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Výbor  klubu  bretaňských  ohařů 
 

 

Předseda:   Helena Dvořáková 
    257 51 Bystřice 62 
    tel/fax: 317 793 183 
    mobil: 603 788 222  e-mail: redakce.kbo@centrum.cz 
 
Jednatel:   Vladimíra Dvořáková  
    háj. Bažantnice 

143 00 Cholupice 15 
tel/fax: 261 912 441 

    mobil: 602/171 513;   e-mail: vladka@weber.cz 
     

Ekonom-matrikář  Jana Rathouská 
    Ke stadionu 937 
    256 01 Benešov 
    tel: 317 728 549;  e-mail: redakce.kbo@centrum.cz 
 

Výcvikář   Jiří Plecháček 
Jiří Plecháček  
530 02 Starý Máteřov 19   
tel: 736 186 894  e-mail: plechacekjirka@e-mail.cz 

 

Hlavní poradce chovu a poradce pro plemeno bretaňský ohař  

Eva #osková 
    Bří Mrštíků  60/22 
    691 72 Klobouky u Brna 
    tel: 519 326 922 
    mobil: 728 067 617; 
 
Poradce chovu pro plemena francouzských ohařů 

    JUDr. Iva Rudá 
    Krátká 278 
    664 61 Rajhradice 
    tel:  602 555 257  e-mail: ruda@stavos.cz 

 
Poradce pro plemeno italský krátkosrstý ohař 

    Olga Stará 
    338 44 Dobřív 297 
    mobil: 603 997 347;   melmatej@tiscali.cz 
 
KLUBOVÝ ZPRAVODAJ SLOUŽÍ VÝHRAD'Ě PRO POŘEBY ČLE'Ů KLUBU BRETAŇSKÝCH 
OHAŘŮ. 
 
 
Foto na titulní stránce: Reprezentace bretoňáků v soutěžích Agility.  

Motivovat děti k soutěžení se psem je jedna z nejlepších možností, jak naplnit jejich 
volný čas. 
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AKCE POŘÁDANÉ KLUBEM V ROCE 2008 
 
 
27.1.2008 Členská schůze; koná se od 10.00 hodin v restauraci  

„Stará myslivna“ na Konopišti. (tento netradiční termín je 
zvolen kvůli následné rekonstrukci „Staré myslivny“) 

 
11.5.2008 Klubová výstava; je pořádána v rámci Sdružené 

výstavy chovatelských klubů Konopiště 2008; Propozice 
jsou přílohou tohoto čísla KZ. 

 
11.5.2008 T.A.N. – test vrozených vloh; proběhne odpoledne po  

posuzování našich plemen na klubové výstavě. Přihlášky 
a platby podávejte až na místě, u přejímky na výstavu.  

 
16.8.2008 V. ročník Memoriálu Josefa Luxe; proběhne v honitbě MS  

Dubany; propozice budou přílohou dalšího klubového 
zpravodaje (2008/I). 

 
16.-17.8.2008  Field Trial GT (podzimní); soutěže proběhnou  

v honitbě MS Dubany; propozice budou přílohou dalšího 
klubového zpravodaje (2008/I). 

 
16.-17.8.2008  T.A.N. – test vrozených vloh; proběhne v honitbě MS  

Dubany; propozice budou přílohou dalšího klubového 
zpravodaje (2008/I). 

 
17.8.2008 Soutěž Sv. Huberta; proběhne v honitbě MS  

Dubany; propozice budou přílohou dalšího klubového 
zpravodaje (2008/I). 

 
12.10.2008  Speciální výstava plemen, sdružených v KBO; koná se 

v rámci Svatohubertských slavností  v areálu 
premonstrátského kláštera v Milevsku; propozice budou 
přílohou dalšího klubového zpravodaje (2008/I). 

 
 
Propozice výše uvedených akci budou průběžně k dispozici rovněž na 
klubových stránkách www.breton.cz; 
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Podzimní soutěže Klubu bretaňských ohařů 

M.S. Dubany 2007 
             

 
 
 O víkendu 18.-19.srpna uspořádal Klub 
bretaňských ohařů sérii soutěží, kterých se 
mohla účastnit všechna plemena ze skupiny 
VII. FCI, tedy všichni ohaři (stavěči).  

Jako již tradičně, tak i v tomto roce se 
akce konala za velké podpory MS Dubany a 
OMS Pardubice, bez jejichž přispění by 
zorganizování takto rozsáhlé akce zůstalo jen 
zbožným přáním. Sbor rozhodčích posuzoval 
s mimořádným nasazením a naprosto korektně, 
i když podmínky v poli nebyly vždy jednoduché. 
Ale byli tu i další příznivci našich ušlechtilých 
psů, kteří věnovali pro zdárný průběh celého 
klání věcné dary, finanční prostředky i svoji 
práci po celý víkend. Všem jim chci ze srdce 
poděkovat! 

V sobotu, kdy nám počasí ještě 
poměrně přálo a teploty byly snesitelné, byly na 
programu PZ ohařů, podzimní Field Trial GT 
(praktický lov) a soutěž Sv. Huberta. Dvě 
poslední akce byly zároveň kvalifikací na MS 
ohařů a MS Sv. Huberta, které letos pořádal 
SRSH (belgická kynologická organizace) 
v Chassartu v Belgii.  
Na PZ bylo přihlášeno 6 ohařů, z nichž obstáli 
pouze dva maďarští ohaři pana Jiřího Drábka, 
Cedra z Blanenských lesů a Fendy z Panských lesů, obě v I. ceně. Zdá se, že naši 
myslivečtí kynologové nemají na tak časný termín PZ svoje psy ještě řádně připravené. 

Ke kvalifikaci na MS Sv. Huberta se přihlásilo v kategorii mužů 9 soutěžících. Tato u 
nás ještě téměř neznámá soutěž má ve svých pravidlech uvedeno: Cílem „MS Sv. Huberta 
pro lovce a lovkyně s ohaři a španěly“ je vzestup a zkvalitnění sportovního ducha lovce v 
soutěži vysoké úrovně, která spojuje aspekty kynologické a technické při provozování lovu a 
je zaměřena k výchově lovců k respektu k přírodě a ekologii“. U nás se nikdy tyto soutěže 
nepořádaly, ani pro lovce s ohaři, ani pro lovce se španěly, a povědomost o tom, že existují, 
jsme získali až na MS ohařů, jejichž součástí je každoročně i MS Sv. Huberta. 8 startujících 
uspělo (výkon lovce a jeho souhra se psem se hodnotí body, které se buď za dobrý výkon 
přičítají, nebo za špatný odečítají a podle jejich konečného počtu se stanovuje výsledné 
pořadí), jednomu utekl pes.  

Nejlepší výkon, souhru a loveckou zdatnost, korunovanou ulovením bažanta, 
předvedla v kategorii mužů dvojice pan Gimmi Manganello a jeho fena bretaňského ohaře 
Fela, již devítiletá a velmi zkušená. Je nutné jen litovat, je tato dvojice nás nemohla 
reprezentovat na MS, protože pravidla vyžadují, aby lovec byl občanem země, za kterou 
startuje. Na druhém místě se umístil pan Miroslav Kalík s mladou fenou anglického setra 
Deana Vis Tranquilla a třetí místo obsadili po pěkné lovecké akci pan Jiří Tomášek se 
svým saintgermainským ohařem Sanem du Domaine de Clé de Champs. 

V kategorii žen startovaly pouze dvě soutěžící. Jako první po pěkném výkonu 
skončila paní Eva Straková s fenou AS Cheeky z Lodínských luhů, která již má na svém 
kontě mnoho mezinárodních úspěchů, v těsném závěsu (bodovém) následovaná paní Janou 
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Anderlovou, která si vybrala jako svého loveckého spolupracovníka fenu GS Birdie 
Jinonický dvůr. 

Další soutěž, podzimní Field-Trial GT (praktický lov), se od soutěže Sv. Huberta liší 
v tom, že vůdce si nikdy zvěř sám nestřílí (pokud je povoleno střílet zvěř před psem, musí být 
k dispozici přidělený střelec, nelze-li to z vážných důvodů povolit, zkouší se přinášení na 
pohozené zvěři, tzv. „za studena“) a psovod se věnuje výhradně vedení svého psa. Pes je 
hlavním objektem zájmu a hodnocení rozhodčích, kteří sledují, s jakým nasazením se snaží 
zvěř vyhledat, jakou loveckou chytrost a vrozenou inteligenci při svojí akci prokazuje a 
v neposlední řadě, zda jeho pohyb a způsob prohledávání terénu odpovídá požadavkům 
plemenného standardu (pracovního standardu). Hodnocení se dělí podle kategorií – zvlášť 
stavěči angličtí (nověji se používá fakticky správnější výraz „britští“), zvlášť kontinentální. 

Po velmi pěkném výkonu zvítězila a tituly CACIT a CACT získala v kategorii 
anglických stavěčů mladá fenka AS Fee Vis Tranquilla, vedená paní Vlaďkou 
Dvořákovou. Jako druhá se umístila rovněž mladá fena GS China, kterou předvedl pan Jan 
Procházka. Ta obdržela Res. CACIT a Res. CACT. 

V kategorii „kontinentálů“ bodovaly rovněž dvě feny, jako velmi dobrá 1 skončila fena 
bretaňského ohaře Ava-Bry od Heraka, vedená také paní V. Dvořákovou. Druhé pořadí 
vybojovala již zkušená Nora zo Starých Levíc, fena NKO pana Pavla Navrátila. 

 
V neděli, za nesmírně teplého počasí a s neustále se měnícím větrem byly na pořadu 

opět soutěže FT-GT, dále test vrozených vloh mladých ohařů (TAN) a zlatý hřeb soutěží, 
Memoriál Josefa Luxe. Tento memoriál je pořádán každoročně Klubem bretaňských ohařů a 
má připomenout našim kynologům, že jsme jedenkrát měli i vrcholného státního 
představitele, který přes veškeré povinnosti ve státní správě byl a zůstal až do svého 
předčasného skonu zapáleným kynologem. Memoriál je posuzován podle specielního 
zkušebního řádu, vypracovaného na podkladě ZŘ pro zkoušky vloh ohařů, avšak způsobem 
hodnocení se již v mnohém přibližuje hodnocení při FT.  

Při testu TAN se hodnotí výhradně vrozené vlohy a povaha stavěče, nikoli výcvik či 
vedení. Ze tří přihlášených po velmi pěkném výkonu uspěla fena bretaňského ohaře Akira 
Amitycija pana Plecháčka. 

Při FT-GT v kategorii kontinentálních ohařů nebodoval žádný soutěžící, mezi 
„angličany“ se na prvním místě umístila Achaia Seva, mladá, ale již mezinárodně zkušená 
fenka AS, vedená paní Evou Strakovou, jako druhá skončila Deana Vis Tranquilla paní 
Vlaďky Dvořákové. 

K Memoriálu Josefa Luxe se přihlásil rekordní počet 31 psů, dostavilo se 29 psů. Byli 
rozděleni do 4 skupin. Soutěžilo se v pěkných terénech, kde byla možnost plně prokázat 
vrozené vlohy a vlastnosti jednotlivých psů. Uspělo celkem 15 psů. Jelikož byli z jednotlivých 
skupin posláni vítězové do baráže o tituly CACT a Res.CACT, na ukončení se konala za 
obrovského zájmu korony baráž (rozběh), při které se hodnotí výhradně plemenný styl a 
způsob práce v terénu. V kategorii anglických ohařů zvítězila a titul CACT získala fena 
pointra Dela z Dubských lesů, vedená paní Alenou Sedláčkovou, Res. CACT byl přiznán 
feně gordonsetra, Else z Nětčic, kterou vedl pan Jan Frank. Pro ty diváky, kteří ještě nemají 
zkušenost s tímto plemenem, byla překvapivým zážitkem práce feny bretaňského ohaře 
Kyry z Lukovenských koutů pana Vladimíra Nováka, jejíž nasazení v terénu bylo 
obdivuhodné a oprávněně získala CACT. Jako druhý s titulem Res. CACT skončil český 
fousek Ares od Přílepského rybníka, vedený mladým vůdcem panem Stanislavem 
Pánkem, který tak všem kritikům tohoto našeho národního plemene předvedl, že dobrý 
fousek může směle konkurovat i „polním specialistům“. 

