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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: jana.rathouska@sououpr-benesov.cz 
 
Výcvikář   Jiří Plecháček 

Jiří Plecháček  
530 02 Starý Máteřov 19   
tel: 736 186 894  e-mail: plechacekjirka@seznam.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: 733 337 951;   melmatej@tiscali.cz 
 
 
KLUBOVÝ ZPRAVODAJ SLOUŽÍ VÝHRAD'Ě PRO POŘEBY ČLE'Ů KLUBU BRETAŇSKÝCH 
OHAŘŮ. 
 
Foto na titulní stránce:     Beatrix z Mackovy hory /BO 
Foto na zadní straně obálky:  Vítězná chovatelská skupina Milevsko: „od Smutné říčky“  
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AKCE POŘÁDANÉ KLUBEM V ROCE 2009 
 
 
7.3.2009  Členská schůze; koná se od 10.00 hodin ve Středním odborném učilišti 

stavebním, Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Občerstení zajištěno, 
parkování v místě. 
 

25.-30.4.2009 Mezinárodní FT(jarní, CACIT) Bruntál. Pořádá KCHHrMO, náš klub tradičně  
  spolupracuje s pořadatelem. V neděli 26.4. se poběží soutěž FT se zadáváním  
  titulu Klubový vítěz FT pro zástupce našich plemen. Každý ze soutěžních dnů 

lze absolvovat T.A.N. Bližší informace o soutěži najdete na webbu KCHHrMO 
– kontakt na našich stránkách. 
Pro účast v soutěžích FT i TAN je nezbytné se předem přihlásit na: 
redakce.kbo@centrum.cz nebo na tel. čísle 603788222. 

30.5.2009   Speciální klubové zkoušky vloh (CACT) – Břeclav; Přihlášky zasílejte na 
adresu mailto:mirek-lov@centrum.cz 
přihlášky k ubytování také, možnost rezervace již od pátku. 

 
10.5.2000 Klubová výstava; je pořádána v rámci Sdružené výstavy chovatelských 

klubů Konopiště 2009. Propozice v příloze. Zadává se také titul Klubový 
vítěz. 

 
10.5.2000 T.A.N. Konopiště (v rámci K.V. Přihlášky u přejímky na místě do 10.30 hodin.) 
 
 
05.-06.09.2009  Mezinárodní FT –GT (CACIT,CACT) – MS Dubany /LOVECKÁ  
                 UPOTŘEBITELNOST 
 
 

05.-06.09.2009  T.A.N.  MS Dubany /Pardubice/ 
 
 
05.09.2009   Memoriál Josefa Luxe (CACT) – MS Dubany /Pardubice/ 
 
 
06.09.2009 Kvalifikace na MS Sv. Huberta –MS Dubany  /LOVECKÁ UPOTŘEBITELNOST 
 

 
28.9.2009  Speciální výstava plemen, sdružených v KBO; koná se 

v rámci Svatohubertských slavností  v areálu premonstrátského kláštera 
v Milevsku; propozice budou přílohou dalšího klubového zpravodaje 
(2009/I)Termín se může změnit, vzhledem k tomu, že v době uzávěrky 
nahlašování výstav na ČMKU nebyl dosd termín konání Svatohubertských 
slavností pevně stanoven. Informace budou včas zveřejněny na 
www.breton.cz. 

 
10.10.2009 Klubová výstava se zadáváním CAC Lednice /pořadatel KCHH/. Informace 

a přihláškyna www.klubhonicu.cz. Propozice nebudou plošně distribuovány. 
 

25.10.2009 Pohár Sv.Huberta Konopiště / Benešov /LOVECKÁ UPOTŘEBITELNOST 
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STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY 
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 
154, fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz; web: 
http://www.svscr.cz.  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 17. 6. 2008 
 
 
Tetování už „nefrčí“. I mnohé lidi by šlo podle tetování docela dobře identifikovat. 
Nicméně, zatímco leckteří lidé na tento způsob identifikace, či asi spíš „okrášlení“, nedají 
dopustit, u zvířat se od něj pomalu, ale jistě upouští. Používat tetování z důvodů 
nezaměnitelné identifikace například psů anebo plemenných zvířat, tu do ucha nebo do 
slabin, bylo obvyklé do doby, než se ukázalo jako mnohem šikovnější označení 
elektronickým čipem. Jeho aplikace je mnohem méně bolestivá, nemluvě o tom, že je 
snadno čitelný.  
Čip může obsahovat i více sdělení, než jednom číselný kód, který je u tetování mnohdy 
špatně čitelný a musí se v dokladech dohledat, co vlastně znamená. Podle čipu se dá 
identifikovat i majitel, jeho bydliště aj. Proto je také podle evropské legislativy 
považováno tetování psů za rovnocenné označení čipem už jenom ještě čtyři roky. To 
znamená, že bude-li chtít někdo cestovat po EU se psem, ale i kočkou nebo fretkou s 
pasem, bude muset mít zvíře po červenci 2012 označené elektronickým čipem. Ten pak 
musí splňovat ISO normu 11784, popřípadě ISO normu 11785. Dalo by se říci, že tato 
skutečnost je dostatečně známa, ale jelikož se pomalu blíží konec tetování, považujeme 
za vhodné na toto upozornit, zejména majitele mladých psů, aby svá zvířata ušetřili i 
možných zdravotních problémů s tetováním, a nechali je raději „očipovat“.  
Určitě je ale dobré vědět i to, že některé země již nyní požadují při vstupu na své území, 
aby byli psi (kočky a fretky) označeni elektronickým čipem. V Evropě to je Velká Británie, 
Irsko, Malta a Island. V Chorvatsku údajně tento kroku zvažují. Z dalších zemí, kam se 
smí „jenom s čipem“, lze zmínit například Jihoafrickou republiku, Austrálii, Nový Zéland 
nebo Japonsko.  
 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR  
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách 
SVS ČR: www.svscr.cz. 
 
