Podzimní soutěže Klubu bretaňských ohařů
Dubany 2007

O víkendu 18.-19.srpna uspořádal Klub bretaňských ohařů sérii soutěží, kterých se mohla
účastnit všechna plemena ze skupiny VII. FCI, tedy všichni ohaři (stavěči).
Jako již tradičně, tak i v tomto roce se akce konala za velké podpory MS Dubany a OMS
Pardubice, bez jejichž přispění by zorganizování takto rozsáhlé akce zůstalo jen zbožným přáním.
Sbor rozhodčích posuzoval s mimořádným nasazením a naprosto korektně, i když podmínky v poli
nebyly vždy jednoduché. Ale byli tu i další příznivci našich ušlechtilých psů, kteří věnovali pro zdárný
průběh celého klání věcné dary, finanční prostředky i svoji práci po celý víkend. Všem jim chci ze
srdce poděkovat!
V sobotu, kdy nám počasí ještě poměrně přálo a teploty byly snesitelné, byly na programu PZ
ohařů, podzimní Field Trial GT (praktický lov) a soutěž Sv. Huberta. Dvě poslední akce byly zároveň
kvalifikací na MS ohařů a MS Sv. Huberta, které letos pořádá SRSH (belgická kynologická
organizace) v Chassartu v Belgii.
Na PZ bylo přihlášeno 6 ohařů, z nichž obstáli pouze dva maďarští ohaři pana Jiřího Drábka, Cedra
z Blanenských lesů a Fendy z Panských lesů, obě v I. ceně. Zdá se, že naši myslivečtí kynologové
nemají na tak časný termín PZ svoje psy ještě řádně připravené.
Ke kvalifikaci na MS Sv. Huberta se přihlásilo v kategorii mužů 9 soutěžících. Tato u nás ještě
téměř neznámá soutěž má ve svých pravidlech uvedeno: Cílem „MS Sv. Huberta pro lovce a lovkyně
s ohaři a španěly“ je vzestup a zkvalitnění sportovního ducha lovce v soutěži vysoké úrovně, která
spojuje aspekty kynologické a technické při provozování lovu a je zaměřena k výchově lovců k
respektu k přírodě a ekologii“. U nás se nikdy tyto soutěže nepořádaly, ani pro lovce s ohaři, ani pro
lovce se španěly, a povědomost o tom, že existují, jsme získali až na MS ohařů, jejichž součástí je
každoročně i MS Sv. Huberta. 8 startujících uspělo (výkon lovce a jeho souhra se psem se hodnotí
body, které se buď za dobrý výkon přičítají, nebo za špatný odečítají a podle jejich konečného počtu
se stanovuje výsledné pořadí), jednomu utekl pes.
Nejlepší výkon, souhru a loveckou zdatnost, korunovanou ulovením bažanta, předvedla
v kategorii mužů dvojice pan Gimmi Manganello a jeho fena bretaňského ohaře Fela, již devítiletá a
velmi zkušená. Je nutné jen litovat, je tato dvojice nás nemůže reprezentovat na MS, protože pravidla
vyžadují, aby lovec byl občanem země, za kterou startuje. Na druhém místě se umístil pan Miroslav
Kalík s mladou fenou anglického setra Deana Vis Tranquilla a třetí místo obsadili po pěkné lovecké
akci pan Jiří Tomášek se svým saintgermainským ohařem Sanem du Domaine de Clé de Champs.
V kategorii žen startovaly pouze dvě soutěžící. Jako první po pěkném výkonu skončila paní
Eva Straková s fenou AS Cheeky z Lodínských luhů, která již má na svém kontě mnoho
mezinárodních úspěchů, v těsném závěsu (bodovém) následovaná paní Janou Anderlovou, která si
vybrala jako svého loveckého spolupracovníka fenu GS Birdie Jinonický dvůr.
Další soutěž, podzimní Field-Trial GT (praktický lov), se od soutěže Sv. Huberta liší v tom, že
vůdce si nikdy zvěř sám nestřílí (pokud je povoleno střílet zvěř před psem, musí být k dispozici
přidělený střelec, nelze-li to z vážných důvodů povolit, zkouší se přinášení na pohozené zvěři, tzv. „za
studena“) a psovod se věnuje výhradně vedení svého psa. Pes je hlavním objektem zájmu a
hodnocení rozhodčích, kteří sledují, s jakým nasazením se snaží zvěř vyhledat, jakou loveckou
chytrost a vrozenou inteligenci při svojí akci prokazuje a v neposlední řadě, zda jeho pohyb a způsob
prohledávání terénu odpovídá požadavkům plemenného standardu (pracovního standardu).
Hodnocení se dělí podle kategorií – zvlášť stavěči angličtí (nověji se používá fakticky správnější výraz
„britští“), zvlášť kontinentální.
Po velmi pěkném výkonu zvítězila a tituly CACIT a CACT získala v kategorii anglických
stavěčů mladá fenka AS Fee Vis Tranquilla, vedená paní Vlaďkou Dvořákovou. Jako druhá se
umístila rovněž mladá fena GS China, kterou předvedl pan Jan Procházka. Ta obdržela Res. CACIT
a Res. CACT.
V kategorii „kontinentálů“ bodovaly rovněž dvě feny, jako velmi dobrá 1 skončila fena
bretaňského ohaře Ava-Bry od Heraka, vedená také paní V. Dvořákovou. Druhé pořadí vybojovala již
zkušená Nora zo Starých Levíc, fena NKO pana Pavla Navrátila.
V neděli, za nesmírně teplého počasí a s neustále se měnícím větrem byly na pořadu opět
soutěže FT-GT, dále test vrozených vloh mladých ohařů (TAN) a zlatý hřeb soutěží, Memoriál Josefa
Luxe. Tento memoriál je pořádán každoročně Klubem bretaňských ohařů a má připomenout našim
kynologům, že jsme jedenkrát měli i vrcholného státního představitele, který přes veškeré povinnosti

