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SDRUŽENÁ VÝSTAVA CHOVATELSKÝCH KLUBŮ

KONOPIŠTĚ
11.KVĚTNA 2008

VÝSLEDKY
POŘADATEL:
Klub bretaňských ohařů Benešov, člen ČMKJ, ČMKU, FCI

HLAVNÍ SPONZOR:
PURINA PRO PLAN

KRUH Č. 2
Posuzovala: HELENA DVOŘÁKOVÁ
FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU
Feny
Třída otevřená
39. VICTORIA dite FATYMA
LOF 7 BrFr 017533 16.03.04
o.: Rastenau du Relais Perrine, m.: Perle de la Nesque
ch.: Surgeon Jacki, m.: Procházková + Surgeon
Posudek: vyspělá fena výborného formátu, ušlechtilá typická hlava, hnědé oko, korektní skus, kompletní chrup,
správné ucho, suchý krk, výborná hřbetní linie, spáditější záď a níže nasazený prut, výborný hrudník i předhrudí,
korektní úhlení, správná mechanika pohybu.
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Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOHNĚDÝ
Feny
Třída otevřená
40. ZARINA della Valle Santa
OI v. 102/H/07
22.09.06
o.: Tharros, m.: Quintana della Valle Santa
ch.: Allevamento, m.: Essösy Gábor
Posudek: ušlechtilá fena výborného tělesného rámce, ušlechtilá hlava, hnědé oko, korektní chrup, ušlechtilý krk,
výborná hřbetní linie, záď a nasazení prutu, správná forma hrudníku, korektní úhlení obou párů končetin, stylový
pohyb.
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ – BÍLOORANŽOVÝ
Psi

Třída dorostu

129. Compatriota di Bonfini MAGIARO
o.

m:

ch: Essösy Gábor

maj: Essosy Gábor

OI v. 95/07

9.11.07

Posudek: téměř 6ti měsíční pes, ušlechtilý, s krásnou hlavou, hnědé oko, korektní skus, správná hřbetní linie,
forma hrudníku odpovídá věku, korektní úhlení obou párů končetin, správný pohyb.
Velmi nadějný 1
Třída otevřená
41. APOLLON od Nebeské brány
Člp/IO/7
06.01.06
o.: Compatriota di Bonfini Cornetto, m.: ICH.Claudia od Melmatěje
ch.: Léblová Marcela, m.: Merhoutová Eva
Posudek: dvouletý pes většího formátu, typická hlava se správným pyskem, korektní chrup, hnědé oko, správné
ucho, mírně kratší krk, korektní hřbetní linie, dostatečně hluboký hrudník, více vtažené slabiny, korektní zaúhlení,
správná mechanika pohybu.
Výborný 3

Psi

42. GIOTTO
OI v.93/H/07
15.04.06
o.: Omar, m.: Ronda delle Cascate
ch.: Colombo Ambrogio, m.: Essösy Gábor
Posudek: pes správného tělesného formátu, výrazná samčí hlava, hnědé oko, korektní chrup, správná hřbetní
linie, výborně nasazený prut, ,výborná spodní linie, korektní zaúhlení, prostorný pohyb, v chodu mírně volnější
loket.
Výborný 2, Res.CAC
43. Polcevera´s ULISSE
Člp/IO/13
10.08.06
o.: Polcevera´s Ceres, m.: Isotta
ch.: Sodini Maurizio, m.: Voldřich Daniel
Posudek: téměř dvouletý pes správného tělesného rámce, typická hlava, hnědé oko, korektní chrup, výborné
ucho, správný krk, korektní hřbetní linie, nasazení prutu i spodní linie, zaúhlení i mechanika pohybu. Velmi
výrazné osvalení.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
Psi