Velmi nás potěšilo, že při baráži už s námi v poli byla i paní Věra Luxová, která na 
závěr předala ceny všem úspěšným soutěžícím, jimž poděkovala za jejich práci, kterou 
věnují svým psům a kynologii jako takové. 

Lze jen doufat, že pěkně započatá tradice tohoto memoriálu bude pokračovat i 
v budoucnu a že jeho vítěze potkáme i na vrcholných mezinárodních soutěžích. 
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Za podporu děkujeme těmto sponzorům:  
paní Věra Luxová, Halali pojišťovna, Fy.STAFI, Veterina Pardubice, Mostní a Pozemní 
stavby, EFES s.r.o., Barvínek Jan, Šotola Petr, Sýkora Eda, p. Tomášek, Mudroch 
Václav, Ing. Pavlíková Iva, Kaplan Ivan, Kaplan Pavel, MUDr. Novotný Vlastimil a MS 
Dubany. 
 
H.D. 
 

KVALIFIKACE NA M.S. SVATÉHO HUBERTA 2007 
TŘEBOSICE 18.8.2007 

             
 
VÝSLEDKY: 
KATEGORIE MUŽI: 
1.  Manganello Gimmi + Fela (EB fena)     75 bodů 
2. Kalík Miroslav + Deana Vis Tranquilla (AS fena)   74 bodů 
3. Tomášek Jiří + San du Dom. de la Clé de Champs (BSG pes)  60 bodů 
4. Vacík Josef + Brit Moravia Setter (GS pes)    54 bodů 
5. Holík Jiří + Beny z Kněžíku (POI fena)    49 bodů 
6. Pánek Stanislav + Ares od Přílepského rybníka (ČF pes)  49 bodů 
7. Dalešický Petr + Aggy od Červenického potoka (VOK fena) 47 bodů 
8. Přerovský Jaroslav + Art z Rajhradických polí (BA pes)  44 bodů 
NEOBSTÁL: 
9. Pergler Jan + Haidé Bohemis Victoria (IS fena) – pes utekl. 
 
KATEGORIE ŽENY: 
1. Straková Eva + Cheeky z Lodínských Luhů (AS fena)  79 bodů 
2. Anderlová Jana Mgr. + Birdie Jinonický dvůr (GS fena)  76 bodů 
 
Kvalifikační závod posuzoval MUDr. Novotný. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že podmínkou pro zařazení do reprezentace je, aby závodník měl 
státní občanství státu, který reprezentuje, nebylo možno do družstva zařadit vítěze 
z kategorie mužů, pana Gimmi Manganello. Proto byli zařazeni dva další závodníci, pan 
Kalík a pan Tomášek. 
V kategorii žen nebyl problém s výběrem, neboť družstva jsou dvoučlenná, a tak obě 
soutěžící dámy byly zařazeny do reprezentace. 
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Mezinárodní zkoušky praktického lovu  
18.-19. srpna 2007  

Česká republika - Pardubice 
pohledem zahraničního rozhodčího 

 
Bylo mi ctí a potěšením přijmout pozvání k posuzování zkoušek praktického lovu, se 

kterým se na mne obrátila Helena Dvořáková, 
předsedkyně Klubu bretaňských ohařů v České 
republice. Na místo jsem dorazil po velmi 
dlouhé cestě, když jsem překonal autem skoro 
celou zemi,  a tak  jsem mohl obdivovat její 
krásu. Zdá se mi, že česká krajina není 
srovnatelná s jinými zeměmi, plochy, na nichž 
se vyskytovala zvěř, byla rozsáhlé a klidné.  

Přijetí, i přes jazykovou bariéru, kterou 
jsme zdolávali v několika jazycích, bylo na 
vysokém stupni: kuchyně byla chutná, 
ubytování výborné, ale bylo to především vřelé 
přijetí, jakého se mi dostalo od organizátorů a 
účastníků akce, kteří mi nikdy neopomněli 
vyjádřit svoje potěšení. Zápis výsledků a 
komunikace byla o to snadnější, že jsem mohl 
mluvit s Helenou  francouzsky, neboť tento 
jazyk velmi dobře ovládá. Akce byla dobře 
zorganizovaná, při zahájení soutěže nechyběly 
lovecké fanfáry, které obohatily začátek 
různých soutěží, které se zde konaly. 
Organizační sekretariát pracovala stejně 
vysoké úrovni, jako při největších evropských 
soutěžích: přesné katalogy a transparentní 
losování, žádné zbytečné zmatky ani neplodné 
diskuse. 

Připravené terény byly výborné z pohledu ploch a krytin, psy v nich bylo možno 
neustále mít na dohled. Zazvěření nebylo bohužel nijak výjimečné (!), především druhý den, 
ale možnost vyhledat zvěř tu byla a nejkvalitnější psi toho využili. To, co zvláště oceňuji, byl 
způsob, jakým se konala zkouška praktického lovu, neboť první část probíhala jako klasická 
polní práce a v druhé části byli ti psi, kteří byli v poli klasifikováni, podrobeni zkoušce 
přinášení v poli.  

A navíc, i když výsledek této discipliny se nezapočítává do celkového hodnocení, byla 
provedena zkouška z přinášení z vody. Tento způsob by měl být přijat i v ostatních zemích, 
neboť umožňuje dokonalé vyzkoušet, zda je stavěcí pes způsobilý pro použití v lovecké 
praxi.  

Tyto dva dny zkoušek mi umožnily poznat, jak velký je v této zemi zájem o práci se 
stavěcími psy a jakým způsobem se s nimi pracuje. Nejvýraznější poznatek, který jsem 
získal u většiny soutěžících, je vysoký stupeň připravenosti psů a značně profesionální 
přístup k jejich předvádění: všichni předvádění psi byli vycvičení, přesně vedení a vždy 
připraveni reagovat ta povely, které dostanou. Také různorodost předváděných plemen byla 
značná, byla předváděna i plemena málo rozšířená, což dodávalo soutěži ještě větší 
význam. 

Kritéria posuzování byla nastavena tak, že nejprve psi museli předvést svoje lovecké 
schopnosti a jejich kvality musely korespondovat s požadavkem pravidel (zkuš. řádů) 
soutěže: snaha a především způsob, jakým pes vyhledal zvěř, spojená se schopností tuto 
vystavit a umožnit tak vůdci případně úspěšně ukončit loveckou akci a následné splnění 
podmínek pro úspěšnou klasifikaci. Mimoto byl kladen důraz na styl, kterým se pes 
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pohyboval v terénu, na razanci, s níž reagoval na pachy a především na kvalitu bodu při 
vystavení.  

 
Anglická plemena 18/8/2007 

 
První den byli v této kategorii klasifikováni tito psi:  
Fee Vis Tranquilla (AS), vedoucí Dvořáková Vlaďka. Rychlé hledání v hranicích, 
stanovených pravidly, na louce s obtížně vysokou vegetací. Ignorovala nejprve srnčí a 
následně i zajíce, byla neustále v kontaktu s vůdcem. Udělala výborný bod, když zarazila 
v plném tempu, naprosto nehybně a v krásném stylu. Po příchodu vůdkyně předvedla 
snadné postupování a zarazila znovu malý krok před zvěří. Po vzletu bažanta i výstřelu 
zůstala nehybná. Po novém vypuštění pracovala opět ve stelném rozsahu a byla neustále 
v kontaktu s vůdkyní. Měla dostatečně typický cval, neustále dobře nesenou hlavu, 
konstantní rozsah hledání. Do konce běhu již nepřišla na zvěř. Přinášení splnila rychle a bez 
váhání, odevzdala do rukou vůdkyně. Výborná 1, CACT, CACIT 
 
China (GS), vedoucí Procházka Jan. Dobrý pohyb při hledání, které bylo prostorné a 
probíhalo na obilném strništi, pracovala korektně s větrem a byla neustále v kontaktu 
s vůdcem. Dobrá mechanika ve cvalu, hlava nesena soustavně nad úrovní hřbetní linie. 
V první minutě předvedla rezolutní reakci na pach. Při další práci v 7 minutě vystavila velmi 
daleko od vůdce a předvedla pěkný bod v krásném stylu, který vyřešila korektně, i když 
koroptve byly vyrušené. Zůstala nehybná při vzletu koroptví i po výstřelu. Při doběhu 
přesvědčila o svých loveckých kvalitách a hledala stále v plemenném stylu. Neměla již další 
příležitost. Splnila přinášení, odevzdala do rukou vůdce. Výborná 2, Res.CACT., Res. 
CACIT 
 
Mezi ostatními neklasifikovanými soutěžícími musím zmínit obrovskou chuť, kterou 
předváděla Bea Vis Tranquilla (AS), Fino Vis Tranquilla /AS) a Hariana Bohemis Victoria 
(IS), která dobře pracovala v terénu a s větrem a měla výborný pohyb ve stylu plemene. 
 

Anglická plemena 19/8/2007 
 
Achaia Seva (AS), vedoucí Straková Eva. Energický pohyb s evidentním pohybem oháňky. 
V první minutě vyrazila bažanta. Pokračovala a předvedla systematické hledání s širokým 
pokrytím terénu. Přiznala partnerovi. Na konci běhu udělala rozhodný a jistý bod na bažantu. 
Korektní po vzletu i po výstřelu. Přinášení korektně splnila. Velmi dobrá 1 
 
Deana Vis Tranquilla (AS), vedoucí Dvořáková Vlaďka. Dobrý cval. V první minutě 
respektovala bažanta, kterého její partner vyrazil. Prostorné a systematické hledání 
v širokém terénu, kde se jí povedlo nablízko vystavit bažanta, zůstala klidná po vzletu i po 
výstřelu. Přiznala navíc partnerovi. Přinášení dostatečně rychlé a přesné. Velmi dobrá 2 
 
Jedinci, kteří nebyli klasifikováni, ale zaslouží si pochvalnou zmínku: Hariana Bohemis 
Viktoria, Bea Vis Tranquilla, Fino Vis Tranquilla, China et Faust Vis Tranquilla, pro jejich 
vytrvalou vůli vyhledat zvěř a typičnost jejich pohybu. 

 
 

Kontinentální plemena 19/8/2007 
 

Žádný soutěžící nebyl klasifikován. Pochvalnou zmínku si zaslouží  bretaňský ohař Ava, 
jedinec s dobrou mentalitou, dobře připravený, s dobrou mechanikou a stylem, Zola a Loco, 
dva maďarští ohaři s výbornými loveckými vlohami, jejichž hledání a pohyb bylo korektní 
v mechanice i stylu.  
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Na závěr je třeba říci, že jsem spokojený s tím, co jsem viděl, neboť u většiny předvedených 
psů byla příprava pro tuto zkoušku na vysoké úrovni a v jiné situaci, kdy bude v terénu více 
zvěře, Česká republika bude mít možnost prezentovat úspěšné výsledky v selekci stavěcích 
psů pro soutěže praktického lovu.  
 

