
Mezinárodní zkoušky praktického lovu 18.-19. srpna 2007 Česká republika - Pardubice  
 
 

Bylo mi ctí a potěšením přijmout pozvání k posuzování zkoušek praktického lovu, se 
kterým se na mne obrátila Helena Dvořáková, předsedkyně Klubu bretaňských ohařů 
v České republice. Na místo jsem dorazil po velmi dlouhé cestě, když jsem překonal autem 
skoro celou zemi,  a tak  jsem mohl obdivovat její krásu. Zdá se mi, že česká krajina není 
srovnatelná s jinými zeměmi, plochy, na nichž se vyskytovala zvěř, byla rozsáhlé a klidné.  

Přijetí, i přes jazykovou bariéru, kterou jsme zdolávali v několika jazycích, bylo na 
vysokém stupni: kuchyně byla chutná, ubytování výborné, ale bylo to především vřelé přijetí, 
jakého se mi dostalo od organizátorů a účastníků akce, kteří mi nikdy neopomněli vyjádřit 
svoje potěšení. Zápis výsledků a komunikace byla o to snadnější, že jsem mohl mluvit 
s Helenou  francouzsky, neboť tento jazyk velmi dobře ovládá. Akcebyla dobře 
zorganizovaná, při zahájení soutěže nechyběly lovecké fanfáry, které obohatily začátek 
různých soutěží, které se zde konaly. Organizační sekretariát pracovala stejně vysoké 
úrovni, jako při největších evropských soutěžích: přesné katalogy a transparentní losování, 
žádné zbytečné zmatky ani neplodné diskuse. 

Připravené terény byly výborné z pohledu ploch a krytin, psy v nich bylo možno 
neustále mít na dohled. Zazvěření nebylo bohužel nijak výjimečné (!), především druhý den, 
ale možnost vyhledat zvěř tu byla a nejkvalitnější psi toho využili. To, co zvláště oceňuji, byl 
způsob, jakým se konala zkouška praktického lovu, neboť první část probíhala jako klasická 
polní práce a v druhé části byli ti psi, kteří byli v poli klasifikováni, podrobeni zkoušce 
přinášení v poli.  

A navíc, i když výsledek této discipliny se nezapočítává do celkového hodnocení, byla 
provedena zkouška z přinášení z vody. Tento způsob by měl být přijat i v ostatních zemích, 
neboť umožňuje dokonalé vyzkoušet, zda je stavěcí pes způsobilý pro použití v lovecké 
praxi.  

Tyto dva dny zkoušek mi umožnily poznat, jak velký je v této zemi zájem o práci se 
stavěcími psy a jakým způsobem se s nimi pracuje. Nejvýraznější poznatek, který jsem 
získal u většiny soutěžících, je vysoký stupeň připravenosti psů a značně profesionální 
přístup k jejich předvádění: všichni předvádění psi byli vycvičení, přesně vedení a vždy 
připraveni reagovat ta povely, které dostanou. Také různorodost předváděných plemen byla 
značná, byla předváděna i plemena málo rozšířená, což dodávalo soutěži ještě větší 
význam. 

Kritéria posuzování byla nastavena tak, že nejprve psi museli předvést svoje lovecké 
schopnosti a jejich kvality musely korespondovat s požadavkem pravidel (zkuš. řádů) 
soutěže: snaha a především způsob, jakým pes vyhledal zvěř, spojená se schopností tuto 
vystavit a umožnit tak vůdci případně úspěšně ukončit loveckou akci a následné splnění 
podmínek pro úspěšnou klasifikaci. Mimoto byl kladen důraz na styl, kterým se pes 
pohyboval v terénu, na razanci, s níž reagoval na pachy a především na kvalitu bodu při 
vystavení.  