Třída pracovní
44. Ich. IZAAK z Bukowego mlyna
Člp/IO/5/05
20.05.03
o.: Compatriota di Bonfini Primus, m.: Maddalena Delor´s
ch.: Fedorowicz Krysztof, m.: Pražáková Iveta Bc.
Posudek: pes mohutného typu, s úměrnou hlavou, korektní chrup, hnědé oko, mírně kratší krk, korektní hřbetní i
spodní linie, výborné nasazení prutu, korektní zaúhlení, správná mechanika pohybu, mohutné osvalení.
Výborný 1, CAC
Feny
Třída štěňat
45. ROMANZA di Cascina Croce
Člp/IO/
05.01.08
o.: Agamennone di Cascina Croce, m.: Tea di Cascina Croce
ch.: Gritti Renato, m.: Stará Olga
Posudek: čtyřměsíční fenka se všemi znaky svého plemene, s výbornou povahou. Chrup je již kompletní, oko
světle hnědé.
Velmi nadějná 1
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Feny
Mezitřída
46. Polcevera´s UMBRA
Člp/IO/12
10.08.06
o.: Polcevera´s Ceres, m.: Isotta
ch.: Allevamento Polcevera´s, m.: Horáček Miroslav
Posudek: Téměř dvouletá fena s velice krásnou hlavou, hnědé oko, korektní chrup, ušlechtilý krk, korektní hřbetní
linie, níže nasazený ocas, správná spodní linie, korektní zaúhlení hrudních i pánevních končetin, výborná
mechanika pohybu, fena se hůře předvádí.
Výborná 1, CAC
Feny
Třída otevřená
47. AGOTA od Nebeské brány
Člp/IO/9
06.01.06
o.: Compatriota di Bonfini Cornetto, m.: Claudia od Melmatěje
ch.: Léblová Marcela, m.: Léblová Marcela
Posudek: 2letá fena většího formátu, ušlechtilá, hnědé oko, korektní chrup, výborné ucho, správný krk, korektní
horní i spodní linie, výborně nasazený prut, korektní mechanika pohybu, fena se výborně předvádí (sama!).
Výborná 1, CAC
48. ASIA del Monte Alago
o.: Omar, m.: Rivana del Monte Alago
ch.: Poggio Gian-Paolo, m.: Poggio Gian-Paolo
NEDOSTAVIL SE;

LOI 86824

03.03.05

Feny
Třída pracovní
49. AGNES od Nebeské brány
Člp/IO/8
06.01.06
o.: Compatriota di Bonfini Cornetto, m.: Claudia od Melmatěje
ch.: Léblová Marcela, m.: Šlajerová L. + Kahuda Karel
Posudek: velice ušlechtilá fena, ve všech kritériích odpovídá plemennému standardu.
Výborná 1, CAC
Feny
Třída vítězů
50. Ich. CANDIDA od Melmatěje
Člp/IO/4
02.06.02
o.: Robur di Villa Carla, m.: Compatriota di Bonfini Etna
ch.: Stará Olga, m.: Starý Jiří
Posudek: ušlechtilá šestiletá fena, většího tělesného rámce, krásná fenčí hlava, hnědé oko, správné ucho,
ušlechtilý krk, výborná horní i spodní linie, správná mechanika pohybu, horší předvedení.
Výborná 1, CAC

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOHNĚDÝ
Feny
51. STRACIATELLA Ross Cynopolis
SPKP/19
o.: Stannamore Bevanfred Barichello, m.: Tata di Bunarii
ch.: Letková Ivana, m.: Letková Ivana
NEDOSTAVIL SE.

Třída mladých
20.03.07

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ
Psi

Třída mladých
52. SILVIO Ross Cynopolis
Člp/SPI/9
20.03.08
o.: Bevanfred Barichello, m.: Tata di Bunarii
ch.: Letková Ivana, m.: Jelínková Markéta
Posudek: 13měsíční pes dobrého tělesného formátu, dobře modelovaná hlava, hnědé oko, korektní chrup,
správně zavěšené ucho, korektní horní i spodní linie, korektní zaúhlení i mechanika pohybu. Standardní osrstění,
klidná povaha.
Výborný 1, CAJC, BOB
53. STEFANO BARON Ross Cynopolis
Člp/SPI/8
20.03.07
o.: Stannamore Bevanfred Barichello, m.: Tata di Bunarii
ch.: Letková Ivana, m.: Melion Vladimír Ing.
Posudek: 13měsíční pes s velice ušlechtilou hlavou, hnědé oko, korektní chrup, výborné ucho, ušlechtilý krk,
spáditější záď s níže nasazeným prutem, korektní úhlení obou párů končetin, užší chod, osrstění správné
struktury, pes se hůře předvádí.
Výborný 2
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Psi

Třída otevřená
54. MACHIAVELLI del Passo di Dante
LOI 06/49833
04.10.05
o.: Caruso, m.: Beatrice
ch.: Guidi Giuseppe, m.: Luigi Laurella
Posudek: Pes typického plemenného výrazu, s velmi pěknou hlavou, korektní hřbetní linií, s výborným hrudníkem,
správně nasazený ocas, strmější úhlení pánevních končetin, pohyb není typický pro rasu. Osrstění standardní,
pes se hůře předvádí.
Velmi dobrý 1
Psi
55. Ludstar BARTOLOMEO
o.: Spinus del Restone, m.: Epithelium Brusa
ch.: Allevamento Ludstar, m.: Letková Ivana
NEDOSTAVIL SE;