ve státní správě byl a zůstal až do svého předčasného skonu zapáleným kynologem. Memoriál je
posuzován podle specielního zkušebního řádu, vypracovaného na podkladě ZŘ pro zkoušky vloh
ohařů, avšak způsobem hodnocení se již v mnohém přibližuje hodnocení při FT.
Při testu TAN se hodnotí výhradně vrozené vlohy a povaha stavěče, nikoli výcvik či vedení. Ze
tří přihlášených po velmi pěkném výkonu uspěla fena bretaňského ohaře Akira Amitycija pana
Plecháčka.
Při FT-GT v kategorii kontinentálních ohařů nebodoval žádný soutěžící, mezi „angličany“ se na
prvním místě umístila Achaia Seva, mladá, ale již mezinárodně zkušená fenka AS, vedená paní Evou
Strakovou, jako druhá skončila Deana Vis Tranquilla paní Vlaďky Dvořákové.
K Memoriálu Josefa Luxe se přihlásil rekordní počet 31 psů, dostavilo se 29 psů. Byli
rozděleni do 4 skupin. Soutěžilo se v pěkných terénech, kde byla možnost plně prokázat vrozené
vlohy a vlastnosti jednotlivých psů. Uspělo celkem 15 psů. Jelikož byli z jednotlivých skupin posláni
vítězové do baráže o tituly CACT a Res.CACT, na ukončení se konala za obrovského zájmu korony
baráž (rozběh), při které se hodnotí výhradně plemenný styl a způsob práce v terénu. V kategorii
anglických ohařů zvítězila a titul CACT získala fena pointra Dela z Dubských lesů, vedená paní
Alenou Sedláčkovou, Res. CACT byl přiznán feně gordonsetra, Elsa z Nětčic, kterou vedl pan Jan
Frank. Pro ty diváky, kteří ještě nemají zkušenost s tímto plemenem, byla překvapivým zážitkem práce
feny bretaňského ohaře Kyra z Lukovenských koutů pana Vladimíra Nováka, jejíž nasazení v terénu
bylo obdivuhodné a oprávněně získala CACT. Jako druhý s titulem Res. CACT skončil český fousek
Ares od Přílepského rybníka, vedený mladým vůdcem panem Stanislavem Pánkem, který tak všem
kritikům tohoto našeho národního plemene předvedl, že dobrý fousek může směle konkurovat i
„polním specialistům“.
Velmi nás potěšilo, že při baráži už s námi v poli byla i paní Věra Luxová, která na závěr
předala ceny všem úspěšným soutěžícím, jimž poděkovala za jejich práci, kterou věnují svým psům a
kynologii jako takové.
Lze jen doufat, že pěkně započatá tradice tohoto memoriálu bude pokračovat i v budoucnu a
že jeho vítěze potkáme i na vrcholných mezinárodních soutěžích.

Za podporu děkujeme těmto sponzorům:
Halali pojišťovna, paní Věra Luxová, Fy.STAFI, Veterina Pardubice, Mostní a Pozemní stavby,
EFES s.r.o., Barvínek Jan, Šotola Petr, Sýkora Eda, p. Tomášek, Mudroch Václav, Ing.
Pavlíková Iva, Kaplan Ivan, Kaplan Pavel, MUDr. Novotný Vlastimil a MS Dubany.
H.D.