Marco Ragatzu 
 

 
POHÁR SVATÉHO HUBERTA KONOPIŠTĚ 2007 

21.10.2007 
 
 V neděli 21. října byla uspořádána poslední „pracovní“ akce KBO, tradiční soutěž 
lovců s ohaři „Pohár Sv. Huberta“ v okrajových částech bažantnice Lesního závodu 
Konopiště.  
 Organizaci si, jako vždy, vzali na starost zaměstnanci LZ a jejich profesionální 
zkušenosti s organizací loveckých akcí se projevily na výtečném, naprosto bezchybném 
průběhu soutěže.  
 Počet startujících je omezen na 12 a letos poprvé byl počet naplněn. I když je to 
přesně podle znění mezinárodních pravidel pro tuto soutěž (1 skupina = 12 soutěžících), 
zdálo se nám, že pro naše podmínky je 12 startujících v pozdním podzimním termínu příliš 
vysoký počet, neboť poslední dvojice ukončila práci v terénu v 18.20, a to se již stmívalo a 
bažanti už táhli na hřad. Je pravděpodobné, že v příštím roce, pokud se povede soutěž opět 
zorganizovat, budou soutěžící rozděleni do dvou skupin, aby jednak prošli více terénů a 
hlavně, aby soutěž byla zakončena ještě za světla. 
 Zazvěření honitby odpovídalo tomu, že se jedná o bažantnici – nebyl ani jeden pár, 
který by na zvěř nepřišel. Ale jinak tomu bylo s možností střelby. Pravidla Sv. Huberta jsou 
opravdu přísná a možnost vystřelit má lovec hodně omezenou, pokud je dodrží. Proto i letos 
byly uloveny pouze dva kusy. Je to již téměř tradice, ze které vybočil jen první ročník, kdy byl 
ke dvěma uloveným kusům dohledán ještě kus poraněný, takže na „výřadu“ byly tehdy kusy 
3.! 
 Viděli jsme ovšem v terénu velmi pěkné výkony, jak psů, tak také lovců, u nichž se 
nehodnotí přirozeně jenom lovecká účinnost, ale především jejich sportovní chování, 
dodržení všech pravidel bezpečnosti a v neposlední řadě schopnost spolupráce psa a lovce. 
Zvláště v této poslední disciplině jsme měli možnost vidět velmi rozdílné výkony, od 
takových, kdy vzájemná souhra byla ukázková, až po ty, kde se jednalo o dva víceméně 
samostatně pracující subjekty.  
 Myslím si, že tato vzájemná souhra je nezbytná při individuálním lovu pernaté se 
psem, který se praktikuje ve velké části Evropy (Itálie, Francie, Pyrenejský poloostrov, ale i 
Skandinávské státy a Velká Británie). V našich zeměpisných šířkách je tomu bohužel jinak. 
Lov drobné zvěře se omezil pouze na společné hony, při nichž je jakákoli samostatná 
iniciativa psa na škodu – jen pěkně v řadě a nevyčnívat! A uloví ten, kdo nejrychleji vystřelí, 
pomalejší střelci obvykle střílejí „do hrobu“ – tady se o sportovním přístupu k lovu nedá 
hovořit. Kde se vzal tento způsob lovu drobné zvěře, se můžeme jen dohadovat, ale je 
nezpochybnitelným faktem, že je zakotven v našem zákoně, že se povedlo jej tam zařadit 
jako ten jediný správný. Jsem přesvědčená, že do Evropy nám ještě nějaký ten kilometr 
cesty scházíZ.. 
 Ale vraťme se zpět k naší soutěži – chci tímto poděkovat ještě jednou všem, kdo se o 
její dobrý průběh zasloužili, především LZ Konopiště a jeho zaměstnancům pánům Ing. 
Zubíkovi a Vrchotovi, restauraci „Stará Myslivna“ v Konopišti, která je spojena s konáním 
mnoha našich akcí a vždy nám zde vyjdou vstříc, panu rozhodčímu Dr. Novotnému a 
v neposlední řadě i všem soutěžícím. 
 Doufám, že i v příštím roce se zde všichni ve zdraví sejdeme a napíšeme další 
stránku naší historie. 
 
Helena Dvořáková 
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VÝSLEDKY: 
 
Posuzoval: MUDr. Vlastimil Novotný 
 
KATEGORIE MUŽI: 
1. Zoubek Petr + Zola z Tismenic (MOK fena)    78 bodů 
2. Slavík Josef + Finta Vis Tranquilla (AS fena)   61 bodů 
Tito lovci ulovili zvěř, a tak jim přísluší přední umístění; 
 
3. Manganello Gimmi + Fela (EB fena)     76 bodů 
4. Manganello Gimmi + Mirka (AS fena)    68 bodů 
5. Tomášek Jiří + San du Domaine de la Clé de Champ (BSG pes) 57 bodů 
6. Balák Zdeněk + Elan z Taranky (EB pes)    51 bodů 
7.  Zoubek Petr + Attila Black Sirius (GS fena)    47 bodů 
8. Soucha Svatopluk + Unkas z Tismenic (POI pes)   41 bodů 
 
 
KATEGORIE ŽENY: 
1. Dvořáková Helena + Elis z Lasów Jurajskich (EB fena)  73 bodů 
2. Straková Eva + Achaia Seva (AS fena)    72 bodů 
3. Straková Eva + Cheeky z Lodínských luhů (AS fena)  72 bodů 
4. Anderlová Jana Mgr. + Birdie Jinonický dvůr (GS fena)   71 bodů 
 
Nejlepší pes:  
Achaia Seva  (AS) 
 
Nejlepší lovec:  
Manganello Gimmi 
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KUROSLEPY 2007 
 

 
   BIS,BOB Izaak z Bukowego mlyna          BOB, Nejl. veterán Bertrand z Taranky 
 

 
   BOB Brett z Rajhradických polí                BOB Rosetta Baron Ross Cynopolis 
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SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 
KUROSLEPY 28.10.2007 
 neděle 28.10.2007
Kruh číslo: 1
Posuzuje: Navrátil Pavel, CZ 
 
AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 
Psi Třída otevřená

1. ARGO z Rajhradických polí Člp/BA/15/05 13.04.03

 o.: Malko de la Roche Moussy, m.: Afrodita Ladmann 

 

ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Gránová Jolana 
Pes středně silné kostry, standardní osrstění, hlava širší v temeni, oko hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, pes s mírným náznakem kapřího hřbetu, strmější postoj zadních končetin.  
Kohoutková výška 66 cm. 
Velmi dobrý 2 
 

2. BRETT z Rajhradických polí Člp/BA/37 26.05.06

 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Afrodita Ladmann 

 

ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Krcánek Jaroslav 
Pes středně silné kostry, standardní osrstění, korektní v postoji i v pohybu, ušlechtilá hlava, 
výraz samce, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, povaha klidná. 
Kohoutková výška 64 cm. 
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB; 

Psi Třída vítězů
3. VIZIR des Vignes du Mesnil Člp/BA/33 15.04.04

 o.: Igloo du Val Tardes, m.: Scoly de Saint Amand 

 

ch.: , m.: Rathouský Tomáš 
Pes středně silné kostry, standardní osrstění, krásná ušlechtilá hlava, zaúhlení předních i 
zadních končetin korektní, pes se hůře prezentuje. 
Kohoutková výška 65 cm. 
Výborný 1 

Feny Třída dorostu
4. JAZZ od Smutné říčky Člp/BA/52 19.02.07

 o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gama od Smutné říčky 

 

ch.: Hanáček Slavomír, m.: Černohubová Eva 
Fena středně silné kostry, plně v typu, hlava ušlechtilá, oko hnědé, chrup úplný, skus 
nůžkový, zaúhlední předních i zadních končetin korektní, dobrá povaha. 
Kohoutková výška 61 cm. 
Velmi nadějná 1 
 

5. JORGA od Smutné říčky Člp/BA/55 19.02.07

 o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gama od Smutné říčky 

 

ch.: Hanáček Slavomír, m.: Krcánek Jaroslav 
Fena slabší kostry, standardní osrstění, hlava s méně vyvinutým pyskem, oko hnědé, chrup 
úplný, skus nůžkový, povaha klidná. 
Kohoutková výška 59 cm. 
Velmi nadějná 2 

Feny Třída otevřená
6. ALMA Ladmann Člp/BA/10 26.04.00

 o.: Nils des Gorges de Franchard, m.: Nora des Gorges de Franchard 

 

ch.: Mann Ladislav, m.: Kumpoštová Jarmila 
Fena středně silné kostry, vynikající hlavy, skus nůžkový, chrup úplný, oko hnědé. Fena se 
nepříliš dobře prezentuje.  
Kohoutková výška 61 cm. 
Výborná 1 
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BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 
Psi Třída veteránů

7. BERTRAND z Taranky Člp/EB/317 14.03.98

 o.: Sherpa du Clos des Mélézes, m.: Peggy z Taranky 

 

ch.: Dvořáková Helena, m.: Rathouská Jana 
Pes ve velmi dobré kondici, dobře se prezentující, korektní v postoji i v pohybu. 
Výborný 1, nejlepší veterán, BOB 

Feny Mezitřída
8. AUGIA z Mackovy hory Člp/EB/639 29.06.06

 o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky 

 

ch.: Poláková Ludmila, m.: Dvořáková Helena 
Fena slabé kostry, v postoji korektní, v pohybu se hůře prezentuje, oko hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, povaha temperamentní. 
Kohoutková výška 48 cm. 
Výborná 1 

Feny Třída otevřená
9. ARNA Jarůměl Člp/EB/617 20.08.05

 o.: Bertrand z Taranky, m.: Axa Sonave 

 

ch.: Růžička Jan, m.: Štveráčková Agata 
Fena slabší kostry, standardní osrstění, dobrá hlava, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, 
povaha temperamentní. Fenka hůře se prezentující, malinko kratší v zádi. 
Kohoutková výška 49 cm. 
Výborná 1 
 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 
Feny Třída mladých

10. BESSY od Dánských králů Člp/EB/629 06.02.06

 o.: Perceval z Taranky, m.: Midtveis Tisane 

 

ch.: Nejman Karel, m.: Pejčochová Andrea 
Fena středně silné kostry, standardní osrstění, hlava poněkud širší v temeni, oko hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, strmější postoj zadních končetin. 
Kohoutková výška 51 cm. 
Výborná 1 
 

11. OXANA z Taranky Člp/EB/664 06.01.07

 o.: Targui du Clos des Mélézes, m.: Elis z Lasów Jurajskich 

 

ch.: Dvořáková Helena, m.: Vrchotický Stanislav 
Fena středně silné kostry, osrstění příliš kudrnaté na hřbetní linii, oko hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, strmější postoj zadních končetin, povaha klidná. 
Kohoutková výška 51 cm. 
Velmi dobrá 2 

Feny Mezitřída
12. ARWEN z Mackovy hory Člp/EB/641 29.06.06

 o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky 

 

ch.: Poláková Ludmila, m.: Wagnerová Barbora Bc. 
Fena slabší kostry, dobré osrstění, pěkná ušlechtilá hlava, chrup úplný, skus nůžkový, oko 
hnědé. Povaha temperamentní, korektní v postoji i v pohybu.  
Kohoutková výška 51 cm. 
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy 

Feny Třída otevřená
13. HORNY Bojandolí Člp/EB/523 08.08.02

 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Enny Bojandolí 

 

ch.: Korcián Jan, m.: Bártková Petra Ing. 
Nedostavila se. 
 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 
Psi Třída vítězů

14. Ch. IZAAK z Bukowego mlyna Člp/IO/5/05 20.05.03

 o.: Compatriota di Bonfini Primus, m.: Maddalena Delor´s 
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ch.: Fedorowicz Krysztof, m.: Pražáková Iveta 
Pes silné kostry, korektní v postoji i v pohybu, dobře se prezentující. Dobrá povaha. 
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB, BIS 

Feny Třída mladých
15. Polcevera´s UMBRA Člp/IO/12 10.08.06

 o.: Polcevera´s Ceres, m.: Isotta 

 

ch.: Sodini Maurizio, m.: Horáček Miroslav 
Fena středně silné kostry, ušlechtilé hlavy, dobrá hřbetní linie, hůře se prezentuje. Chrup 
úplný, skus nůžkový, oko hnědé. 
Kohoutková výška 62 cm. 
Výborná 1, CAJC, Nejlepší mladý jedinec 

Feny Mezitřída
16. Naszálymenti BRINA Člp/IO/11 05.06.06

 o.: Cornetto Compatriota di Bonfini, m.: Sophia Compatriota di Bonfini 

 

ch.: Tokár István, m.: Kyša Pavel Ing. 
Fena středně silné kostry, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, v zádi příliš přestavěná. 
Kohoutková výška 63 cm. 
Velmi dobrá 2 
 

ITALSKÝ SPINONE 
Psi Třída dorostu

17. SAGGIO Ross Cynopolis Člp/SPI/7 20.03.07

 o.: Stannamore Bevanfred Barichello, m.: Tata di Bunarii 

 

ch.: Letková Ivana, m.: Zbořil Rudolf Mgr. 
Pes středně silné kostry, korektní v postoji i v pohybu, mechanika pohybu vynikající, krásná 
hlava. 
Kohoutková výška 64 cm. 
Velmi nadějný 1 
 

18. STEFANO BARON Ross Cynopolis SPKP 17 20.03.07

 o.: Stannamore Bevanfred Barichello, m.: Tata di Bunarii 

 
ch.: Letková Ivana, m.: Melion Vladimír Ing. 
Nedostavil se. 

