
Psinec „du Prieuré“

V čísle časopisu Le Sport Universel Illustré z 20. srpna byl pod názvem „Pont-
Audemer“ zveřejněn obrázek feny z chovu pana Duquesne; abych odpověděl na četné 
dotazy, které mi byly položeny ve vztahu k tomuto jedinci, vyhledal jsem si podklady o tomto
zajímavém plemeni a mám za to, že není lepší řešení, než předložit čtenářům obrázky, které 
pro knihu „Acclimatation“ vytvořil Malher. I když jsou to ilustrace staršího data, na nich 
zobrazené jedince je možné považovat za prototyp plemene.

Pan J. de Coninck, v jehož kompetenci jsou kontinentální psi a jejichž je znalcem, se 
zabýval zvláště typickým charakterem épagneula Pont-Audemer a jeho podrobný popis 
plemene lze považovat za nejpřesnější, jaký byl vytvořen.

Hlava ………………………………… jemná, mírně zašpičatělá, pokrytá krátkou srstí, 
s korunou dlouhé, drsné, kudrnaté srsti, která vytváří 
chocholku.

Uši ……………………………………. zavěšené poměrně vysoko, dlouhé, široké a velmi hustě 
osrstěné.

Oči ……………………………………. žluté, poměrně malé. 
Nos …………………………………… hnědý.
Krk ……………………………………. dost krátký.
Lopatky …………………………….. šikmo uložené, svalnaté.
Hrudník …………………………….. široký a hluboký, loket nedosahuje k spodní linii.
Žebra ………………………………… klenutá.
Bedra ………………………………… krátká a silná.
Nohy …………………………………. Silné a šlachovité, někdy poněkud kratší, s kudrnatými 

praporci, stehna dobře pohyblivá.
Tlapky ……………………………….. kulaté, porostlé dlouhou srstí mezi prsty.
Prut …………………………………… nasazený dost vysoko, často se kupíruje, je bohatě 

porostlý kudrnatou srstí.
Zbarvení ……………………………. hnědý bělouš
Srst ……………………………………. kudrnatá a poněkud hrubší struktury.
Výška …………………………………. 50 – 55 cm.
Celkový vzhled ……………………je to podsaditý, energický pes.

Bylo to v Převorství Sv. Filiberta, kde pan Duquesne začal s rekonstrukcí plemene 
epagneula Pont-Audemer. Toto plemeno existovalo především v Pikardii a v Normandii, ale 
ve formě křížence, protože ve velkých francouzských chovech byli chovatelé bohužel často 
posedlí snahou o křížení ve snaze o získání co nejlepších stavěcích psů; vždyť samotný D
´Houdetot napsal, že se má spářit výborný stavěcí pes se stejně dobrou fenou, nezáleží na 
tom, jakého je každý z nich plemene, aby se dosáhlo výborného potomstva!

Když Société Centrale (patrně předchůdkyně současné Société Centrale Canine – SCC)
začala organizovat svoje první výstavy, všimli jsme si zmatku, který panoval mezi 
kontinentálními plemeny a jejich příznivci se rozdělili na dvě části. Jedna část se obrátila 
k britským stavěčům, kteří existovali v čisté formě v některých velkých psincích za Kanálem, 
druhá část se pokusila o nápravu v chovu krátkosrstých (braques), hrubosrstých (griffons) či 
dlouhosrstých (épagneuls) kontinentálních stavěčů, jejichž způsob práce lépe vyhovoval 
způsobu lovu, který praktikovali. I když některým chyběly zkušenosti a vytrvalost a 



dopracovali se negativních výsledků, další naopak viděli, jak se jejich snažení potkává 
s dobrým výsledkem, jejich produkce je stále vyrovnanější a jejich psinec si získává věhlas. 

A zatímco v zahraničí pan Korthals dal svoje jméno slavné rodině grifonů, ve Francii 
pánové de Lastic, Regnault, Hublot de Rivault, Servant zachraňovali braque Dupuy, pan 
Boulet začal sklízet na výstavách vavříny se svými vlnatými psy (Griffon Boulet – p.p.), pan 
Lafosse šlechtil ušlechtilou rasu Bourbonnais, pan Duquesne se zaměřil na nápravu škod 
v chovu kudrnatého epagneula. Citoval jsem zde několik jmen významných chovatelů, která 
mi přišla na mysl, ale nesmím zapomenout na další nadšence, jako je třeba pana Bathiat-
Lacoste, významný chovatel Saint Germains a mnoho dalších majitelů význačných psinců, o 
jejichž úsilí a výsledcích vám budu také jednoho dne vyprávět.

Začaly se pořádat Field Trials a také napomohly výstavy, aby povzbudily chovatele 
k chovu zvířat nejen krásných, ale i dobrých, takže máme možnost vidět na veřejnosti více 
než uspokojující výkony našich rozličných plemen. Protože se dnes zabýváme plemenem 
Pont-Audemer, zmíním se zde o brilantním výkonu mladé fenky d´Elbeuf, patřící panu 
Cerfou, který předvedla v letošním roce.  Napřesrok zapsal pan Duquesne na zkoušky celou 
skupinu kvalitních psů, pocházejících z jeho chovu. 

Nebudu zde vypočítávat všechna ocenění, která získali zástupci psince du Prieuré, 
spokojím se s výsledky z poslední výstavy psů Société Royale Saint-Hubert v Bruselu: pět 
vystavených jedinců získalo jednu čestnou cenu speciál, tři ceny, čtyři zlaté a dvě stříbrné 
medaile. Abych posílil legitimitu tohoto ocenění, musím podotknout, že rozhodčí epagneulů 
na této výstavě byl pan baron de Marmol, prezident Société Saint-Hubert a rozhodčí pro 
setry na výstavě v Tuileries.  

Pan de Noury, který získal se svými Pont-Audemery první ocenění na výstavě v Paříži, 
vystavoval psy se stejným původem, jako jsou ti pana Duquesne.

Příteli lovče, který hledáš milého a přátelského kamaráda, který ti poslouží stejně 
dobře v bažinách jako v houštinách, s krásným stylem hledání poli, který pracuje s vrozenou 
inteligencí a houževnatostí, věz, že tento pes není mýtem, a že když se obrátíš správným 
směrem, budeš mít štěstí, že bude stát po tvém boku.

Marf.