SPKP 2

Třída vítězů
26.01.05

Feny
Třída vítězů
56. ROSETTA BARON Ross Cynopolis
Člp/SPI/3
22.04.06
o.: Ludstar Bartolomeo, m.: Tata di Bunarii
ch.: Letková Ivana, m.: Melion Vladimír Ing.
Posudek: Ušlechtilá fena s krásnou hlavou, hnědé oko, korektní chrup, ušlechtilý krk, korektní horní i spodní linie,
korektní úhlení, výborný pohyb, standardní osrstění, dobré předvedení.
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz

KRUH Č. 3
POSUZOVAL: JANČÍK LEOŠ, Ing.
AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi

Třída mladých
57. JASAN od Smutné říčky
Člp/BA/50
19.02.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gama od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
Posudek: roční pes standardní hlavy, korektní skus, ucho správně nasazeno, oko středně hnědé, výborná krční
linie, standardní hřbetní linie, prut správně nasazen, optimální síla kostry, hrudník ještě nehotový. Výborné úhlení
vzadu s výborným pohybem, vepředu ještě někdy v pohybu volný v lokti, srst standardní, varlata obě.
Výborný 1, CAJC
Psi

Mezitřída
58. BACK z Rajhradických polí
Člp/BA/38
26.05.06
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Afrodita Ladmann
ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Rudá Iva JUDr.
Posudek: dvouletý silný pes, výborné kostry, hlava správně modelovaná, ucho dobře nasazeno, oko středně
hnědé, korektní horní linie, prut správně nasazen, ale někdy vlivem nezkušenosti psa hůře nesen, velmi pěkný
hrudník, ale slabší předhrudí, korektní pohyb, pes potřebuje získat na sebedůvěře v kruhu. Standardní barva srsti,
varlata obě.
Výborný 1, CAC
Psi

Třída otevřená
59. IKAR od Smutné říčky
Člp/BA/41
12.06.06
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Gora od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
Posudek: 2letý pes, hlava v rámci standardu, klešťový skus, ucho standardní, oko tmavé. Pěkný krk, horní linie by
mohla být pevnější, standardní prut, hrudník střední hloubky, ne zcela pevný loket, pánevní končetiny standardně
úhlené, standardní srst, varlata obě.
Výborný 1
Psi

Třída pracovní
60. BRETT z Rajhradických polí
Člp/BA/37/07
26.05.06
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Afrodita Ladmann
ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Krcánek Jaroslav
Posudek: 2letý pes správného typu, silné kostry, korektní skus, oko středně hnědé, ucho správně nasazeno,
výborná horní linie, korektní prut, pěkný hrudník, výborné úhlení i pohyb, standardní osrstění, varlata obě.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz
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Feny
Třída mladých
61. 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
Posudek: 15měsíční fena, typická představitelka plemene, správně utvářená hlava, středně hnědé oko, korektní
ucho, standardní skus, optimální síla kostry, výborná horní linie, dobře vyvinutý hrudník, výborné úhlení a pohyb,
srst standardní.
Výborná 1, CAJC, BOB
62. JOLIE od Smutné říčky
Člp/BA/53
19.02.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gama od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
Posudek:15měsíční fena, velice pěkná hlava, skus nůžkový, oko standardní, ucho dobře nasazené, střední síla
kostry, horní linie měkčí, hrudník nehotový, liket lehce volný, srst standardní.
Velmi dobrá 4
63. JORA od Smutné říčky
Člp/BA/54
19.02.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gama od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Fischer Lukáš
Posudek: 15měsíční fena, standardní hlava, oko středně hnědé, ucho standardní, výborná horní linie, standardní
prut, hrudník střední hloubky, dodělává se, výborné úhlení a pohyb, srst standardní, ale je třeba naučit fenu
předvádět.
Výborná 2
64. 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
Posudek: 15měsíční fena, poněkud sušší a jemnější hlavy, oko středně hnědé, ucho správně nasazeno, korektní
krk a horní linie, standardní prut, hrudník se dodělává, střední síla kostry, srst standardní.
Velmi dobrá 3
Feny
Mezitřída
65. BRIA z Rajhradických polí
Člp/BA/39
26.05.06
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Afrodita Ladmann
ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Rudá Iva JUDr.
Posudek: dvouletá fena správného typu, korektní hlava, standardní oko i ucho, korektní skus, malinko delšího
formátu, ale pevná horní linie, standardní prut, optimální síla kostry, výborné úhlení a pohyb, výborné předvedení.
Standardní osrstění.
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz
Feny
Třída otevřená
66. CARESSE le Bleu Cardinalis
Člp/BA/56
18.11.06
o.: Amadeus des Gorges de Franchard, m.: Ulla
ch.: Bujko Katarzyna, m.: Hečlová Petra
Posudek: rok a půl stará fena, lehčí hlava, oko středně hnědé, ucho korektní, skus nepravidelný nůžkový, I1 jsou
do kleští. Měkčí hřbet a lehčí přestavěnost v zádi. V pohybu volnější loket, vzadu vázanější chod, srst standardní.
Velmi dobrá 1