Psi Třída otevřená
19. RENO Ross Cynopolis Člp/SPI/5 22.04.05

 o.: Ludstar Bartolomeo, m.: Tata di Bunarii 

 

ch.: Letková Ivana, m.: Zbořilová Ivana Mgr. 
Pes silné kostry, dobré hlavy, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, povaha mírně bázlivá. 
Pes nemá znaky spinone, příliš krátká srst.  
Velmi dobrý 1 

Feny Mezitřída
20. RICOTTA Ross Cynopolis Člp/SI/4, SPKP 7 22.04.06

 o.: Ludstar Bartolomeo, m.: Tata di Bunarii 

 

ch.: Letková Ivana, m.: RozbořilováPetra 
Fena středně silné kostry, dobrého osrstění, hlava širší v temeni, s kratší mordou, chrup 
úplný, skus nůžkový, oko hnědé, korektní v postoji i v pohybu. 
Velmi dobrá 2 
 

21. ROSSETTA BARON Ross Cynopolis Člp/SPI/3 22.04.06

 o.: Ludstar Bartolomeo, m.: Tata di Bunarii 

 

ch.: Letková Ivana, m.: Melion Vladimír Ing 
Ušlechtilá fena s vynikající hlavou, chrup úplný, vpravo dole P1 2x, korektní v postoji i 
v pohybu. Dobře se prezentuje. 
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 
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Plán výstav na rok 2008 

  

MEZINÁRODNÍ  VÝSTAVY 

09.- 10.02.   Brno                         MVP, ČMKU, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7 
                                                      tel. 234 602 275, www.cmku.cz , e-mail: cmku@cmku.cz  
  
19.- 20.04.   České Budějovice   MVP, Českobudějovický kynologický klub, Klostermannova 7,  
                                                      370 04 České Budějovice, tel.387 330 454, www.intercanis.cz ,  
                                                      e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz    
  
22.- 23.03.   Praha                       MVP, Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7,   
                                                      tel.266 722 235, e-mail: vystava@czkynologie.cz  
  
24.- 25.05.   Litoměřice               MVP, Nord Bohemia Canis, P.O.Box 178, 412 01 Litoměřice,   
                                                      tel.416 734 059, e-mail: nord-bohemia-canis@seznam.cz  
  
28.- 29.06.   Brno                         MVP, Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno, tel.543 211 558,  
                                                      www.intercanis.cz , e-mail: info@intercanis.cz  
  
30.- 31.08.   Mladá Boleslav       MVP, Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav,  
                                                      tel.326 327 220, www.interdogbohemia.com , 
                                                      e-mail: interdogbohemia@seznam.cz    
  
04.- 05.10.   České Budějovice   MVP, Českobudějovický kynologický klub, Klostermannova 7,  
                                                      370 04 České Budějovice, tel.387 330 454, www.intercanis.cz ,   
                                                      e-mail: vystava.psu-cb@seznam.cz   
  
15.- 16.11.   Praha                       MVP, Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, 
                                                      tel.266 722 235, e-mail: vystava@czkynologie.cz  
                               
NÁRODNÍ  VÝSTAVY 

11.- 13.01.   Olomouc                  NVP, Moravskoslezský kynologický svaz, Třída kpt. Jaroše 35, 
                                                      602 00 Brno 
  
12.- 13.04.   Ostrava                    NVP, Kynologická organizace č.1, P.O.Box 130, 709 00 Ostrava,   
                                                      tel.597 488 192 (9.00-16.00hod.) 
  
19.- 20.07.   Mladá Boleslav       NVP, Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav 
                                                      tel.326 327 220, www.interdogbohemia.com , 
                                                      e-mail: interdogbohemia@seznam.cz  
  
18.- 19.10.   Brno                         NVP, ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1 
                                                      tel.224 948 472, 224 949 510, fax: 224 948 470, 
                                                      www.intercanis.cz , www.cmkj.info                          
                                                         
 OBLASTNÍ  VÝSTAVY  ČMKJ 
  
17.05. Kutná Hora-Kačina        Výstava psů, výstavní výbor, U Jelena 487, 284 80 Kutná Hora 
                                                      tel.327 512 543 
  
31.05. Rokycany                         Výstava psů, výstavní výbor, Plzeňská 399/II., 337 01 Rokycany 
                                                      tel.371 722 531, 723 658 012 
  
07.06. Jičín-Milovice u Hořic    Výstava psů, výstavní výbor, Tyršova 246, 506 01 Jičín 
                                                      tel.433 531 654 
  

14.06. Praha 4-Kunratice           Výstava psů, výstavní výbor, Papírníkova 618/5, 142 00 Praha 4 
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                                                      tel.261 710 894, 603 911 317, www.myslivost.cz/omspraha4,  
                                                      e-mail: omspraha4@seznam.cz  
  
21.06. Olomouc                           Výstava psů, výstavní výbor, Wellnerova 20, 779 00 Olomouc 
                                                      tel.585 427 644, tel./fax 585 427 524, mobil: 731 031 818 
                                                     email: omsolomouc@email.cz  web: www.myslivost.cz/omsolomouc  
  
11.10. Praha 6-Džbán                 Výstava psů, výstavní výbor, Kamýcká 121, 165 21 Praha 6 
                                                       tel.224 383 421 
 
 
 

                                           

Výkup služebních psů MO ČR 
             

 
 

Vážení přátelé,  
 
v loňském roce jsem podal na základě 
již získaných zkušeností  v Maďarsku  
žádost na  
MO ČR,  ve které jsem popsal možnosti 
a garance při použití bretaňského ohaře 
pro potřeby resortu MO. Pochopitelně 
na úřadu pracují i v této složce  pomalu, 
a tak uplynul rok a stále se nic nedělo. 
Najednou přišlo telefonické pozvání do 
Vojenského útvaru 3180 Grabštejn 
s tím, že zde mám možnost předvést 
plemeno bretaňského ohaře. 
Pochopitelně jsem tímto pozváním byl 
zaskočen a ani Rony (BO) nebyl na tuto 

ukázku připraven. Společně s ním zde bylo zastoupeno i další služební plemeno, určené dle 
kategorie pro strážní službu. Po příjezdu jsem zde Ronyho předvedl v různých 
požadovaných situacích, kdy bylo rozhodnuto, že se plemeno bretaňský ohař do kategorie B) 
- speciální pachové práce - vyhledávání OPL, zbraní a výbušnin začlení.Vykupují se 
nevycvičení psi (případně feny) ve věku od 12-36 měsíců, s průkazem původu nebo dle 
dohody i bez něj, s předpoklady na výcvik a praktické využití. 

A tak jsem dle požadavku začal připravovat psa BO Marse z Taranky nar. 29.3.2005. 
Pejsek byl poslušný, ovladatelný a dobře vyhledával předměty. Pravda je, že byl praktikován 
parforsní výcvik pro přinášení aportu (a to bylo špatně). 

Dne 23.3.2007 byl Mars na základě plánu výkupu služ. psů na r. 2007 předveden 
s tím, že dojde k doplnění počtů AČR v kategorii SpV – pes pro vyhledávání výbušnin. Jako 
na každém výběru se zde zúčastnila komise  složená z veterináře a dalších dvou odborníků 
pro tento výkup a výcvik.  Po sepsání protokolu došlo k přezkoušení povahových vlastností 
pro speciální úlohy. Celkem se jedná o 19 speciálních úloh včetně posouzení jeho 
zdravotního stavu. Příkladně uvádím hodnocení Marse. Sociální chování vůči osobám – 
výtečně, sociální chování vůči psům - dobře atd. Je zde začleněno i přinášení předmětů 
v určeném prostředí a to z různých materiálů a na různém povrchu podlahy. Taktéž 
vyhledávání předmětů v terénu, ve vozidle, v bedýnkách, reakce na povrchy, frekvenci osob 
a vozidel, na výšky, střelbu, dráždivost na kořist a zájem o ní, náruživost na dobývání 
předmětu, celkový projev, temperament, ochota a spolupráce s vůdcem. 
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Vykupovaný pes mimo jiné musí být klinicky zdráv, musí odpovídat standardu 
plemene, nemá návyk na náhubek, nemá III.a vyšší stupeň DKK, nemá trvalé orgánové vady 
a poškození včetně dalších mnou nevyjmenovaných vad. 

Samotné začlenění BO je do skupiny B a hodnocení je prováděno dle disciplín, kdy je 
každá posuzována zvlášť a je hodnocena 0-3 body. Pejsek musí získat v každé disciplíně 
nejméně 1 bod. Základní výkupní cena je stanovena na 14 tis. Kč. Tato částka je slušná, ale 
není jednoduché dosáhnout požadované bodové hodnocení. 

Dle mé zkušenosti s Marsem, který neobstál i přesto, že sice výborně přinášel, ale ne 
spontánně, je mi jasné, že zde bodují psi kolem 12 měsíců věku, nezkažení výcvikem a aport  
je nutno učit hrou vždy a všude. Taktéž zde hraje úlohu charakterová vyváženost, psi 
nervově labilní nebo ti co mají povahové nectnosti( agresivitu apod.), nemají šanci 

I přesto, že pejsek nebyl  vybrán, podařilo se mi navázat vynikající vztahy s útvarem a 
pracovníkem, který zajišťuje výběr pejsků pro tyto účely. Bohužel však zjišťuji, že je štěňat 
BO v současné době velmi málo a pokud by měl někdo zájem je pro tyto účely prodat, je 
nutné si uvědomit, že se štěnětem bude pracovat celý rok a nemusí dojít k výkupu. Proto i 
pro mne, jako pro partnera, který tento výkup pro Vojenský útvar bude zajišťovat, není lehká 
situace, neboť si budu já,  stejně jako každý jiný chovatel či majitel psa BO muset uvědomit, 
že je to výběr jedince a MO je ta složka , která koupit může, ale nemusí. Pokud by takový 
pejsek u chovatele byl, jsem ochoten mu předat veškeré zkušenosti  a pomoci mu. 
Nejvhodnější formou by patrně bylo, ponechat si veškerá štěňata vyjma fen až do věku 12 
měsíců. Z těchto posléze vybrat vhodného jedince. Myslím si ovšem, že tento postup nebude 
akceptovatelný. 

Věřím však v to, že to je jedna z cest, jak chovat štěňata a nebát se o odběr. Vždyť 
z mé zkušenosti znám, že o řadě odchovaných jedinců ani nevím i přesto, že budoucí 
majitelé při odběru slibují hory doly. Máme kvalitní chov, ale dle výsledků a účasti na 
výstavách, zkouškách či podobných akcí je bretoňáků stále méně. 
 

Plecháček Jiří 
výcvikář KBO 

 
 

Aktivity (nejen) pro bretaňského ohaře 
 

Bretaňský ohař je vynikající lovecký pes, ale stále častěji si jej  lidé pořizují „jen“ jako 
společníka. Ale kolik plemen loveckých psů dnes ztrácí své původní lovecké využití? Stačí 
se podívat na retrívry, kokry či jezevčíky. Vídáme je jako rodinné psy, průvodce nevidomých 
či tělesně postižených. Hodně jich můžeme potkat i na klasickém sportovním výcviku, kde 
vůbec nezaostávají za typickými služebními plemeny. A mnohá plemena, především ohařů, 
se s úspěchem uplatňují i při outdoorových sportech – dogtrekingu či canicrossu. 
Bretaňský ohař má samozřejmě jistá specifika. Není to německý ovčák ani border kolie. 
Desetiletí byl šlechtěný k určité práci, ale s vynalézavým  přístupem k jeho výcviku se 
můžete se svým „bretoňákem“ s úspěchem uplatnit v mnoha kynologických disciplínách. 
 
Agility 
Dnes už snad neexistuje kynolog, který by neznal agility. Stalo se pevnou součástí větších 
výstav, hodně se o něm dočteme ve všech kynologických časopisech. Navíc o agility 
s bretaňským ohařem jsem už pro KBO psala, takže ho představím jen ve zkratce. 
Principem agility je překonání překážkové dráhy (parkuru) bez chyby a v co nejkratším čase. 
V závodě nesmí mít pes ani obojek a psovod jej ovládá pouze pohybem a slovními povely. 
Pro bretaňského ohaře je agility skvělým vyžitím. Skvěle zde uplatní svůj temperament, 
obratnost a zaměstná hlavu. Určitým handicapem může být kohoutková výška, která se 
zvláště u menších fen pohybuje těsně za hranicí pro kategorii large. Bretaňský ohař ale bez 
problémů skáče i vysoké překážky (60 cm). A právě díky své velikosti dokáže na parkuru 
velmi rychle měnit směr a nedělá velké oblouky, které vás mohou připravit o cenné setinky. 
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Takže i „malý“ BO může být rovnocenným soupeřem větším plemenům. Je ale třeba věnovat 
pozornost způsobu vedení a celkové kondici psa, aby nedocházelo ke 
zbytečnému přetěžování kloubů. 
V Čechách se bohužel agility věnuje jen  pět BO, z toho dva aktivně závodí. Jedna fenka 
v kategorii LA1 a jedna v LA2.  
 
