Problematika odchylek zbarvení bretaňského ohaře

Pes na fotografii je trikolor s maskou (maska dosahuje často až na uši). Je to
zbarvení, které nevylučuje zařazení do plemenitby. Výstavní ocenění nemůže ovšem
získat lepší, než VD, což ve Francii značí, že nemůže získat "chovnou třídu". Tento
způsob zařazování do chovných tříd v ČR neexistuje, a tak to znamená, že prostě jen
takový jedinec nemůže být oceněn jako "výborný".
Zde je komentář paní Chantal Cescon , mezinárodní rozhodčí pro exteriér a členky
výboru Klubu bretaňských ohařů ve Francii.
"Definice trikolorního zbarvení je ve standardu jasně precizována, znaky pálení (v
odstínu od oranžové až po tmavě mahagonovou) se vyskytují na nosním hřbetu, na
pyskách, na lících a nad očima, na hrudi, na spodní části končetin a pod kořenem
ocasu. jedinci s celou oranžovou maskou mají znaky pálení přesahující na celou
mozkovnu, a často až na celé uši, což není v souladu se zněním plemenného
standardu, ale není to samo o sobě chápáno jako vada vylučující. Takto zbarvení
jedinci mohou být oceněni nejlépe jako "velmi dobří", pokud jsou jinak bez chyby,
neboť se zbarvením odchylují od znění standardu."

Vyskytuje se ještě jeden problém zbarvení, to je tzv. "uhlované" zbarvení, které je
způsobeno vmísením černých chlupů do oranžových ploten. Začátečníci, neznalí
terminologie popisu psa, často toto zbarvení označují jako bílo-játrový trikolor, což je
chybné. Toto zbarvení, na rozdíl od výše uvedeného příliš rozsáhlého pálení, je
vylučující, takto zbarvený jedinec nemůže být použit v plemenitbě.
V České republice se nám začíná objevovat dost trikolorů s příliš rozsáhlým pálením,
proto upozorňujeme na tuto problematiku chovatele, ale především rozhodčí pro toto
plemeno. Co se týká vylučujícího "uhlovaného" zbarvení, to se v ČR vyskytlo zatím
jen jedenkrát, v devadesátých letech. Přesto je třeba věnovat i tomuto možnému
problému pozornost, především proto, že se jedná o vadu vylučující.
Na základě stanoviska Klubu bretaňských ohařů Francie zpracovala
Helena Dvořáková, předsedkyně KBO v České republice.
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