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi

Třída otevřená
67. ASTOR Jarůměl
Člp/EB/614
20.08.05
o.: Bertrand z Taranky, m.: Axa Sonave
ch.: Růžička Jan, m.: Růžička Jan
Posudek: 2a půl letý pes, lehčí hlavy, čenichová partie je jemnější, korektní skus a chrup, ucho v rámci standardu,
světlejší oko, horní linie by měla být lépe osvalená, poněkud spáditější záď, standardní ocas, hrudník slaběji
vyjádřený, volný loket, srst standardní.
Velmi dobrý 2
68. GIOBAK
LOI 01/142062
05.06.01
o.: Hero del Pellegrinotti, m.: Maia
ch.: Molinari Giuseppe, m.: Molinari Giuseppe
Posudek: šestiletý pes správného typu, výrazná hlava samce, správných proporcí, oko tmavé, ucho standardní.
Pes je výborně stavěn, cením si horní linie a pěkného hrudníku. Výborné úhlení a pohyb. Srst správné struktury a
formy, varlata obě. Výborné předvedení.
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Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
Psi

Třída veteránů
69. Ich. COB z Taranky
Člp/EB/332
28.03.98
o.: Targui du Clos des Mélezes, m.: Pinia z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Peřina Vlastimil
Desetiletý pes standardní hlavy, korektní skus a chrup, celkově mohutnější. Výborná horní linie, pěkný hrudník,
korektní chod vepředu, sbíhavé paty. Standardní srst. Blahobytná kondice.
Výborný 1, Nejlepší veterán
Feny
Třída mladých
70. BEATRIX z Mackovy hory
Člp/EB/576
24.05.07
o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky
ch.: Poláková Ludmila, m.: Poláková Ludmila
Posudek: 11měsíční fena, dobře se vyvíjí, hlava správných proporcí, korektní skus i chrup, ucho správně
nasazeno, korektní horní linie, standardní ocas, hrudník střední, dosud trochu volnější loket, korektní pohyb, srst
standardní.
Výborná 1, CAJC
71. ODETTE z Taranky
Člp/EB/662
06.01.07
o.: Targui du Clos des Mélézes, m.: Elis z Lasów Jurajskich
ch.: Dvořáková Helena, m.: Klicpera Jan
Posudek: šestnáctiměsíční fena standardní hlavy, korektní ucho, standardní skus. Pokud je fena ve statice, tak
korektní horní linie. V pohybu se jeví přestavěná vlivem špatného předvedení. Srst standardní. Špatně se
předvádí.
Velmi dobrá 2
Feny
Třída pracovní
72. MÉLANCOLIE z Taranky
Člp/EB/600
29.03.05
o.: Aran z Leššetína, m.: Elis z Lasów Jurajskich
ch.: Dvořáková Helena, m.: Jíra Josef
Posudek: 3letá fena, poněkud špičatější čenichová partie, korektní skus i chrup, ucho standardní, oko středně
hnědé. Fena je vzadu přestavěná a strměji úhlená, vepředu trochu volnější loket, ale má živý temperament, je
dobře chodivá. Srst standardní.
Velmi dobrá 1