Sportovní výcvik 
Klasický služební výcvik sice není pro BO úplně to nejlepší, ale i tady může při správné 
motivaci a důslednosti najít uplatnění. A v každém zkušebním řádu (NZŘ, Sch,Z) najdete 
minimálně jednu zkoušku, kde nepotřebujete obrany. I  když se nerozhodnete zrovna skládat 
zkoušky, základní poslušnost by měl mít každý pes.  
Určité pole působnosti se pro BO naskýtá i ve výcviku pro pachové práce. Což mimo jiné 
dokazuje také výběr BO na speciální pachové práce pro potřeby MO ČR. 
 
Obedience     
Obedience je v ČR zatím žhavá novinka, ale začíná se velmi rychle dostávat do povědomí 
kynologů. Vznikla v Anglii, podobně jako agility, jako program pro Cruftovu výstavu.  
Ve stručnosti by se dala popsat jako trochu jiná poslušnost, ale určitě ne  jednodušší než 
jaká je vyžadována při  služebním výcviku. V obedience je kladen velký důraz na přesnost a 
správné provedení a v neposlední řadě také na projev psa. Pes musí mít z práce radost, 
zároveň ale udržet plné soustředění během celých zkoušek. Zkoušky se provádějí bez 
vodítka a pes nemá ani obojek. 
Kromě poslušnosti samotné je tu také různě obtížný aport (včetně aportu kovové činky) a tzv. 
identifikace, kdy má pes v hromádce dřívek najít  a přinést to které měl předtím  jeho psovod. 
Obedience má podle našeho řádu tři stupně obtížnosti a jakousi nultou úroveň pro 
začátečníky. 
Osobně si myslím, že by obedience mohla být vhodnou alternativou pro lidi kteří se nechtějí 
z mnoha důvodů věnovat  klasickému služebnímu výcviku. Lépe se zde uplatní výcvik 
formou hry a vynalézavost psovoda.    
Dogtreking 
Dogtreking je vytrvalostní kynologický sport, kdy psovod  se psem  na vodítku či na postroji 
překonávají extrémní vzdálenost v časovém limitu. Délka závodních tratí se pohybuje 
většinou mezi 80-120 km, ale chodí se i kratší /kolem  40 km/, nebo je závod rozdělen do 
několika etap. 
Dogtreking lze pojmout jako extrémní závod, při kterém poznáte hranice a často i dno svých 
sil, nebo jako pohodový pochod krásnou přírodou. 
Je to aktivita  vhodná pro psy všech plemen, snad kromě molossů, a záleží jen na ambicích 
a kondici psovoda. 
Bretaňský ohař miluje dlouhé procházky a výlety, takže dogtreking je pro něj to pravé. A 
pokud ho naučíte v postroji tahat  dokáže v závodu i výrazně pomáhat. V neposlední řadě, 
při nočním bivaku vás vzhledem ke své velikosti bude hřát ve spacáku, což  s větším psem 
nejde. 
 
Ostatní aktivity a sporty ( Flyball, Canicrossa) 
Flyball se běhá na dráze, která se skládá ze čtyř skokových překážek, za nimi následuje 
flyballový box, který vystřeluje míček. Pes na povel psovoda překoná překážky, dotykem na 
plochu boxu si vystřelí míček, který přes překážky aportuje zpět k psovodovi. Pokud vím, 
s BO se Flyballu nikdo nevěnuje, i když pro temperamentního BO by  mohl být výborná 
zábava. A milovníka aportů by nemuselo být tak těžké přesvědčit, že si má pro balonek 
doběhnout přes překážky. 
Canicross ,tedy běh se zapřaženým psem, může být na rekreační úrovni výborným vyžitím 
pro bretaňského ohaře i jeho pána. Ale na závodění bych si přece jen vybrala  jiné plemeno.  
Možná ani Dogdancing, nebo také tanec se psem, by nemusel být pro BO špatné uplatnění a 
zábava.   
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Život s bretaňským ohařem určitě není nuda. Je to bláznivá „vodoměrka“ , klaun který vás 
dlouho nenechá naštvané, a velký pracant, který není v klidu snad ani když spí. A pokud 
máte se svým psem dobrý vztah, můžete se věnovat prakticky čemukoli. Kynologických 
aktivit a sportů je dnes mnoho a stále jich přibývá. Stačí si jen vybrat tu,  která je nejbližší 
právě vám.  

Kateřina Uhlířová 
 

 

   
 

 

 

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.  
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    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 
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1. Festival „Bracco Italiano“ v ČR 
 
Ráda bych informovala naše členy o uskutečněném mezinárodním setkání chovatelů 
italských ohařů z několika evropských zemí s místem konání v Česká republice. Akci se 
podařilo uspořádat 3.-5. srpna 2007. V tomto termínu, vskutku vrcholu letního období, všichni 
pozvaní hosté ze zahraničí přijali pozvání pořadatelů i přesto, že nápad zorganizovat akci 
podobného charakteru se zrodil pouze dva měsíce před uvedeným datem. Nebylo tedy již 
možné tuto akci zahrnout do plánu činnosti našeho klubu, ale přesto několik nadšenců ve 
svém nápadu nepolevilo a rozhodlo se svoji myšlenku dovést ke zdárnému konci vlastními 
silami. 
Cílem „festivalu“ bylo představit všem zájemcům o toto u nás nově rozšiřované, ale historicky 
nejpůvodnější lovecké plemeno, které řadíme svým pracovním využitím mezi psy stavěcí, 
stejně jako všechny málopočetné ohaře sdružené v našem klubu.  
Jako spolupořadatel pozvání přijal italský chovatel, propagátor a znalec plemene, pan 
GianPaolo Poggio se svými fenkami Rivana del Monte Alago a její dcerou Asia del Monte 
Alago. Obě fenky bezkonkurenčně vedoucí v exteriéru na světové úrovni.  
Dále Česká republika hostila holandské chovatelky, které se dostavily společně. Marieke 
Hamakers (CHS Vicini del Monastero) s fenkami Promessa a Delizia, zástupce mužného 
pohlaví přivezla Sonja Weber. Všichni její tři „bracchi“ byly typickými představiteli plemene 
s maximální výstavními tituly z Holandska, Luxemburska a Německa, ale především 
s pracovními zkouškami dle národního holandského řádu. Těm, kteří italského ohaře již 
nějakou dobu „studují“ nebudou jistě neznámá jména Ich.Valentino ala D´Oro, CHNL Don 
Corleone a CHNL Nino Cerutti.  
Nejnáročnější cestu z Finska k nám absolvovaly manželé Marjaana a Arto Lietoila  a jejich 
mladičká Aurora del Monte Alago.  
Nejbližší zahraniční hosté byli ze sousedního Slovenska se svými 2 mladými pejsky italů 
pocházející z CHS Compatriota di Bonfini, jejíž majitel také přijal pozvání na český festival a 
absolvoval za námi výlet se svým bílooranžovým psem jménem Giotto a fenkou, 
importovanou z Itálie, Zarinou della Valle Santa, hnědobílá fenka velmi dobře připravená na 
hledání v poli.  
O celkový počet šestnácti zúčastněných zástupců bracco italiano se postaral v době konání 
akce 4 letý Ich. Izaak z Bukowego Mlyna,  dále fenka pana ing. Pavla Kyši Naszálymenti 
Brina a nechyběli ani sourozenci z Itálie Polcevera´s Umbra Miroslava Horáčka a Ulisse 
s majitelem Danielem Voldřichem. Účast českých zástupců bohužel nebyla úplná. Absence 
dalších byla zapříčiněna především termínem konání akce, který byl již zaplněn plánovanými 
dovolenými či nemilou pracovní vytížeností. Ovšem všichni tito oslovení majitelé IO se řádně 
a včas před konáním akce omluvili.     
Ubytování pro zahraniční hosty nám poskytl penzion Kovacs v obci Novosedly na 
břeclavsku. Před restaurací a vinným sklepem této rodinné firmy se uskutečnil úvodní nástup 
všech účastníků, zahájení proběhlo za přítomnosti mysliveckého troubení. Po přivítání 
organizátory následoval hromadný odjezd vlastními vozidly k vojtěškovému poli MS Dolní 
Dunajovice. Zástupci tohoto sdružení k organizaci ukázky práce v poli nám poskytli opravdu 
rozlehlý a převážně srstnatou zvěří oplývající zelený porost, jehož celkovou plochu jsme 
využili takřka z poloviny. Všem přítomným italským ohařům a jejich majitelům byla dána 
možnost prokázat u svého italského ohaře chuť k hledání a najití zvěře, ovladatelnost a 
pohyb při práci. Každý „zkoušený“ pes byl doprovázen svým vůdcem a také všestranným 
rozhodčím, v našem případě se úkolu ujal pan Jan Korcián, který pečlivě sledoval práci 
každého italského ohaře a po ukončeném hledání koroně vyjádřil svůj názor na sledovaný 
výkon jednotlivců. Přítomno bylo nejvíce mladých a zkušenosti teprve sbírající italští ohaři, 
proto forma organizace na poli byla pojata jako zkoušky vloh. Neprověřovala se přímo 
reakce na výstřel, ale v té době se pravidelně ozývá z nedalekých vinic poplašná střelba proti 
špačkům, tohoto zvukového efektu jsme rádi využili. Všichni zkoušení psi klid po výstřelu 
splnili. Do angličtiny a italštiny překládaný názor si každý vůdce se zájmem vyslechl. Práce 
v poli probíhala během celého sobotního dopoledne. Většina psů hledala prostorně, pod 
vlivem vůdce a s velkou snahou najít zvěř. Což nebylo vůbec jednoduché vzhledem 
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k velkému zvětření zaječí zvěří a poměrně vysokému porostu vojtěšky. Jistě také proto jsme 
nebyli příliš svědky stále více zdůrazňovaného a prosazovaného klusu, který má práci 
italského ohaře výrazně odlišovat od stylu hledání nejen kontinentálních, ale i všech 
anglických ohařů. Aby se snaživě hledající psi mohli rychle pohybovat vpřed, byli nuceni 
vysoký porost prorážet vlastním tělem a většina psů se logicky přizpůsobila prostředí a 
přecházela do dlouhých skoků. Bohužel v skrytu porostu zvěř srstnatá ubíhala a včas prchla,  
aniž by dala posečkáním v loži možnost být vystavena. V průběhu této doby se každý 
z přítomných z řady korony měl možnost se na cokoli ohledně výcviku, vedení a 
charakteristiky italského ohaře zeptat a zapojit se do diskuze.    
Vzhledem k přibývajícímu horku a nastupující únavě jsme učinili malou přestávku a postupně 
jak bylo pole prohledáváno, korona jím za zkoušenými psy postupovala až na samotný okraj 
pole, a těsně za uježděnou polní cestou se všem italským ohařům naskytla možnost osvěžit 
se ve vlnách novomlýnských nádrží. Italští ohaři nám zde předvedli elán, nadšení a vášeň 
pro aport z vody. Jednalo pouze o hru, psi plavali a dováděli, ale vzájemná soutěživost a 
„pomyslný boj o kořist s konkurencí“ je bičoval k preciznímu pevnému aportu a přinášení 
z vody. Při pohledu na své veselé psy, pookřáli pod sluneční výhní i jejich majitelé a 
pokračovalo se v dalším hledání zvěře v poli. Proto se všichni disciplinovaně a ukázněně 
odebrali k místu odkud další italští ohaři dostali možnost projevit své vlohy. Neustále 
vybíhající zajíci nám potvrdili zazvěření terénu. Bohužel teprve až po úplném skončení práce 
psů v poli byla vizuálně potvrzena i přítomnost zvěře pernaté. Ta se držela spíše při okraji 
pole, zatímco psi prohledávali vnitřní pole.  
Za poledního času jsme se odebrali na větší přestávku na oběd. Pravda, trvala déle, než 
pořadatelé očekávali, neboť navštívená restaurace se s obtížemi vypořádávala s 
neočekávaným náporem hostů, ale nakonec se všichni své chutné objednávky dočkali.  
Poté jsme se jídlem posilněni odebrali zpět do obce Brod nad Dyjí, přes níž jsme projížděli 
po návratu z pole a v této obci jsme na pískovém hřišti místního campu naplánovali 
neformální výstavu psů. Té předcházela malá pauza na pořízení užitečných potřeb pro 
vedení a výcvik loveckého psa v zastoupení mobilního prodejního stánku firmy KANEA. 
Každý si zde pro práci se svým pejskem našel nějakou zajímavou pomůcku. V nabídce byla 
pestrá  nabídka vodítek, aporty a atrapy, reflexní obojky, píšťalky a další výcvikové pomůcky.  
Později ve „výstavní kruhu“ nám výstavní matador Gianpaolo Poggio na jednotlivých 
jedincích nejen vysvětlil správnou morfologii italského ohaře, poukázal na tolerované znaky a 
vyzdvihl ideální a excelentní specifika plemene, ale také názorně předvedl jak velkou měrou 
se při prezentaci pejska na výstavě podílí handler, který může svému italskému ohaři nejen 
pomoci, ale také při jeho předvedení značně uškodit.  
Bohužel sobotní čas vyhrazený pro I.Festival „BraccoItaliano“ pomalu chýlil k svému závěru 
a všichni zahraniční hosté odjeli k večeři, po níž se brzy odebrali k spánku, neboť celý den 
na vzduchu se na všech podepsal únavou. A nezapomeňme, že všechny z nich čekala 
daleká cesta zpět do svých domovů.  
Vzhledem k tomu, že se jednalo v české historii plemene italský ohař o první akci podobného 
charakteru, můžeme ji považovat za spíše zdařilou. Vycházíme tak z dojmů a pocitů 
zahraničních hostů, kteří byli nadšeni jak charakterem břeclavské přírody, množstvím zvěře, 
tak pochopitelně i kvalitou ochutnaných vín. Což potvrdili tím, že se si před odjezdem 
z Novosedel některá vína zakoupili v originálních skleněných lahvích. Nemalou měrou 
k přátelské atmosféře přispěla jistě i ekonomická situace ČR, která v porovnání s ostatními 
zeměmi je pro zahraniční turisty velmi cenově příznivá. Nizozemské chovatelsky vyjádřili 
velký zájem vrátit se opět do ČR, jak za účelem výcviku svých psů, tak zažít další společné 
mezinárodní setkání se všemi dalšími zahraničními přáteli a pochopitelně podílet se na 
propagaci italského ohaře v České republice. Závěrem k této akci bych ráda přetlumočila 
přání pana Poggia, který ve svém proslovu při zahájení festivalu pronesl přání, aby se 
v příštím roce sešlo minimálně třikrát více italských ohařů, než se dostavilo do Novosedel na 
I.Festival. Domnívám se, že při lepší organizaci, za využití zkušeností a poučení, která si 
organizátoři z této akce odnesli, toto přání nemusí zůstat jen u vyřčených slov, ale je 
pravděpodobné proměnit je v realitu.     
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Přestože účast českých zájemců o italského ohaře z řad rozhodčích a širší veřejnosti nebyla 
tak početná, jakou by si pořadatelé přáli, věřme, že alespoň jeden z hlavních bodů, proč se 
setkání mělo uskutečnit, se naplnil. Byly navázány kontakty, které nám doufejme do 
budoucnosti pomohou rozšířit italského ohaře jak v kvalitě blížící se požadovanému 
standardu v exteriéru, tak i po stránce vlohové pro pracovní využití. Věřím, že uspořádání 
festivalu bylo prospěšné i pro budoucí kynologické akce pořádané naším klubem. Podaří-li 
se našemu klubu zajistit italského rozhodčího pro konopišťskou sdruženou výstavu v roce 
2008, bude to určitě lákavá nabídka  pro všechny české majitele italských ohařů se na tuto 
výstavu přihlásit. A jistě i pro ostatní naše členy a majitele málopočetných ohařů z KBO. Ze 
strany italských hostů vzešel i zájem být účastni především na některé ze soutěží a zkoušce 
z lovecké kynologii pořádané klubem KBO.       
Jelikož se pro organizaci II. Festivalu již konají první přípravy, byli by organizátoři této akce 
poctěny, bude-li se vše odehrávat za asistence a podpory KBO. Tímto velmi děkuji 
předsedkyni H. Dvořákové za umístění upoutávky a pozvánky na proběhlou akci na 
klubových webových stránkách. Dále mé poděkování patří zástupci klubu, panu Jiřímu 
Plecháčkovi, za vážení cesty a reprezentaci KBO na setkání IO. Velice ráda jsem osobně 
přivítala i paní Evu Merhoutovou, jejíž Apollon nám zde také chyběl. Nedostavil se kvůli 
rekonvalescenci, jelikož den před zahájením akce podstoupil RTG na vyšetření DKK. 
V neposlední řadě děkuji všem přítomným, kteří se z vlastního zájmu přijeli podívat na 
nebývalé množství italských ohařů a věřím, že si ze setkání odnášeli jen ty nejzajímavější 
dojmy a poznatky. Z akce bylo účastníky pořízeno velké množství dokumentace v podobě 
fotografií a amatérského videozáznamu.  
S díky všem pořadatelům Iveta Pražáková ve spolupráci s Janem Korciánem. 
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Italský Ohař 
1.část – Práce Italského ohaře 
 
