
Mistrovství světa ohařů

26.-29.10.2017- Herm Francie

Jelikož nesouhlasím s některými body uvedenými v článku o MS vydaným na breton.cz dne 
1.11.2017, dovolím si jako účastnice popsat situaci – možná trošku obšírnějším stylem- mým 
pohledem..
Účastnila jsem se pouze MS, takže MS SV. Huberta a MS- AICEB bohužel dopodrobna popsat 
nemohu.....

účastníci MS v Hermu:

Zuzana Matějková – fenka MOK- Adryn z Pelestrovských lesů- zkušená fena – úspěšná jak na 
všestranných soutěžích, tak i na FT jak u nás tak v zahraničí.
Petra Janíková- pes – bretaňský ohař - Jidaie de Passemarais- zkušený pes bodující na FT jak u nás 
tak v zahraničí
Věra Klimešová- pes BFP- Art Fluidum Centauri- zkušený pes bodující na FT jak u nás tak v 
zahraničí

Celá příprava na MS v Hermu započala již v létě- cca 3. měsíce před soutěží. K dispozici jme měly 
fota a videa přímo z terénů z Hermu, takže jsme věděly, že máme před sebou nelehký úkol, psy co 
nejvíce na tyhle terény připravit.
Důležité aspekty pro tréning- příprava psů v lese se zvonečkem a běhy výhradně v párech, které 
jsou daleko těžší jak pro vůdce tak pro psy- než jak je zvykem pro kontinentální ohaře- běh sólo.  
Zde náleží poděkování kamarádkám od angl. ohařů za poskytnutí cenných rad při vodění v párech. 
Další poděkování panu Pavlovi Unverdorbenovi za velkorysou nabídku tréningu psů v bažantnici v 
Kurdějově a to kdykoliv jsme zavolaly...
Bylo kde, bylo nějaké malé know how- jak na to, takže Fréďa s Jidou trénovali spolu v páru cca 2x 
až 3x týdně- psy jsme se snažily v lese krátit na lovecké hledání, naučily jsme se rozeznávat 
zvonečky obou psů a po každém vystavení jsme házely aport. Psy jsme vodily i v oplocence, která 
byla  opravdu velice trnitá a těžká na běh....Přiznávku oba psi neměli spontánní ale podařilo se nám 
ji nacvičit na povel-tak jak to umožňují pravidla u ohařů kontinentálních. Tréning byl zakončen 
necelý týden před odjezdem do Francie a to simulací lovu v nelehkém terénu a vystavením 
vypuštěné zvěře a následným zastřelením a aportem na povel- lépe řečeno ztracenou jelikož bylo 
potřeba psy připravit, že střelená zvěř padne do terénu, kde ji bude nutno dohledat. Poté jsme se 
přesunuli k rybníku, psi nám aportovali kachnu z vody- oba psi jak v simulaci lovu tak při aportu 
obstáli výtečně, takže příprava byla zakončena. Adryn jakožto fena všestranná a spontánně 
přiznávající měla velkou část přípravy na tuhle akci již předem úspěšně natrénovanou.

Necelých 2000 km úspěšně za námi a už jsme se v dobré náladě pomalu sjížděli ve velice pěkném 
ubytování pár metrů od oceánu. Zde jsme se již sešli v plném obsazení- Zuzka, Vlaďka, Petra, 
Zdeněk, Jirka a Janča- jak tým na MS tak na Sv. Huberta. K naší velké radosti jsme se dozvěděli, že
následující dopoledne je možné věnovat tréningu v lese. 

Ráno jsme se již všichni sešli v Hermu, zakoupili si bažanty na tréning a francouzský průvodce nás 
zavezl na terén vyhrazený pro české družstvo. Doprovázelo nás krásné slunečné počasí avšak skoro 
bezvětří- postupem času přešlo do velice proměnlivého slabého větříku. Zde jsme poprvé uviděli 
terén, na kterém budou psi pracovat- obavu jsme měli z trnitých malých keříků- ale psi nám 
dokázali, že problém to pro ně nebude a spolehlivě předváděli všichni do jednoho chuťové hledání.
 U fenky MOK Adryn se zjistilo, že rolnička není tak  slyšitelná neboť fenka předváděla opravdu 
pěkné daleké hledání, tak se musel zakoupit zvoneček jako měli i naši psi a byl daleko více slyšet. 