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY
Psi

Třída mladých
73. BERRY z Mackovy hory
Člp/EB/672
24.05.07
o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky
ch.: Poláková Ludmila, m.: Poláková Ludmila
Posudek: roční pes výborné hlavy, korektní skus i chrup, oko i ucho standardní, výborná síla kostry, poněkud
delšího formátu, hrudník střední hloubky, nehotové předhrudí, volnější loket, srst místy více zvlněná, varlata obě.
Velmi dobrý 4
74. BONN z Mackovy hory
Člp/EB/668
24.05.07
o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky
ch.: Poláková Lída, m.: Dvořáková Alena
Posudek: Roční pes, hlava správného typu, oko tmavé, korektní skus i chrup, ucho standardní, korektní formát,
korektní horní linie, vzadu lehce sbíhavé paty, ještě nehotový v hrudníku, srst standardní, varlata obě.
Výborný 2
75. BORMO z Mackovy hory
Člp/EB/670
24.05.07
o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky
ch.: Poláková Ludmila, m.: Nosek Josef MVDr.
Posudek: roční pes, perfektní hlava, korektní nůžkový skus, plnochrupý, korektní ucho, tmavé oko, výborná horní
linie i ocas, hrudník se dosud dodělává, korektní pohyb vepředu, lehce sbíhavé paty vzadu, srst standardní,
varlata obě.
Výborný 1, CAJC
76. CIT z Hory Blaník
Člp/EB/675
22.05.07
o.: Targui du Clos des Mélezes, m.: Dea Souchov
ch.: Cvrček Karel, m.: Palochová Eva
Posudek: roční pes, korektní skus i chrup, trochu delší čenichová partie, oko tmavé, ucho standardní, neptrně
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delší ve formátě, hrudník se dodělává, korektní pohyb vepředu, trochu užší vzadu, srst v rámci standardu, varlata
obě.
Výborný 3
77. OMAR z Taranky
Člp/EB/658
06.01.07
o.: Targui du Clos des Mélezes, m.: Elis z Lasów Jurajskich
ch.: Dvořáková helena, m.: Mašek Vlastimil
Posudek: 16 měsíční pes, hlava je jemnější se špičatější čenichovou partií, oko středně hnědé, ucho standardní,
delší formát, korektní prut, užší mělčí hrudník, sbíhavé paty, volnější loket, srst hodně vlnitá, varlata obě.
Velmi dobrý
Psi

Třída otevřená
78. ARAN z Pickova dvora
Člp/EB/606
04.06.05
o.: Olbram z Taranky, m.: Xia Sonave
ch.: Picka Karel, m.: Picka Karel
Posudek: 3letý pes s velmi hezkou hlavou, korektní chrup i skus, standardní oko i ucho, výborný formát, pěkný
krk, cením si horní linie, silná kostra, pěkný hrudník, výborné úhlení a pohyb, srst standardní, varlata obě.
Výborný 1, CAC
79. CALLAC du Clos des Mélezes
Člp/EB/576/05
14.12.03
o.: Xanas du Clos des Mélezes, m.: Zoupinette du Clos des Mélezes
ch.: Letroye Danielle, m.: Picka Karel
5 letý pes, jemnější ale korektní hlavy, korektní skus i chrup, výborná horní lionie, hrudník střední hloubky,
malinko slabší předhrudí, korektní pohyb vzadu, vpředu si někdy odsadí loket, srst standardní, varlata obě.
Výborný 2, Res.CAC
Feny
Třída mladých
80. CARMEN z Hory Blaník
Člp/EB/676
22.05.07
o.: Targui du Clos des Mélézes, m.: Dea Souchov
ch.: Cvrček Karel, m.: Rábik Milan
Posudek: roční fena poněkud jemnější špičatější hlavy, korektní skus i chrup, korektní oko, ucho, standardní
formát, korektní síla kostry, srst standardní, poněkud horší předvedení.
Velmi dobrá 1
122. OXANA z Taranky
Člp/EB/664
06.01.07
o. Targui du Clos des Mélezes m. Elis z Lasów Jurajskich
ch: Dvořáková Helena
m: Vrchotický Stanislav
Posudek: rok a čtvrt stará fena. Hlava se špičatější čenichovou partií, korektní chrup, oko i ucho standardní,
střední síla kostry, mírně delší formát, hrudník ve vývinu, ne zcela pevný loket, standardní srst.
Velmi dobrá 2
Feny
Mezitřída
81. ARWEN z Mackovy hory
Člp/EB/641
29.06.06
o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky
ch.: Poláková Lída, m.: Wagnerová Barbora Bc.
Posudek: dvouletá fena standardní hlavy, korektní skus, chrup, oko, ucho, střední síla kostry, horní linie ještě není
pevná, hrudník se ještě vyvíjí, korektní úhlení a pohyb, srst standardní, velký temperament.
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz
Feny
Třída otevřená
82. GERA z Lukovenských koutů
Člp/EB/529
30.03.03
o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Bára Lesneven
ch.: Plecháček Jiří, m.: Cigošová Cornelia
Posudek: pětiletá fena, jemnější hlava, korektní skus i chrup, správný formát, korektní hrudník, korektní pohyb
vepředu, poněkud užší pohyb vzadu. Srst standardní.
Výborná 1, CAC
83. HORNY Bojandolí
Člp/EB/523
o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Enny Bojandolí
ch.: Korcián Jan, m.: Bártková Petra
NEDOSTAVIL SE.
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08.08.02

