Festival „Bracco Italiano“ Dolní Dunajovice
3.–5. 8. 2007 z pohledu výcvikáře KBO

Dne 3. 8. 2007 jsem na základě zaslané pozvánky od Ivety Pražákové odejel na akci,
která mě po zkušenostech na výstavě KBO na Konopišti, kde jsem posuzoval při T.A.N .
italské ohaře, moc zajímala, hlavně z pohledu toho, zda toto plemeno je vůbec vhodné pro
naše podmínky a zda jde o konkurence schopné plemeno, které se může vyrovnat další škále
ohařů, která u nás stále narůstá. O tomto se může každý přesvědčit nejen na výstavách ale i v
praxi.
K tomu jsem přizval i mého dlouholetého kamaráda, posuzovatele ohařů na výstavách,
všestranného rozhodčího z výkonu, pana Františka Kaplana, který nejen že posuzuje na našich
akcích FT, ale je jako já také členem KK OMS Pardubice. Myslím, že za dobu, co rozhodčího
z výkonu děláme, prošla na našich zkouškách řada pejsků a měli jsme možnost posoudit
vynikající i ty špatné výkony. Taktéž nás zajímala účast zahraničních hostů a jejich svěřenců z
pohledu jak má vypadat hledání a jak je v cizině posuzováno.
Prostředí Dolních Dunajovic se zdá jako stvořené pro chov drobné zvěře, i když po
odchodu do honitby jsem byl trochu překvapen. Velmi zajímavá krajina, která je krásně
členěna, hodně vinic, políček s paprikou ,rajčaty, cibulí a kukuřicí, kde není ani památky po
divočácích. Po příjezdu ke krásnému vinnému sklípku jsem si pro zasmání povšiml, že se zde
na stylovém venkovním nábytku nacházejí nedopité džbánky s vínem a opřená kytara v
pouzdře. U nás na Pardubicku je to nevídaný úkaz, ráno by tam nebylo nic. Po nutných
organizačních věcech a nádherném troubení na borlici byl festival p. Mirkem Horáčkem
zahájen a odejeli jsme do nedaleké honitby.
Ihned po nástupu na pole, kde byla dost dobře vzrostlá kultura se dal do hledání jeden z
hostů ( Itálie) se starší fenkou IO. Hledání nebylo špatné ale byla zde další řada mladších
jedinců na které se náš pohled upínal. Bylo nám vysvětleno jak má hledání IO vypadat, že
může zpočátku cválat a pak má přejít do klusu. Vzhledem k tomu, že je to OHAŘ tak jsou
další vlastnosti jasné. Zástupců plemene bylo dost a tak se dal i můj kamarád František zlákat
k neformálnímu posouzení hledání . Takové malé zkoušky vloh. Nemohu ani nechci
popisovat hledání všech jedinců, ale je pravdou, že oproti ostatním předvedla slušný výkon
zástupkyně z ciziny se svým svěřencem IO a přesto, že ani tam nebyl jasně popisovaný styl
práce, ale jednalo se o výkon podstatně na vyšší úrovni. Úroveň a chuť hledání pejsků
pochopitelně snížila malá početnost drobné zvěře, která zde byla zastoupena zajícem, což není
nejlepší pro prezentaci ohařů. Zajíci se kolem nás točili a zanechávali další a další stopy.
Někteří pejsci měli možnost se s nimi setkat úplně poprvé, a tak hurá na ně.
Na ukončení byla malá výstava, kde měl každý možnost předvést svého pejska a být

mezinárodním rozhodčím posouzen. Jako zpestření byla návštěva vinného sklípku, kterou
jsem oželel, i když nerad, neboť jsem druhý den řídil vozidlo. Pochopitelně jako každá akce a
zvláště ta první, měla i tato dle mého i dětské vady. Určitě bych po vybrání krytiny tuto velmi
solidně zavěřil pernatou zvěří. Tato skutečnost významně ovlivňuje kvalitu hledání, vystavení
a prokázání kvality nosu, což zrovna tady se u některých jedinců nedařilo, protože nebyla
zvěř. Myslím, že by bylo vhodné přizvat jednoho zástupce IO, který by předvedl 100% práci (
ukázkovou) tohoto plemene. Zde jsem se také dozvěděl o nahrávce na DVD, proč tato nebyla
v průběhu akce k zakoupení? Další skutečností je lépe zorganizovat občerstvení. Opravdu
dlouhé čekání, kdy to hlavně u hostů nebudilo dobrý dojem, nedělá dobrou vizitku
organizátorům. Já sám ubytování mohu hodnotit kladně. Co nám ale všem vadilo, že se
neuskutečnilo posezení již ve zmiňovaném vinném sklípku případně s hudbou, společně s
hosty z ciziny za účasti překladatelů. My byli jinde a oni také. Určitě já, František i řada
dalších účastníků tak, jak jsem měl možnost zaslechnout, by si měla zájem vyslechnout
zajímavosti s chovem i výcvikem IO v cizině. Každý ví, že zkušenosti dobrých chovatelů a
drezérů nic nenahradí. Prostě“ dírky“ v programu tak nádherné akce jako byl I. Festival „
Bracco Italiano“ by bylo třeba vyplnit .
Chci organizátorům touto cestou poděkovat a věřím, že toto není první ani poslední akce
této „ větvičky“ KBO a že v brzké době budeme mít možnost spatřit toto plemeno IO nejen na
výstavách, ale i případně na PZ, FT i zkouškách jiného typu. Přece není nic krásnějšího než
ukázat všem, že toto plemeno na to pod dobrým vedením má.
Plecháček Jiří
výcvikář KBO