 
Anglická plemena 18/8/2007 

 
První den byli v této kategorii klasifikováni tito psi:  
Fee Vis Tranquilla (AS), vedoucí Dvořáková Vlaďka. Rychlé hledání v hranicích, 
stanovených pravidly, na louce s obtížně vysokou vegetací. Ignorovala nejprve srnčí a 
následně i zajíce, byla neustále v kontaktu s vůdcem. Udělala výborný bod, když zarazila 
v plném tempu, naprosto nehybně a v krásném stylu. Po příchodu vůdkyně předvedla 
snadné postupování a zarazila znovu malý krok před zvěří. Po vzletu bažanta i výstřelu 
zůstala nehybná. Po novém vypuštění pracovala opět ve stelném rozsahu a byla neustále 
v kontaktu s vůdkyní. Měla dostatečně typický cval, neustále dobře nesenou hlavu, 
konstantní rozsah hledání. Do konce běhu již nepřišla na zvěř. Přinášení splnila rychle a bez 
váhání, odevzdala do rukou vůdkyně. Výborná 1, CACT, CACIT 
 



China (GS) , vedoucí Procházka Jan. Dobrý pohyb při hledání, které bylo prostorné a 
probíhalo na obilném strništi, pracovala korektně s větrem a byla neustále v kontaktu 
s vůdcem. Dobrá mechanika ve cvalu, hlava nesena soustavně nad úrovní hřbetní linie. 
V první minutě předvedla rezolutní reakci na pach. Při další práci v 7 minutě vystavila velmi 
daleko od vůdce a předvedla pěkný bod v krásném stylu, který vyřešila korektně, i když 
koroptve byly vyrušené. Zůstala nehybná při vzletu koroptví i po výstřelu. Při doběhu 
přesvědčila o svých loveckých kvalitách a hledala stále v plemenném stylu. Neměla již další 
příležitost. Splnila přinášení, odevzdala do rukou vůdce. Výborná 2, Res.CACT., Res. 
CACIT 
 
Mezi ostatními neklasifikovanými soutěžícími musím zmínit obrovskou chuť, kterou 
předváděla Bea Vis Tranquilla (AS), Fino Vis Tranquilla , a Hariana Bohemis Victoria 
(IS), která dobře pracovala v terénu a s větrem a měla výborný pohyb ve stylu plemene. 
 

 
Anglická plemena 19/8/2007 

 
Achaia Seva (AS) , vedoucí Straková Eva. Energický pohyb s evidentním pohybem oháňky. 
V první minutě vyrazila bažanta. Pokračovala a předvedla systematické hledání s širokým 
pokrytím terénu. Přiznala partnerovi. Na konci běhu udělala rozhodný a jistý bod na bažantu. 
Korektní po vzletu i po výstřelu. Přinášení korektně splnila. Velmi dobrá 1 
 
Deana Vis Tranquilla (AS) , vedoucí Dvořáková Vlaďka. Dobrý cval. V první minutě 
respektovala bažanta, kterého její partner vyrazil. Prostorné a systematické hledání 
v širokém terénu, kde se jí povedlo nablízko vystavit bažanta, zůstala klidná po vzletu i po 
výstřelu. Přiznala navíc partnerovi. Přinášení dostatečně rychlé a přesné. Velmi dobrá 2 
 
Jedinci, kteří nebyli klasifikováni, ale zaslouží si pochvalnou zmínku: Hariana Bohemis 
Viktoria, Bea Vis Tranquilla, Fino Vis Tranquilla, China et Faust Vis Tranquilla , pro jejich 
vytrvalou vůli vyhledat zvěř a typičnost jejich pohybu. 

 
 

Kontinentální plemena 19/8/2007 
 

Žádný soutěžící nebyl klasifikován. Pochvalnou zmínku si zaslouží  bretaňský ohař Ava , 
jedinec s dobrou mentalitou, dobře připravený, s dobrou mechanikou a stylem, Zola a Loco , 
dva maďarští ohaři s výbornými loveckými vlohami, jejichž hledání a pohyb bylo korektní 
v mechanice i stylu.  
 
Na závěr je třeba říci, že jsem spokojený s tím, co jsem viděl, neboť u většiny předvedených 
psů byla příprava pro tuto zkoušku na vysoké úrovni a v jiné situaci, kdy bude v terénu více 
zvěře, Česká republika bude mít možnost prezentovat úspěšné výsledky v selekci stavěcích 
psů pro soutěže praktického lovu.  
 

Marco Ragatzu 
 

 