Na základě návrhu p. Heleny Dvořákové, abych přispěl do klubového zpravodaje jsem se 
odhodlal, že pokud mi bude dán prostor, tak zkusím zpracovat malý seriál článků, který bude 
vždy zaměřen na určitou část problematiky kolem tohoto málopočetného plemene. Co je 
však ještě důležitější je to, že toto plemeno se v mnohém odlišuje značně od ostatních 
plemen ohařů a tudíž by tento seriál měl být osvětou a inspirací i pro ostatní kynology, ale i 
třeba rozhodčí jak z výkonu, tak z exteriéru. Pro chovatele Italských ohařů bude určitě 
většina informací známá, ale články jsou zaměřeny na širší okruh. 
V tomto článku, jak již nadpis napovídá se hodlám věnovat práci Italského ohaře a v dalších 
článcích bych se postupně zaměřil na exteriér, historii a třeba již i na situaci v tomto plemeni 
u nás.  
Italský ohař (Bracco Italiano) je především lovecký pes a takto je v zemi původu vnímán a 
převážně chován. Toto je potvrzeno tím, že pro toto plemeno existuje standard nejen na 
exteriér, ale i na výkon – pracovní standard (Pastrone standard,1937). Nebudu tento 
standard zde celý přepisovat, ale je k dispozici na mých webových stránkách v češtině a 
angličtině (www.bracco-italiano.cz). Tento pracovní standard je platnou normou i pro klub 
Italských ohařů v Itálii – S.A.B.I. Na jeho webových stránkách je možno najít původní italskou 
verzi.  
O Italském ohaři se často mluví jako o „italském pointrovi“, což plemeno částečně 
charakterizuje, obzvláště pro jeho práci s vysokým nosem. Citace z prac. stand. „ ..Lov je 
extrémně horlivý s viditelnou radostí, který pokračuje s neustálým příčným pohybem pahýlku 
ocasu, který drží svisle a obojek je trochu prodloužený, aby pes mohl držet hlavu vysoko 
s nosem neseným pod horizontálním úhlem vzhledem k terénu. Po detekování větřením pes 
pozvolna zpomalí a obrátí se extrémně opatrně směrem předpokládaného původu, hlavu 
drží vysoko,Z..“  
Co Italského ohaře ovšem na míle daleko vzdaluje a odlišuje od pointra, ale i jiných ohařů je 
jeho styl pohybu a hledání. 
Tento styl pohybu a hledání 
z něj činí skutečného 
šlechtice, což mi potvrdí 
každý kdo tuto typickou práci 
měl možnost shlédnout. 
Pohyb působí velmi 
vznešeně, ale zároveň 
dynamicky. A opět krátká 
citace z Pastrone „ Z Stylem 
pohybu je dlouhý a razantní 
klus, ale je tolerována krátká 
perioda cvalu, když se vrací 
po hledání, nebo na začátku 
křižování nebo v případě 
neobvyklého vzrušeníZ..“ 
Dále co je velmi důležité, je  
„P Charakteristikou Italského ohaře je, že má plný kontakt se svým vůdcem, který pes nikdy 
neopustíZ.“  
Z výše uvedeného lze snadno dovodit, že hledání Italského ohaře nemá být příliš prostorné 
do stran, neboť by se již nejednalo o plný kontakt s vůdcem. Na mnoha video záznamech ze 
soutěží pořádaných v Itálii je vidět, že pes se obrací a kontroluje si svého vůdce a pokud je 
příliš daleko, tak se sám obrací a pohybuje se směrem k vůdci a na druhou stranu vzhledem 
ke stávajícímu pohybu. Tuto vlastnost mám potvrzenou i od velmi zkušených chovatelů, kteří 
se chovem  a výcvikem tohoto plemene zabývají již mnoho let. Hledání by nemělo být příliš 
prostorné do stran. 
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Pastrone se poměrně obšírně rovněž věnuje problematice postupování a sledování prchající 
zvěře. Zde já osobně cítím rovněž velmi problematickou oblast, kde může dojít k záměně 
této práce a štvaní zvěře nebo vyrážení zvěře u lidí neobeznámených s pracovním 
standardem a plemenem obecně. Italský ohař dle tohoto standardu může vystavit poměrně 
krátce a zahájit postupování a tím však může rovněž způsobit útěk zvěře pokud tato pevně 
nedrží, viz pracovní standard. Toto má přímou souvislost  s délkou (rozuměj šíří) hledání, 
neboť pokud by tuto práci vykonával mimo standardem určených max 100m, ztrácí taková 
práce význam. Dle Pastrone by nemělo být delší než maximálně 100m do strany. Pro 
důkladné prostudování tohoto bych Vás opět odkázal na mé webovské   stránky a doslovné 
citace Pracovního standardu – Pastrone. 
Rovněž vystavení Italského ohaře je poněkud jiné než je u nás běžný standard. Převažovat 
by mělo vystavování ve vzpřímeném postoji a výjimečně se  pes může přikrčit ve zkroucené 
póze, opět viz pracovní standard. 

Vše výše řečené odlišuje pracovně do značné míry od ostatních plemen ohařů a 
umělé upravování pracovního výkonu na to, co jsme běžně zvyklí vídat v praxi nebo na 
zkouškách je velkou 
chybou, protože bychom se 
z tohoto ohaře snažili udělat 
něco jiného něž na co byl 
staletí šlechtěn a co má 
v krvi. Navíc tato práce je 
v naší myslivecké praxi 
velmi použitelná a nevidím 
žádný důvod proč ji nějak 
upravovat nebo předělávat. 
V zemi svého původu toto 
plemeno není využíváno pro 
aportování, neboť existuji 
obavy, že jeho práce v poli 
by nebyla již tak elegantní 
s vysokým nosem apod. Ale 
z vlastní zkušenosti, nebo 
ze zkušenosti ostatních 
chovatelů v ČR, H, NL není toto problémem a práce v poli tím nijak netrpí, pokud je výcvik 
proveden správně. Italský ohař naopak aportuje s chutí a velmi rád. 
Celkově je Italský ohař klidným, snadno ovladatelným plemenem, ale jeho zvláštnosti je, že 
pro něj obzvláště platí, že je nutno počítat s delším obdobím vyspívání, což se jistě projeví 
v pracovních výkonech. S plným vyspěním a pracovním výkonem je nutno počítat až po 
dosažení cca 2 let věku. Do té doby probíhá stále ještě i fyzický růst (není myšleno pouze na 
výšku, ale vytvarování hrudníku, hlavy,  celkových proporcí, osvalení atd.). 
Pro výše popsané je toto plemeno uzpůsobeno dlouhým vývojem i exteriérově. Jeho postava 
je podřízena stylu jeho pohybu – klusu.  
Sám jsem se již v praxi potkal s tím, že na Italského ohaře je pohlíženo, jak pracovně, tak 
exteriérově jako na trochu jiného kraťase, vizslu apod. Toto je velkou chybou, pramenící 
z nedostatku informací a málopočetnosti plemene (aspoň prozatím). Pokud by po přečtení 
tohoto článku by měl někdo zájem, rád mu na DVD nakopírují výše zmiňované záznamy ze 
soutěží nebo tréninků, protože, když to člověk uvidí, pochopí o čem mluvím mnohem 
jednodušeji. Kontakt na mne je opět uveden ne webu.  
Doufám, že se mi tímto článkem podařilo zamýšlené a tím je osvěta, co se plemene Italský 
ohař týče, které si to rozhodně zaslouží. Děkuji za poskytnutí prostoru pro tento článek a 
snad i články budoucí paní H. Dvořákové a případné vzniklé dotazy rád zodpovím. 
 