Běhy všech psů byly zakončeny pevným vystavením a opravdu hezkými klidy a následným 
aportem. Viděli jsme i pěkné práce našeho týmu na Sv. Huberta- kdy psi vystavili a chlapi jim 
bažanty střelili a psi spolehlivě aportovali. Tým byl připraven a teď už jen záleželo, zda někdo bude
mít to pověstné zkouškové štěstí.
Z tréningu se vracíme v dobré náladě a připravujeme se na slavnostní zahájení. Jelikož od léta jsme 
se snažili najít co nejvíce sponzorů na tuhle finančně náročnou akci a každému se nám podařilo 
někoho sehnat – celý tým je sjednocen do stejného oblečení a troufám si tvrdit, že týmu České 
republiky to opravdu v loveckém oblečení sluší- zde patří opět velké poděkování všem sponzorům, 
které jednotlivě vypíši na konci článku, tým byl vybaven kvalitním loveckým oblečením, 
brašničkami s logem MS a velikým přínosem byl i finanční příspěvek.
V pěkném slunečném odpoledni jsou na náměstí Hermu představeny všechny startující týmy se psy,
sbor rozhodčích a následuje občerstvení- vše ve velice příjemné atmosféře. Nicméně ráno nás již 
čekají starty, takže se loučíme a ráno jsme již na stejném místě připraveni na soutěž.
Ráno se dozvídáme že já s Petrou jsme ve stejné baterii, Zuzka sama a Janča s angl. ohaři sama- 
jelikož od prvopočátku fungujeme jako tým- se Zuzkou jede Zdeněk a s Jančou Jirka- jako podpory 
ze zálohy. Rozjíždíme se na terény a nastupují první soutěžící- se třemi rozhodčími odcházejí do 
lesa i cca 4. střelci, po cca 15 . minutách vidíme hledající psy a máme štěstí i pevně vystavujícího 
psa, ke kterému běží rozhodčí i střelci- ozývají se rány a povel aport- bezvadná práce a posléze 
večer se dozvídáme, že tahle práce franc. vůdce je i vítěznou. Přichází euforie- kéž bychom tohle 
zažily i my v běhu......
Terény a krytiny se mění dle postupujících psů a odpoledne se již dostává k běhu Petra, Jida hledá 
ve vysokém krytu , takže bohužel Petra psa při vystavení nenajde a ten se po vzletu rozejde a je 
odtrouben. Dále pokračuje jako vyloučený partner a předvede korektní bod na bažantí zvěři.
Poté nastupuji na běh já s Fréďou- pěkný terén- obdobný na jakém jsme trénovali den předtím. Cca 
půl minuty po odtroubení volné minuty se pes dostává do pevného vystavení- rychle běžím ke psu a
za mnou rozhodčí a střelci- kéžby letí mi hlavou- pes pevně stojí-postoupíme ale nikde nic- pes drží
ve vystavení a tu ji uvidím-pod drnem zalezlá slípka- snažím se ji dostat nahoru- nelze- psa vážu a 
rozhodčí zjišťuje poraněné křídlo u slípky........dostáváme povel ke změně terénu a to již jdeme do 
vyššího- kde je nutné poslouchat a soustředit se na zvonky- ty neustále zvoní- oba psi hledají v 
plném nasazení a cca po 8 minutách utichnou a soupeř hlásí u svého psa vystavení- rozhodčí po 
chvilce troubí- volám Frédě ale bohužel rozhodčí mi vysvětluje, že slyšel Frédě cinknout- tudíž 
popošel a je eliminé- následně už pokračujeme jako vyloučený partner a při prvním rozběhu se před
Fréděm zvedne bažant- poveluji ho stop a pes čeká na přivázání a následně je běh ukončen.
Napnutě čekáme na zprávy od Zuzky, která nám vypráví- že záhy po startu se Adryn povede pěkný 
bod na bažantu s následným aportem a k velké smůle v pokračování běhu před Adryn vzlétne 
bažant, kterého pronásleduje- bohužel později se dozvídáme, že by stačilo pouze fenku zastavit a 
nebyla by to chyba ale pozdě bycha honiti a Adryn už také pokračuje jako vyloučený partner. 
Nedařilo se nám ale všichni tři psi prokázali korektní bod na bažantí zvěři, takže ostudu jsme 
netrhly.
Následující den máme volno a nastupují Zdeněk s Grifem z Jirouškova dvora, Jirka s Queenou z 
Mešinské hájovny a Janča s Faronem od Mlázovické tvrze na MS Sv. Huberta- Zdeněk po nezbytné
kontrole vypouští Grifa a my napnutě držíme palce- po chvíli se dočkáme a ozývají se rány- terény 
mají přehledné- ale bohužel už jsou moc daleko, takže nedočkavě vyčkáváme dlouhé minuty než 
bude běh ukončen, po chvíli ve velké dáli vidíme malou postavičku – rychle mířím foťák a vidím- 
usměvavý vůdce- hladí svého psa a u pasu se mu houpe nádherný ulovený kohout. Po chvíli k nám 
Zdeněk přichází- opravdu spokojený komentuje běh Grifa- mladý pes, který mu dopomohl k ráně- 
září štěstím a my s ním. Zdeněk se stará o psa a přichází za ním Francouz- jež mu chválí jak exteriér
psa tak ulovený kus bažanta- málokdy se vidí tak šikovný Irčan- vysvětluje- potěšivá slova. Posléze 
se dozvídáme, že i Jirka s Queenou z Mešínské hájovny ulovil a Janča s Faronem od Mlázovické 
tvrze, že předvedli pěknou práci- šikovní lovci!!!!! 

Následuje další den soutěže- ve zkratce- Zuzku s Adryn opět provází neskutečná smůla a po 



vystavení, kdy slípka nevzlétá se přihrne aktivní pomocník a začne slípku vykopávat a bohužel 
rozhodí fenku a ta udělá dva kroky a tím je eliminé...Fréďa si užívá pěkného běhu se psem ze 
Španělska- bohužel zvěř psi nenachází a Petra se s Jidou dostává k bodu- oceněného krásnou 
známkou- výborně.
V anglických ohařích boduje Jana s Eimee od Mlázovické tvrze- Bon.

Malé shrnutí z mého pohledu- odjíždím z Hermu a jsem spokojená- ano pes nebodoval ale nestydím
se za jeho práci- snažil se a tréning zúročil, tak jako ostatní z týmu a terény? Vše jsme věděli- měli 
jsme k dispozici fota a videa a ano realita na místě- nebylo to jednoduché ale ne nemožné- a psy to 
bavilo a pracovali s chutí. A již v průběhu příprav jsme měly s Petrou spoustu otazníků jak se 
posoudí taková situace a jak taková- no jak- záleží na rozhodčích a záleží na štěstí.

Velké poděkování sponzorům našeho českého týmu......

Beretta,
Seeland
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