá Nesplnili 

Stemmerová Lucia 321 20% 22% 31% 27% 

Skalická Iveta 213 37% 26% 23% 34% 

Vágenknechtová Marie 188 29% 25% 33% 13% 

Gabrielová Lucie 117 43% 30% 17% 10% 

Másilková Kristýna 116 14% 18% 48% 20% 

Jánský Lukáš 102 16% 21% 33% 30% 

Píšová Markéta 89 36% 27% 29% 8% 

Richterová Lada 82 27% 21% 35% 17% 

Rohlenová Petra 12 17% 42% 25% 16% 

Celkem / Průměr 1185 27% 23% 30% 19% 
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