
Mezinárodní Field Trial Konopiště 1.5.2014 
 
Kontinentální ohaři solo 
BATERIE  A  
 
jméno psa / plemeno/dat.nar.       vůdce/adresa       posudek-ocenění 
Oki z Vápenek /NKO/ 
Člp/KO/76480 nar. 11.1.2007 

Zoubek Petr 
 

Výborná práce, fena rychle a 
systematicky prohledává 
terén ve stylu plemene, 
pevně vystavuje orebici, po 
vzletu a výstřelu korektní 
chování. 
EXC 1, CACT, CACIT 

Hinto V.D. Kreppelse 
Heide /DO/pes 
Člp/DO/  nar. 24.11.2009  

Kalík Miroslav 
 

Pes pomalejšího hledání se 
zájmem o stopy, vystavuje a 
vzápětí vyráží zvěř. 
Eliminé 

Arco od Cikánského potoka 
/NKO/pes/ 
Člp/KO/ 78129 nar.21.4.2009 

Zoubek Petr 
 

V prvé  min .s dobrým větrem 
nevypracuje 2 ks. bažantů a 
následně po prvé minutě dva 
kusy orebic. 
Eliminé  

Duro DO/pes  
LOI 09/81375 Nar. 26.10.2008  
 

Kalík Miroslav 
 

Pes dobrý v pohybu, 
s dobrým držením hlavy, v 1. 
Min dlouho postupuje bez 
výsledku. V dalším úseku 
nachází bažanta, ale vyráží 
jej, Eliminé 

Rio  /NKO/pes  
Člp/KKO/  nar.6.5.2006  
 

Kalík Miroslav 
 

Po první minutě vůdce ztrácí 
se psem kontakt a je mimo 
vliv. 
Eliminé 

King v.d. Kreppelse Heide 
/DO/pes 
Člp/DO/8582 nar.24.11.2009 

Zoubek Petr 
 

Dobře systematicky hledá, 
hlava nesení trochu níže, 
nepřišel na zvěř. 
V nastaveném čase vběhl do 
bažanta. 
Eliminé 

Leo  /NKO/pes 
Člp/KO/  nar. 3.5.2009  

Kalík Miroslav 
 

Kvalitní trialový pes se vším, 
co má mít, bohužel ani 
v nastaveném čase 
nenachází pernatou. 
NC 

 
Rozhodčí: Balogh Ladislav 
 
Vrchní rozhodčí: Plecháček Jiří 



Mezinárodní Field Trial Konopiště 1.5.2014 
 
Kontinentální ohaři solo 
BATERIE  B  
 
jméno psa / plemeno/dat.nar.       vůdce/adresa       posudek-ocenění 
Dona de l´Etang du Vert 
/SGO/fena 
Člp/SGO/3 nar. 

Tomášek Jiří 
 

Stylové prostorné hledání, 
vystavení ve stylu plemene 
bažanta, postupuje, znovu 
vystavuje. Klidný po vzletu i 
výstřelu. 
Exc.1,CACT, Res. CACIT 

Unico Ross Cynopolis /SPI/pes 
Člp/SPI/53  nar. 13.5.2010 

Jelínková Markéta 
 

Hledá vy stylu plemene, v 5.minutě 
vráží 2 kusy pernaté. 
Eliminé 

Argus Bohemis Victoria /EB/pes 
Člp/EB/866 nar. 13.7.2012 

Bartizalová Iva 
 

Hledání není prostorné, spíše 
hluboko do terénu, ve 4.minutě 
vráží pernatou. 
Eliminé 

CERY z Mackovy hory /EB/pes 
Člp/EB/784 nar.7.4.2010 

Vyžral Marian Ing. 
 

Rychlé, svižné, prostorné hledání, 
pevné vystavení pernaté, po 
výstřelu vyráží za letící zvěří a 
dostává se mimo kontakt. 
Eliminé 

Torcia dell´ Oltreo IO/fena 
Člp/IO/96 nar. 27.11.2012 

Jelínková Markéta 
 

Hledání ve stylu plemene, 
v 10.minutě nalézá pernatou zvěř, 
kterou značí, po výstřelu vylétnou 3 
kusy pernaté, kterou následuje a 
vyráží další zvěř. 
Eliminé 

Atrey Forever Hero Of Diam 
Weim VOK/pes 
Člp/VOK/8330 nar. 22.3.2011 

Varga Miroslav 
 

Po celou dobu zkušební doby hledá 
ve stylu plemene, je absolutně 
veden vůdcem. Nedošel na zvěř. 
NC 

Idra delle Acque Alte /SPI/fena 
LOI 0943905 nar.14.4.2009 
 

Jelínková Markéta 
 

Hledá pomalu, s malým pokrytím 
terénu, není ve stylu plemene. 
Eliminé 

Serpico dell´Oltrepo /GK/pes 
Člp/GK/2 nar. 3.7.2012 
 

Jelínková Markéta 
 

Syl plemene, při hledání využívá 
přidělený terén. Ve 2.minutě krátce 
staví bažanta, po výstřelu 
klidný.Opětovně postupuje za 
pernatou zvěří. 
Bon 

Toro z Taranky /EB/pes 
Člp/EB/788/12 nar. 23.7.2010 

Pražák  Radek 
 

Pes výborných loveckých 
vlastností, rychlého a prostorného 
hledání, vystavuje pernatou zvěř až 
do příchodu vůdce, po výstřelu 
pronásleduje vzlétnuvší bažanty. 
Eliminé 

Rozhodčí: Dvořák Miloslav 
Vrchní rozhodčí: Plecháček Jiří 
 