MEZINÁRODNÍ FIELD-TRIALS BRUNTÁL 22.-27. 4. 2008
V letošním roce se již po několikáté konal v loveckých terénech jesenického podhůří, ve
Svobodných Heřmanicích na okrese Bruntál, Field-Trials (letního typu – psům se počítají body na
veškeré lovné pernaté, na rozdíl od typu jarního, kde lze bodovat pouze na divokých koroptvích).
Terény jsou báječné, velké, prostorné a přehledné, silnice daleko od porostů, v nichž psi
pracují. Zazvěření odpovídá lokalitě, tj. divoká pernatá se zde vyskytuje dost vzácně. Vzhledem ke
způsobu vypsání soutěže však lze akceptovat i uměle odchovanou a včas do terénu vysazenou
pernatou, na níž se mohou soutěžící psi dobře předvést.
Protože se pravidelně těchto Trialů účastním jako rozhodčí, tak vím, jak kvalitní senát i
soutěžící na tyto soutěže přijíždějí, domluvili jsem se tedy s pořadateli, že jeden ze soutěžních dnů
bude vypsán jako klubová soutěž pro KBO (jedná se o FT bez přinášení zvěře, který náš klub již po
několik let samostatně nepořádá). V loňském roce se s bretaňskými ohaři účastnil pouze pan
Giuseppe Molinari, jehož fena Danu titul KV KBO pro rok 2007 skutečně úspěšně získala.
V letošním roce byla opět naše členská základna informována o možnosti předvést svoje psy
ve Svobodných Heřmanicích a o klubový titul soutěžit. Stejně jako vloni, i letos byl zájem mizivý. To je
ostatně problém i přímo naším klubem pořádaných podzimních FT-GT, i tam soutěží kdejaká další
kontinentální plemena (naštěstí!), ale naši psi až na světlé výjimky nikoliv.
Letos jsme se domluvili, že klubová soutěž KBO se bude konat v sobotu – aby se mohli naši
členové bez problémů zúčastnit. Nepomohlo to, naopak jsme zjistili, že tento pozdní termín (běhalo se
už od úterka) byl dost nevýhodný, protože zvěře už bylo v terénech minimum – veškerá vysazená zvěř
již padla během týdne za oběť predátorům, kteří se nesmírně těší na pořádání těchto soutěží a do
terénů se slétnou a seběhnou snad z celých Jeseníků! Tudíž jsme už byli odkázáni jen na místní
přežívající divokou populaci pernaté.
Za KBO startovala pouze paní Naďa Dušková s fenami Dunou a Augií z Mackovy hory. Obě
fenky pracovaly s nesmírným nasazením, ale co to bylo platné, když jedinou pernatou zvěří, kterou
Duna našla, byly zbytky vysazených bažantů před liščí norou? A tak nebyly ani jedna klasifikovány a
letošní titul Klubového vítěze na soutěžích bez přinášení udělen nebyl.
Zároveň byl uspořádám i T.A.N., kterého se účastnily z našich plemen dvě fenky bretaňského
ohaře, sestry Augia a Arwen z Mackovy hory. Podrobné výsledky TANů jsou zveřejněny níže.
Musím ještě dodat, že feny Duna i Augia, startovaly i během předchozích soutěžních dnů a
zvláště Duna předváděla velmi pěknou, typickou práci, což bylo rozhodčími také oceněno. Duna
bodovala během soutěží 2x, 23.4. získala ocenění v.d. (TB) a 24.4. pak výb.(Exc) 2 a Res.CACT!
Jelikož se jedná o posudky od renomovaných chorvatských rozhodčích, můžeme být na ně pyšní. Je
opravdu škoda, že se Duně nepodařilo nalézt zvěř i 26.4., aby svoji sbírku obohatila také o titul
klubového vítěze. Třeba se jí to povede na podzim, při FT-GT!