 
autor článku 
Ing. Pavel Kyša 
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MEZINÁRODNÍ FIELD TRIALS BUSKO ZDRÓJ – POLSKO 
 
 Ve dnech 6.-11.září 2007 jsem měla tu čest posuzovat na trialových soutěžích, které 
pořádaly kynologické asociace Polska, Itálie a San Marina v báječných terénech v okolí 
města Busko Zdrój (Velkopolsko). K posuzování nás – mne a pana Navrátila, pozval hlavní 
pořadatel akce, pan Molinari.  
 Kvalita zazvěření loveckých terénů mi nebyla neznámá, protože jsem tam nebyla 
poprvé, již letos na jaře jsem tam posuzovala několik dní, ale tak velkou akci, jako byly 
letošní zářijové soutěže, jsem já osobně ještě nezažila. Každý den startovalo velké množství 
psů, v hlavních termínech jich bylo jistě kolem150, a v poli bylo až 8 skupin. Soutěžilo se od 
1. do 11. září, pouze 5.9. byl volný den. Jaký to byl nápor nejen na soutěžící psy (ti se měnili, 
neběželi každý den titíž), ale i na psovody a především na rozhodčí, to si lze jen obtížně 
představit. Byla jsem velmi ráda, že na mne připadlo „pouze“ 6 dnů posuzování, neboť můj 
pohybový aparát je již značně rozeschlý a posuzovat denně od rána do pozdního odpoledne 
psy, kteří v terénu hledají nejen rychle, ale i na velmi rozsáhlých plochách, na kterých se 
navíc dost obtížně chodilo (mokré oranice, střídané vysokými krytinami, osetá pole či 
zvlněné sady), to byla pro mne „zabíračka“. Mohu s potěšením říci, že jsem přežila.  
 Nebudu se však zabývat svými problémy, podělím se s vámi o svoje zkušenosti a 
radosti! 
 První den jsme posuzovali ve dvojici s italským rozhodčím, panem Marcem Ragatzu, 
nám dobře známým z Duban 2007, skupinu britských plemen – praktický lov. Rozdělení 
soutěží totiž bylo na „praktický lov“ – zde měli psi možnost bodovat na koroptvích i 
bažantech – a „starne“ – tj. „koroptve“. Tam se počítaly body i chyby pouze na koroptvích. 
K dobrému výkonu na bažantu se sice mohlo přihlížet, ale pokud pes nevypracoval koroptví 
zvěř, nemohl být klasifikován. Na to doplatila jednou naše Duna, vedená  paní Duškovou, 
která sice udělala opravdu krásný bod na bažantu, ale koroptve neměla, a tak jí nebyl 
započítán. Ani při jednom typu soutěže se nezkoušelo přinášení.  

Zpět k prvému dni: měli jsme 12 párů vynikajících anglických stavěčů, vesměs všichni 
byli z Itálie, stejně jako jejich vůdci. Při obrovském nasazení, s jakým tito psi pracovali, 
ovšem snadno udělali chybičku, a to obvykle znamenalo vyloučení. Všichni setři (angličtí) 
pracovali v úžasném stylu, stejně tak i početně výrazně méně zastoupení pointři. Jako dva 
nejlepší se umístili AS Brik (výb.1, CACT) a pointer Alvaro (výb.2).  
 Tady ještě jednou odbočím – psi byli téměř výhradně předváděni profesionálními 
drezéry, a tak nebylo výjimkou, že celou skupinu zaplnil jediný vůdce. Psovodi - amatéři, 
kteří se tam objevili, byli velkou výjimkou – jeden z Polska, 2 z ČR a jeden z Holandska.  
 Druhý, třetí a čtvrtý den jsem posuzovala ve dvojici s rozhodčím z Itálie, panem 
Ambrosinim, dvě skupiny - kontinentální ohaře a italské ohaře, soutěže „starne“. Proč to 
rozdělení? Protože Italští ohaři měli svoje speciální soutěže, a kromě toho startovali i v 
soutěžích „otevřených“ pro všechna plemena, a tak jsme některé viděli i dvakrát za den. A při 
rozsahu jedné skupiny „otevřené“ a jedné „italské“ jsme měli i 18 psů za den! Nicméně jsem 
velice vděčná, že jsem mohla vidět výkonnostní špičku italských ohařů při práci. Někteří byli 
báječní. Jinak tomu bylo u italských spinonů – těch se představilo jen několik a svými výkony 
mne nijak nenadchli. Podle informací, které jsem získala, je spinone v Itálii mnohem méně 
vídán na soutěžích a spíše je používán při lovu. Spinoni, které jsem měla možnost vidět, byli 
mohutní a přesto hodně pohybliví, ale vesměs jim dělalo problémy zvěř lokalizovat, takže 
bodovali jen výjimečně. Naopak italští krátkosrstí ohaři, i přes časté neúspěchy, předváděli 
velmi pěkné výkony, výborně pracovali vysokým nosem a i přes svoji relativní pomalost 
dokázali metodicky prohledat velmi rozsáhlý prostor. V jejich metodičnosti vidím jejich 
největší plus – valná část ostatních ohařů, především NKO, si s nějakým systémem hlavu 
nelámala, a pak záleželo jen na štěstí, aby rozhodčí nevyšlápli zvěř, kterou takový lovec 
kilometrů přešel. Je možné, že tento způsob hledání je opodstatněný v běžně zazvěřených 
lokalitách, ale to neplatí o Busku – tam měli mnozí psi i několik kusů pernaté během krátkého 
času, po který na parkuru setrvali. 
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 Nejlepší z italských ohařů byla v období, kdy já v Busku byla, fenka Malvazia pana 
Bottani. Tato fena předváděla nesmírně vyrovnané výkony po všechny dny, kdy startovala.  
 Pátý a šestý den již jsem posuzovala jen jednu skupinu solo soutěží kontinentálů – 
praktický lov -sama, pan kolega Ambrosino se vrátil do Itálie. I po tyto dva dny jsem viděla 
překrásné výkony. Pátý den mne doslova uchvátila již zmíněná Malvazia, která ode mne 
získala CACT a na závěrečné baráži pak dokázala vybojovat CACIT. Pro italského ohaře 
v otevřené soutěži úspěch jistě veliký! Musím tu zmínit, že právě Malvazia ani jednou 
nezacválala a její úžasný, prostorný klus uchvátil snad každého, kdo baráži, v níž bojovala 
s velmi úspěšným bretaňským ohařem Axsi pana Molinariho, přihlížel. 
  Šestý, tedy poslední den, jsme byli v nesmírně obtížných a přitom „přezvěřených“ 
terénech, kde bylo pro psy velmi těžké neudělat chybu. Nakonec se jako nejúspěšnější 
ukázal bretaňský ohař „Arno“ pana E. Marca z Francie, který získal ode mne CACT a 
v konečné baráži s fenkou NKO také CACIT. 
 Nakonec se musím zmínit i o našich účastnících – fenka BO „Duna“, vedená paní 
Duškovou, stejně jako fenka MOK „Zola z Tismenic“ pana Zoubka dokázaly udělat poslední 
den velmi pěkné body a obě byly oceněny „výborně“.  
 

Helena Dvořáková 
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ZPRÁVA HLAVNÍHO PORADCE CHOVU 
 

Eva Nosková 
Vážení přátelé, 
předkládám vám zprávu nejen o výsledku chovu bretaňských, ale také ostatních ohařů, kteří 
jsou začleněni v našem chovatelském klubu.  
 Letošní rok nebyl pro bretaňské ohaře nijak zvlášť příznivý. Bylo vystaveno 13 
doporučení (krycích listů). Nakryto bylo 9 fen. Čtyři feny nezabřezly a u jedné vrh uhynul. 
Byly tedy odchovány pouze 4 vrhy; bylo 20 štěňat, z toho 13 psů a 7 fen. Zbarvení bylo 
následující: bílooranžové byly 2 feny, černobílých bylo 16 (13 psů a 3 feny), hnědobílí byli 
jeden pes a jedna fena. Již několik let je zřejmý ústup bílooranžového zbarvení, které je 
celosvětově nejrozšířenější barevnou variantou BO. Dalším specifickým znakem by měla být 
krátkoocasost (brachyourie), ale ta se v populaci vyskytuje obvykle ve 30-50%. Letos se 
ovšem v našem chovu narodilo jen jediné štěně s vrozeně krátkým ocasem. V současné 
době je ponecháno na vůli chovatele, zda štěně s dlouhým proutkem nechá kupírovat, či mu 
ponechá oháňku v celé délce. Je to reakce na situaci v některých evropských státech, kde je 
kupírování prutů zakázáno, a nejen, že se tam kupírovaní psi nesmí účastnit žádné 
kynologické akce, ale někde takového psa nevpustí ani přes hranici! Pochopitelnou reakcí je 
požadavek značné části zájemců, že si nepřejí štěně kupírované. Daní za rozhodnutí nekrátit 
proutek je určité znevýhodnění takového jedince jak na výstavách, tak na vrcholných 
soutěžích, neboť proutek psa opticky prodlužuje, čímž je zkreslen požadovaný kvadratický 
rámec a rovněž způsob pohybu v terénu je odlišný! 
 
Přehled krytí: 

• CH. Targui du Clos des Mélezes  
x Elis z Lasów Jurajskich:  5 psů   3 feny 
x Dea Souchov   2 psi  2 feny 

• CH. César z Markové búdy 
x Zia Sonave    1 pes  1 fena 

• CH. Ziko od Zemku 
x Julie z Taranky   5 psů  1 fena 

• CH. Rony du Hameau de Sorny 
x Bára Lesneven   vrh uhynul 

• CH. Yul z Taranky 
Arna Jarůměl    fena nezabřezla 

• Varlou du Vallon de la Rigaude 
Fela     fena nezabřezla 
Duna     fena nezabřezla 

 
U auvergnéských ohařů se uskutečnily 3 vrhy, bylo zapsáno 19 štěňat (7 psů a 12 fen). 
Jedna fena byla letos dovezena z Polska. V šechy vrhy byly po stejném psovi, patřícímu 
polské majitelce. 
 
Přehled krytí:  

• Aron de Brumier´s de Rigou 
x Gama od Smutné říčky  2 psi  4 feny 
x Anda z Rejdiště   1 pes  4 feny 
x Gejša od Smutné říčky  4 psi  4 feny 

 
U ostatních plemen nebyl zapsán ani jeden vrh, neuskutečnilo se žádné krytí.  
 
