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Xanthos od Velkého dubu
IS – pes
člp/IS 13 977
Karel Příhonský
Velmi výrazně vyjádřená touha nalézt zvěř, křepelku opakovaně krátce značí, následně
vypracoval divokého bažanta, na němž předvedl skutečný trialový bod – vystavení do
příchodu vůdce, následné spontánní postupování, po vzletu i po výstřelu zůstal klidný.
Splnil – I. pořadí
Hanna z Taranky
EB – fena
člp/EB 466
Ludmila Baláková
Hledání odpovídá stylu rasy. Křepelku krátce značí, po opětovném vypuštění pevně
vystavuje v krytině. Na povel vyráží srnčí zvěř, kterou krátce sleduje. Reakce na
výstřel v normě.
Splnil
Brittany Tankaram
EB – fena
člp/EB 475
Miroslav Šulitka
Hledání odpovídá stylu rasy. Pevné vystavení bažantí zvěře. Po výstřelu klidná.
Splnil
Arina ze Zadráhy
MOK – fena člp/MOK 1181
Petr Zoubek
Hledání rychlé ve stylu plemene, perfektně vypracuje křepelku, pevně vystaví. Po
vzletu krátce následuje, ale je zadržena vůdcem. Po výstřelu klidná. Výborná práce.
Splnil
Brit z Těšínska
IS – pes
člp/IS 13 905
Naďa Dušková
Hledání velmi rychlé a prostorné ve stylu plemene. Vypuštěnou křepelku krátce značí.
Po opakovaném vypuštění pevně vystavuje až v okraji terénu, odkud vybíhá srnčí
zvěř. Tuto krátce prohání, je odvolán vůdcem. Reakce na výstřel v normě.
Splnil
Ron z Cechu
NKO – pes člp/KO
Naďa Dušková
Hledání velmi rychlé a razantní, při kterém po větru vyráží bažanta. Křepelku po
nalezení krátce značí. Po opětovném vypuštění pevně vystaví srnčí zvěř, po jejím
zvednutí a výstřelu jen krátce pronásleduje a na povel se vrací.
Splnil
Dapi Souchov
EB – pes
člp/EB 481
Ing. Jaromír Michl
Rychlé a razantní hledání, 2x nalézá a krátce značí vypuštěnou křepelku, pevné
vystavení následuje u bažantí zvěře. Po výstřelu je klidný.
Splnil
Veta z Mlynářovy pece
EB – fena
člp/EB 443 MUDr. N. Bydžovská
Rychlé hledání ve stylu plemene. Křepelku vystaví a po jejím vzlétnutí prohání. Na
výstřely nereaguje, klidná.
Splnil
Vexa z Mlynářovy pece
EB – fena
člp/EB 442 MUDr. N. Bydžovská
Hledání prostorné a v rychlém tempu. Křepelku najde a vystaví, po vzletu
pronásleduje a přinese. Na střelbu nereaguje.
Splnil
Hepsi z Taranky
EB – fena
člp/EB 469
Helena Dostálová
I ve značném vedru fena pracuje rychle a dobře prohledává terén. Křepelku najde a
vystaví, po vzletu i dostihne. Na výstřel nereaguje.
Splnil
San du Domaine de la Clé de Champs SGO – pes člp/BSG 1
Jiří Tomášek
Zpočátku málo vyjádřená touha najít zvěř. Po prvním kontaktu s křepelkou výrazná
změna v nasazení psa, výborné a stylové hledání. 2x výborně vystavuje křepelku,
reakce na výstřel v normě.
Splnil

Vessi z Mlynářovy pece
EB – fena
člp/EB 441
Pavel Tichánek
Fena hledá ve stylu plemene, dobře najde a vystaví křepelku. Po vzlétnutí a výstřelu ji
pronásleduje, je odvolána a uvázána.
Splnil
Hemma z Taranky
EB – fena
člp/EB 468
Kateřina Opatová
Hledání ve stylu plemene, křepelku najde a vystaví, po vzlétnutí a výstřelu
pronásleduje a přináší k vůdci.
Splnil
Dark Souchov
EB – pes
člp/EB 482
Ing. Josef Zubík
Výborné, rychlé a prostorné hledání s jasně vyjádřenou touhou najít zvěř. Pes pevně
vystavuje bažanta, po jeho vzlétnutí a výstřelu zaskakuje, ale na povel se ihned
zklidňuje. Jeho práci lze hodnotit jako druhou nejlepší v rámci této zkoušky a jako
nejlepšího bretaňského ohaře.
Splnil