Duna
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Test vrozených vloh – T.A.N. Bruntál 26.4.2008

jméno psa / plemeno

vůdce

posudek-ocenění

1. ARWEN z Mackovy
hory – BO
Člp/EB/641
29.6.2006
2. AUGIAa z Mackovy
hory - BO
Člp/EB/639
29.6.2006

Wagnerová Barbora Bc.

3. PERY z Vápenek –
MOK
Člp/MOK/2653
4. NELA z Vápenek –
MOK
Člp/MOK/2508

Navrátil Pavel

5. GALAMB Zöldmáli –
MOD
Člp/MOD/2351

Bajer František

Fena utekla z terénu.

Odročen
Razantně prohledává terén,
křepelku lokalizuje a pevně vystaví.
Bez reakce na výstřel.

Dušková Naďa

Obstál
Nemá zájem prohledávat terén,
vrací se k autu.

Odročen
Dobře prohledává terén, pracuje ve
stylu plemene. Křepelku lokalizuje a
pevně vystaví. Bez reakce na
výstřel.

Bajer František

Obstál
Výborná práce v terénu, výborný
plemenný styl, výborné vystavení.
Bez reakce na výstřel.

Obstál 1.pořadí

Rozhodčí: Peter Klarič, CRO

Na zkoušce TAN v Bruntále obstála Augia z Mackovy hory
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Test vrozených vloh – T.A.N. KONOPIŠTĚ 11.5.2008

jméno psa / plemeno

vůdce

posudek-ocenění

1. OFELIE z Taranky - BO Zahájská Naďa
Člp/EB/663
6.1.2007

Evidentní snaha prohledat přidělený
terén, chuť najít zvěř. Vystavuje
divoké křepelky. Bez reakce na
výstřel.

Obstál
2. SILVIO Ross
Cynopolis - spinone
Člp/SPI/14
20.3.2007

Jelínková Markéta

Hledá ve stylu plemene, najde a
pevně vystaví divokého bažanta. Je
klidný po vzletu, bez reakce na
výstřel.

Obstál
3. CARMEN z Hory Blaník Rábik Milan
- BO
Člp/EB/676
22.5.2007
4. CARESSE le Bleu
Hečlová Petra
Cardinalis - AO
Člp/BA/56
18.11.2006
5. OXANA z Taranky- BO Vrchotický Stanislav
Člp/EB/664
6.1.2007

Neprojevuje snahu prohledat
přidělený terén.

Odročen
Neprojevuje snahu prohledat
přidělený terén.
Odročen
Prostorné, rychlé hledání ve stylu
plemene, 2x pevně vystaví křepelku.
Bez reakce na výstřel.

Obstál I. pořadí
6. ARWEN z Mackovy
hory - BO
Člp/EB/641
29.6.2006

Wagnerová Barbora Bc.

7. JOSHUA PIAF Dama
Krkonoše - AO
Člp/BA/57
9.5.2007

Kocúrová Květa

Hledání temperamentní, v kontaktu
s vůdcem, nereaguje na pernatou,
nevystavuje.

Odročen
Pomalejší hledání, divokou pernatou
nenalézá. Vysazenou křepelku ve
smyslu zk. řádu T.A.N. ignoruje.
Vystavování neprokázáno.

Odročen
8. JEANE PIAF Dama
Fialová Dagmar
Krkonoše - AO
Člp/BA/60
9.5.2007
9. BONN z Mackovy hory- Dvořáková Alena
BO
Člp/EB/667
24.5.2007

Nehledá, nemá zájem vyhledat zvěř.

10. BEATRIX z Mackovy
hory - BO
Člp/EB/677
24.5.2007
11. BERRY z Mackovy
hory- BO
Člp/EB/672
24.5.2007

Poláková Ludmila

Nemá zájem prohledat terén a
vyhledat zvěř.

12. BORMO z Mackovy
hory - BO
Člp/EB/670
24.5.2007

MVDr.Nosek Josef

13. ASTOR Jarůměl - BO
Člp/EB/614
20.8.2005

Růžička Jan

Odročen
Pes krátce po vypuštění vystavuje
bažanta, hledá ve stylu plemene,
bez reakce na výstřel.

Obstál
Odročen

Poláková Ludmila

Hledá velmi razantně, pronásleduje
vytrvale srstnatou,o pernatou nejeví
zájem, vystavenou křepelku
nevystavil.

Odročen
Zpočátku hledá ve stylu plemene,
v 6. minutě polevuje v tempu.
Vysazenou křepelku nevystavuje a
ztrácí zájem práci.