A teď několik organizačních věcí:  
O vydání krycích listů si žádejte včas, nikoli v okamžiku, kdy se fena již hárá či je dokonce již 
termín vhodný ke krytí. Přílohou žádosti musí být potvrzení o zaplacení stanovených 
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poplatků (za zařazení jedince do klubové kartotéky chovných jedinců 150.-, za vystavení KL 
200,.Kč, pro nečleny se poplatky navyšují o 100%). Bez tohoto přiloženého potvrzení nebude 
KL vystaven. V současnosti se totiž stává, že chovatel zavolá, že se mu fena hárá, a že 
chce, pokud možno včera, krycí listy s tím, že potvrzení o uhrazení poplatku pošle 
dodatečně. To se ovšem už nestane. Jak se říká, „pro dobrotu na žebrotu“. Takže 
v budoucnu už budu reflektovat pouze na žádosti, řádně doplněné potvrzením o uhrazení 
poplatku. (Výše poplatků byla schválena usnesením členské schůze KBO ze dne 
12.03.2005, toto je k dispozici na kl. internetových stránkách www.breton.cz)  
Poplatky lze uhradit buď přímo paní Rathouské na členské schůzi, zaslat složenkou typu „C“ 
na adresu matrikářky nebo na účet 530227309/0800 u České spořitelny. 
Dalším nešvarem je, že chovatelé nehlásí poradcům chovu výsledky krytí, jak jim ukládá 
chovatelský řád ČMKU – a to i v případě, pokud fena nezabřezla. Není povinností poradců, 
aby pátrali jako Herule Poirot, zda se štěňátka narodila! Kromě toho, že porušují zmíněný 
závazný chovatelský řád, škodí i sami sobě, neboť právě poradci chovu jsou první, na koho 
se obrací zájemci o štěňátka, takže má-li poradce o vrzích přehled, může napomoci chovateli 
s odbytem štěňat.  
V souvislosti s odchovem si dovoluji ještě odbočit – v dřívějších chovatelských řádech (před 
rokem 1989) bylo jasně stanoveno, že chovatel je povinen vést evidenci nabyvatelů štěňat 
z jeho odchovů. Tato povinnost v návaznosti na nově vznikající legislativu bohužel z CHŘ 
vypadla. Musím říci – bohužel! Stává se totiž, že někdo nalezne psa, který je tetovaný – na 
základě tohoto identifikačního čísla se dostane prostřednictvím plemenné knihy až 
k chovateli – a tam se dozví: „co je vám do toho, komu jsem štěně prodal“, v lepším případě 
„jo, to už nevím, komu jsem psa prodal“! Prostě hrůza! Chci věřit, že takových „chovatelů“ 
není mnoho, i když první citace bohužel pochází od „takychovatele“ BO! 
Pro příští rok nám bude v chovu BO působit 17 fen a 18 psů, z toho je 6 psů starších 10 let. 
V letošním roce zatím přibyl jediný mladý chovný pes :  
 
ARCHER z Mackovy hory 
Člp/EB/638/07, nar. 29.6.2006, b/o, 
DKK 2/2 (C) 
o. ICH Ziko od Zemku  
m. Julie z Taranky 
výborný 1, CAJC, T.A.N., ZV I.c, MMV 
I.c, MJL I.c 
 
KOMPLETNÍ SEZNAM CHOVNÝCH 
PSŮ A AKTUALIZOVANÝ SEZNAM 
CHOVNÝCH FEN JE K DISPOZICI NA 
www.breton.cz/genealogie 
 
Na závěr bych chtěla všem příznivcům a 
chovatelům našich plemen popřát hodně 
zdraví, osobní pohody a hodně úspěchů a radosti s jejich chlupatými miláčky. 
 
Eva Nosková 

VÝSLEDKY RTG DKK 2007 
 
Bretaňský ohař: 
Kyra z Lukovenských koutů, fena, nar. 1.7.2005  1/1 (B) 
Archer z Mackovy hory, pes, nar. 29.6.2006  2/2 (C) 
Amanda z Pickova dvora, fena, nar. 4.6.2005  2/2 (C) 
 
Auvergnéský ohař: 
Brett z Rajhradických polí, pes, nar. 26.5.2006  1/1 (B) 
Iron od Smutné říčky, pes, nar. 12.6.2006   2/0 (C) 
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Francouzský krátkosrstý ohař (typ pyrenejský): 
Ates Nová Hajnice, pes, nar. 23.4.2003   3/2 (D) 
 
Italský krátkosrstý ohař: 
Apollon od Nebeské brány, pes, nar. 6.1.2006  0/0 (A) 
Agnes od Nebeské brány, fena, nar. 6.1.2006  0/0 (A) 
Agota od Nebeské brány, fena, nar. 6.1.2006  0/0 (A) 
Brina Naszálymenti, fena, nar. 5.6.2006   1/1 (B) 
 
Italský spinone: 
Reno Ross Cynopolis, pes, nar. 22.4.2006   0/0 (A) 
Rosetta Baron Ross Cynopolis, fena, nar. 22.4.2006 0/0 (A) 
 
Výsledky u BO jsou srovnatelné s minulými lety. Italští ohaři a spinone zatím vypadají velmi 
nadějně. 
 

VÝSLEDKY JARNÍCH SVODŮ – ROK 2007 
 
Bretaňský ohař 

 
Perceval z Taranky 

Midtvejs Tisane       vrh 6.2.2006 
Brix od Dánských králů, Člp/EB/626, chrup N (chybí 2x M3), skus nůžkový, oko hnědé,53 cm 
 

Audi Bretonka 
Dora z Nidzianskej doliny      vrh 3.3.2006 
Akira Amitycija, Člp/EB ?, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, 52 cm 
 

ICH. Ziko od Zemku 
Julie z Taranky       vrh 29.6.2006 
Archem z Mackovy hory, Člp/EB/638, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, 52 cm 
Augia z Mackovy hory, Člp/EB/639, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé, 48 cm 
 

César z Markové búdy 
Midtvejs Tisane       vrh 5.12.2004 
Analen od Dánských králů, Člp/EB/583, chrup N (chybí 1xM3), skus nůžkový, oko tmavé,  

46 cm 
Brittany Tankaram       vrh 3.9.2005 
Aisha z Nových zámků, Člp/EB/622, chrup N (chybí 1xM3),skus nůžkový, oko tmavé, 46 cm 
 
Zia Sonave        vrh 15.7. 2006 
Dassy Sonave, Člp/EB/642, chrup úplný (+P1), skus nůžkový, oko tmavé, 46 cm 
 
Gaty z Lukovenských koutů      vrh 2.9.2006 
Attila z Bezděkova dvora, Člp/EB/651, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 47 cm 
Art          Člp/EB/652, chrup úplný, předkus, oko tmavé, 44 cm 
Ajax          Člp/EB/653, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 44 cm 
Atos          Člp/EB/654, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 48 cm 
 
 
 
Auvergnéský ohař 

Pablo de la Granette 
Omphane des Notes de Saint Armand    vrh 2.1.2006 
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Brigand de l´Ecrin de la Dame, Člp/BA/?, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé, 60 cm 
 

Vizir des Vignes du Mesnil 
Afrodita Ladmann        vrh 26.5.2006 
Brett z Rajhradických polí, Člp/BA/33, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé, 64 cm  
 
Gora od Smutné říčky      vrh 12.6.2006 
Iron od Smutné říčky, Člp/BA/44. chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, 64 cm 
Irma od Smutné říčky, Člp/BA/46, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, 59 cm  
     
Italský krátkosrstý ohař 
 

Compatriota di Bonfini Cornetto 
Claudia od Melmatěje      vrh 6.1.2006 
Apollon od Nebeské brány, Člp/IO/7, chrup úplný, skus nůžkový, oko sv.hnědé, 68 cm 
Agnes od Nebeské brány, Člp/IO/8, chrup úplný, skus nůžkový, oko sv.hnědé, 62 cm 
Agota od Nebeské brány, Člp/IO/9, chrup úplný, skus nůžkový, oko sv. hnědé, 66 cm 
Artemis od Nebeské brány,Člp/IO/10, chrup nelze zkontrolovat, oko sv.hn., 65 cm, povaha 
            plachá 

Polceveras Ceres 
Isotta         vrh 10.8.2006 
Polceveras Umbra, Člp/IO/12, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, 62 cm 
Polceveras Ulisse, Člp/IO/13, chrup úplný, skus nůžkový, oko světlé, 61 cm 
 
Italský spinone 
 

Ludstar Bartolomeo 
Tata di Bunarii       vrh 22.4.2006 
Rosetta Baron Ross Cynopolis, Člp/SPI/3, chrup úplný, skus nůžkový, oko světlé, 62 cm 
 
Jarních svodů se zúčastnilo 10 bretaňských ohařů, objevily se 3x chybějící zuby – 
z kategorie povolené standardem, z kategorie vylučujících vad je to 1x předkus a 2x 
nedostatečná výška. U auvergnéského ohaře se vyskytla 1x plachá povaha. 
U italských plemen nebyly žádné vady a nedostatky. 
 

VÝSLEDKY VÝSTAV 2007 
 
MVP České Budějovice   21.4.2007   rozhodčí: Pavel Navrátil 
Auvergnéský ohař: 
Brigand de l´Ecrin de la Dame / mezitřída / pes  výborný 1 
Aron des Brumieres de Rigou / tř.otevřená / pes  výborný 1, CAC 
 
Bretaňský ohař bílooranžový 
Axsi / třída otevřená / pes     výborný 1,CAC,CACIB,BOB  
 
Francouzský krátkosrstý ohař /typ pyrenejský 
Ates Nová Hajnice / tř. otevřená / pes   výborný 1 
 
Italský krátkosrstý ohař 
Apollon od Nebeské brány / tř. mladých / pes  výborný 1 
Agota od Nebeské brány / mezitřída  / fena   výborný 1, CAC, Res.CACIB 
Agnes od Nebeské brány / tř. otevřená / fena  výborný 1, CAC, CACIB, BOB 
 
Italský spinone 
Rosetta Baron Ross Cynopolis / třída mladých / fena výborný 1, CAJC 
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Oblastní výstava Kunratice   16.6.2007  rozhodčí: JUDr.Karel Nývlt 
 
Bretaňský ohař 
Dasty Souchov / tř. vítězů / pes    výborný 1, Oblastní vítěz 
Kyra z Lukovenských koutů / mezitřída / fena  výborný 1, Oblastní vítěz 
 
MVP Brno     23.7.2007  rozhodčí: Pavel Navrátil 
 
Bretaňský ohař ostatní barvy 
Hak z Lukovenských koutů / třída pracovní / pes  velmi dobrý 
Ofélie z Taranky / tř. štěňat / fena    velmi nadějný 
Ava Bry od Heraka / třída otevřená / fena   výborný 1, CAC, CACIB, BOB 
 
Italský ohař 
Izaak od Bukowego mlyna / tř. šampionů / pes  výborný 1, CAC, CACIB, BOB 
Polceveras Umbra / tř. mladých / fena   výborný 1 
Agnes od Nebeské brány / tř. otevřená / fena  výborný 1, CAC, CACIB 
 
Italský spinone 
Ricardo Ross Cynopolis / tř. mladých / pes   velmi dobrý 
 
Moravskoslezská národní výstava Brno 8.9.2007 rozhodčí Helena Dvořáková 
 
Bretaňský ohař ostatní barvy 
Dassy Sonave / tř. mladých / fena    výborný 1, CAJC, BOB 
 
Italský krátkosrstý ohař 
Brina Naszálymenti / tř. mladých / fena   velmi dobrý 
 
Italský spinone 
Reno Ross Cynopolis / tř. mladých / pes   výborný 1, CAJC 
Rosetta Baron Ross Cynopolis / mezitřída   výborný 1, CAC 
Rafaela Ross Cynopolis / tř. otevřená   výborný 1, CAC, Nár. vítěz, BOB 
 
Toto jsou výsledky ze čtyř výstav, které mi byly doručeny. Posuzovali tři různí rozhodčí a 
ocenění, jakých naši zástupci dosáhli, jsou velice potěšitelná. 
         Eva Nosková 

 
 

FOTO: Vítězové plemen na speciální výstavě v Kuroslepech 
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důležité informace o klubu 
naleznete na 

www.breton.cz 
 
 
 
 

Revizní komise KBO:  
Květuše Kocúrová  
Měšická 205-52  
250 64 Měšice  

mobil.: 774 305 703  

  

Lenka >ováková  
Přestavlky 7  

257 22 Čerčany  
  

Katka Opatová  
Italská 2081  

276 01 Mělník  
mobil: 777 254 648  

  

 
 
 
 

 
 
V letošním roce opustil svoji rodinu a také řady našich členů nadšený milovník a 
propagátor bretaňských ohařů pan  

ANTONÍN  BLAHA  ze Slatinic. 

Se svým bretaňským ohařem Amarem se Závrbku absolvoval celou řadu zkoušek 
a soutěží, včetně VZ. Propagoval výjimečné lovecké vlastnosti našich malých 
pomocníků i na četných mysliveckých akcích.  
 
Čest jeho památce! 

    
      Redakce  
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JAZZ OD SMUTNÉ ŘÍČKY 
(maj. Eva Černohubová) 

 
 

 
 

Výsledky: 
2.12.2007 – MVP Wells, AT – V1, Jugendbester, BOB (Uroševič, BiH) 
1.12.2007 – MVP Wells, AT – V1, Jugendbester, BOB (T. Jakkel, HU) 

25.11.2007 – MVP Zagreb, Hr – V1 PRM, Vítěz mladých Zagreb 2007, BOB (Nenad Jagodič, HR) 
24.11.2007 – MVP Zagreb, Hr – V1 PRM, BOB (Petar Klaric, HR) 

3.11.2007 – MVP Nitra – VN1, 1. místo BIS dorost (Jursa Jozef SK, Milena Maršálová CZ) 
28.10. 2007 – SV Klubu bretaňských ohařů – VN1 (Pavel Navrátil CZ) 

 
Jazz, jejímu chovateli i její majitelce srdečně blahopřejeme! 

 

 

 


