
MISTROVSTVÍ  SVĚTA  OHAŘŮ SENEC 2004

Letošní MS ohařů a MS Sv. Huberta se konalo od 6. do 9. října na Slovensku, v polních
honitbách v okolí města Senec, které bylo centrem veškerého dění. Vzhledem k blízkosti místa konání
a také s přihlédnutím k přijatelným cenovým relacím (teď nemám na mysli startovní taxy a náklady na
stravování přímo v centrálním hotelu, ale jiné možnosti, které bylo možno na Slovensku využít) a ke
skutečnosti, že dosud neexistuje mezi Čechy a Slováky jazyková bariéra, byl zájem o účast na tomto
ročníku MS značný. Výběr reprezentantů prováděla, jako obvykle, ČMMJ. Dá se říci, že bylo přihlíženo
alespoň částečně k návrhu chovatelských klubů v kategorii kontinentálních ohařů. V kategorii britských
plemen je situace naprosto jiná, neboť v podstatě existuje jenom jediný klub, který má o reprezentaci
zájem, a to je Český pointr a setr klub. Zaměření Moravskoslezského klubu chovatelů anglických
ohařů je „tradicinalistické“ (tedy chov „všestranných“ angličanů) a jeho členové se na soutěže FT
nespecializují. A tak si výběr reprezentantů provádí sám ČPSK. Skutečnost, že byli vybíráni psi na
základě opakovaných výborných výsledků na soutěžích FT, přinesla ovoce, ovoce naprosto
NEOČEKÁVANÉ! Bohužel jen v kategorii angličanů, ale přesto je to obrovská radost pro nás všechny,
kdo chceme s našimi psi směřovat do Evropy.

S radostí musím poznamenat, že se nám podařilo prosadit do reprezentačního družstva MS
alespoň jednoho zástupce, fenku BO Iser z Taranky vedenou pani Naďou Duškovou, která
prokazovala během celého roku stabilní výsledky na FT. A tak náš úspěch je stoprocentní – jeden pes
za nás startoval a uspěl. Ostatní kontinentální ohaři neuspěli, ač jsou otitulováni odshora až dolů
včetně MKP. Zase se plně prokázalo, že všestranný pes nemá na takovém klání téměř žádnou šanci.

Ale vraťme se zpět k „angličanům“, protože všichni, kteří startovali, jsou našimi dobrými
známými a pravidelně se účastní našich soutěží a také nám je pomáhají organizovat, aby jejich úroveň
byla „evropská“. Již po prvním dnu se ukazovalo, že dosahují svými kvalitami hodně vysoko, ale chyběl
kousíček toho zkouškového štěstí. Po druhém startovním dni pak doslova vybuchla „bomba“, když při
vyhlašování výsledků bylo oznámeno, že v kategorii britských plemen obsadila II. stříbrné místo Česká
republika! A ti velikáni, Francie a Itálie, skončili až za námi. Jediné družstvo, na které jsme nedosáhli,
byli Španělé. Ti vyhráli snad úplně všechny kategorie a myslím si, že jejich výsledky vyplývají nejen
z toho, že mají velmi kvalitní chovy, ale především z toho, že podmínky pro výcvik ohařů mají ze všech
evropských zemí nejlepší. Trénovat mohou po celý rok a zazvěření jejich terénů pernatou zvěří je,
podle zkušeností našich cvičitelů, zcela mimořádné.

Všem reprezentantům děkujeme a přejeme jim, ať jim štěstí dále přeje a psi jim i nám dělají
jenom radost.

Krátce výsledky MS ohařů

Kategorie družstev: Kategorie jednotlivců:
Britská plemena: Britská plemena:

1. Španělsko 1. Nash du Poulit San Danis (AS)
2. Česká republika vůdce J.L. SanzSanchez - Špaň.
3. Itálie 2. Nick de la Betoule (P)

Kontinentální plemena: vůdce D. Lorenzo – Špaň.
1. Maďarsko 3. Pavel (AS)
2. Španělsko vůdce Mori Marco - Itálie
3. Itálie a Portugalsko

Kontinentální plemena:
1. Palma (NKO)

vůdce D.J. Dragon Diaz – Špaň.
2. Mátai Hetyke (MOK)

Vůdce Szikra Kristina – Maďarsko
3. Roqui de Sol y Luna (BO)

vůdce J.F.Batista Florindo – Portug.
3. Oscar (BO) Consentino Vittorio – Itálie

Výsledky našich reprezentantů:
Britští ohaři:

Cheeky z Lodínských Luhů (AS) – 4. pořadí, vůdce Straková Eva
Dior Altinum (P) – 6. pořadí, vůdce Navrátil Pavel
Anquilla Vis Tranquilla (AS) – 10. pořadí, vůdce Straková Eva
Odin Ho Zatterjärns (GS)  nebodoval

Kontinentální ohaři:



Družstvo: 9. místo
Iser z Taranky (BO) 18. Místo, vůdce Dušková Naďa

Lump z Vrchánova (ČF), Mars z Kvítele (NKO) a Brita od Milého (NKO) nebodovali.

MS Sv. Huberta

Muži: Ženy:
1. Španělsko, 2. Dánsko, 3. Itálie 1. Španělsko, 2. Německo, 3. Francie
10. Česká republika 5. Česká republika

Na nejlepší umístěná dosáhla Eva Straková, která s fenou Achaia Seva (AS) obsadila 5. místo
v kategorii žen.

REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO ČR 
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