Odročen
Hledání prostorné, v pomalejším
tempu. Po přechodu do jiného
terénu najde a vystaví bažanta. Bez
reakce na výstřel.

Obstál
14. CAMISA Jinonický
dvůr - GS

Anderlová Jana Mgr.
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Hledání pomalé, není ve stylu
plemene. Brzy ztrácí zájem o práci.
Vysazenou křepelku nenašel a

Člp/GS/5828

nevystavil.

3.9.2006

Odročen
15. AKIM z Šanovské
vinice – pointer
Člp/POI/10235 14.12.2006

Paďouk Roman

Hledání prostorné ve stylu plemene.
Vysazenou křepelku bez problémů
lokalizuje a pevně vystaví. Bez
reakce na výstřel.

Obstál
16. ROSETA BARON Ross Melionová Veronika
Cynopolis – spinone
Člp/SPI/9
21.4.2006

Hledá ve stylu plemene, vystavuje
divokého bažanta, klidný po vzletu,
bez rekce na výstřel.

15. CITz Hory Blaník – BO
Člp/EB/675
22.5.2007

Nehledá, nemá zájem vyhledat zvěř.

Palochová Eva

Obstál
Odročen

Rozhodčí: Miloslav Dvořák
Ved. skupiny: Ing. Josef Zubík

Italští spinoni Silvio a Rosetta Baron z chov.stanice Ross Cynopolis měli v Konopišti úspěch!
Silvio získal Tituly BOB a CAJC a Rosetta Baron Klubový vítěz a CAC a oba úspěšně obstáli na
testu T.A.N.
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VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ KYČELNÍHO KLOUBU II/2007-I/2008

BRETAŇSKÝ OHAŘ:
•
•
•
•
•
•

Augia z Mackovy hory
Laura z Taranky
Duna
Analen od Dánských králů
Arwen z Mackovy hory
Ofélie z Taranky

nar. 29.06.2006
nar. 17.11.2004
nar. 10.06.2004
nar. 05.12.2004
nar. 29.06.2006
nar. 06.01.2007

0/0 (A)
1/1 (B)
2/0 (C)
3/1 (D)
3/2 (D)
3/2 (D)

nar. 26.05.2006
nar. 26.05.2006
nar. 12.06.2006

1/1 (B)
1/1 (B)
2/0 (C)

nar. 10.08.2006

0/0 (A)

20.03.2007

0/1 (B)

AUVERGNÉSKÝ OHAŘ:
•
•
•

Back z Rajhradických polí
Bria z Rajhradických polí
Iron od Smutné říčky

ITALSKÝ OHAŘ:
•

Polcevera´s Umbra

ITALSKÝ SPINONE:
•

Stefano Baron Ross Cynopolis

Zde uvedené výsledky lze zhodnotit asi následovně: u italských plemen se jedná o
jednotlivce, tady nepřipadá žádné hodnocení populace jako takové v úvahu.
U averňáků se výsledky oproti minulým létům mírně zhoršily.
Ani v populaci bretaňského ohaře nelze zaznamenat žádné zlepšení, spíše zhoršení.
Dědičnost DKK (tedy spíše dědičnost tvaru kloubní jamky) je jedním z kritérií pro vznik DKK,
avšak podle odborných studií na její vznik mají obdobný vliv i některé další skutečnosti –
krmení, pohyb a zatížení v době vývinu jedince.
Ovšem z výše uvedeného vzorku (je přirozeně nesmírně malý, aby se daly dělat nějaké
závěry, musel by počet hodnocených psů být aspoň 80% v příslušném období narozených
jedinců) to není patrné.
I když eliminujeme spojení párů, kde by oba jedinci měli nález, naopak se snažíme využívat
jedince čisté, potomstvo je v ukazateli DKK hodně nevyrovnané.
Na zpracování nějakých závěrů je, jak již jsem výše uvedla, vzorek populace příliš malý a
rovněž období, po které se DKK u nás sleduje, příliš krátké.
Počkáme si, jak se bude situace vyvíjet v příštích letech.
Eva Nosková
hlavní poradce chovu
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Nahoře:
BOB, Klubový vítěz, CAC italský ohař
Polcevera´s ULISSE

Dole:
BOB, Klubový vítěz, CAC franc.krátkosrstý
ohař pyrenej. typu VICTORIA dite FATYMA
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BOB, CAJC auvergnéský ohař JAZZ od Smutné říčky

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
mobil:737137069
Katka Opatová
Italská 2081
276 01 Mělník
mobil: 777 254 648
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