 
S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ SKUTEČNOSTI ZVAŽUJE VÝBOR KLUBU 
BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ ZMĚNU OZNAČOVÁNÍ ŠTĚŇAT OD ROKU 2009, KDY BY 
BYLO DOPOSUD POUŽÍVANÉ TETOVÁNÍ NAHRAZENO ČIPOVÁNÍM. JE 
NEODDISKUTOVATELNOU SKUTEČNOSTÍ, ŽE APLIKACE MIKROČIPU JE PRO 
MALÉ ŠTĚNĚ MNOHEM MÉNĚ BOLESTIVÁ A STRESUJÍCÍ, NEŽ TETOVÁNÍ.  
K OZNAČOVÁNÍ MIKROČIPEM SE DOSUD NEPŘISTOUPILO PROTO, ŽE PŘI 
ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH, POŘÁDANÝCH ČMMJ JE ZVYKEM POCTIVĚ LOUSKAT 
TETOVACÍ ČÍSLA A PROVÁDĚT TAK KONTROLU TOTOŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH 
STARTUJÍCÍCH PSŮ. VYJDE TO LEVNĚ, OČI MÁ KAŽDÝ ROZHODČÍ. NAPROTI 
TOMU KONTROLA ČIPŮ VYŽADUJE ODPOVÍDAJÍCÍ VYBAVENÍ (ČTEČKU), JEJÍŽ 
POŘÍZENÍ SE ZDÁ POŘADATELŮM NÁKLADNÉ. AVŠAK VZHLEDEM KE STÁLE SE 
ZVYŠUJÍCÍM POPLATKŮM ZA STARTOVNÉ, JAK JE OD NÁS KYNOLOGŮ 
POŘADATELÉ VYŽADUJÍ, MUSÍME TÉŽ MY, KYNOLOGOVÉ, VYŽADOVAT O 
POŘADATELŮ ODPOVÍDAJÍCÍ SERVIS. A K TOMU MOŽNOST IDENTIFIKACE PSA, 
KTERÝ JE OZNAČEN V SOULADU SE ZÁKONEM, JISTĚ PATŘÍ!                           H.D. 
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Dědičnost barev u bretaňského ohaře 
 

 
Před časem jsem našla na internetu článek, který se zabýval dědičností barev u Brittany. 
Tento článek a časté diskuze o tom, jaké barvy vlastně můžeme u nových štěňátek 
z určitého spojení očekávat, mě přiměly k tomu zapátrat, jak je to s dědičností barev u 
Bretaňského ohaře. 
 
Základní genetické pojmy 
Než se dostanu k vlastní dědičnosti barev, pokusím se stručně osvětlit pár pojmů. 
Rozsáhlejší vysvětlení  není účelem článku a  pro hlubší studium genetiky psů doporučuji 
knížku Genetika a šlechtění plemen psů od ing. Jaromíra Dostála, DrSc. 

Základem každého živého organismu je buňka. Každá buňka obsahuje sadu 
chromozomů, jejichž počet je specifický pro určitý druh. Pes má 78 chromozomů (39 párů). 
Chromozomy jsou pentlicovité útvary obsahující DNA (deoxyribonukleovou kyselinu). Která 
je jakýmsi zápisem jednotlivých genů. Tomuto „zápisu“ se říká genotyp. Každý gen tak má 
své unikátní místo na určitém chromozomu a toto místo označujeme jako genový lokus. 
 Každý gen má jednu nebo více forem, kterým se říká alely.Ty jsou u daného jedince vždy 
dvě, jednu získává nový jedinec od otce, druhou od matky. Pokud jsou tyto alely stejné je 
jedinec označován pro daný gen jako homozygot, pokud jsou různé je označován jako 
heterozygot. To, jak se gen projeví navenek, tedy ve fenotypu, je dáno vztahem mezi 
alelami. Jedna může úplně překrývat účinek druhé – jedna je tedy dominantní (označují se 
velkým písmenem), druhá recesivní (označuje se malým písmenem). Nebo je mezi nimi 
vztah neúplné dominance, tedy dominantní alela nepotlačuje recesivní alelu úplně, ta se 
může navenek také trochu projevit. 
Jeden znak ale může spoluovlivňovat více genů, mezi nimiž také existují vtahy nadřazenosti 
či podřazenosti. Vzhledem k těmto vztahům genů a alel může jedinec nést nějakou vlohu, 
aniž by se u něj samotného projevila a projeví se až v jeho potomstvu. 
 
Obecně zbarvení psů je dáno 10 geny. Zaměřím se jen na ty geny, respektive barvy, které 
se mohou vyskytovat u Bretaňského ohaře. 
Standart povoluje hned několik barev, navíc ve dvou varietách: strakoš – bílé plochy jsou 
čisté bez příměsi jiné barvy, a bělouš. Nejrozšířenější je zbarvení bílooranžové (i když to 
poslední dobou v ČR není úplně pravda), dále černobílé, trikolórní se základní barvou černou 
(černobílý s pálením), hnědobílé a trikolórní se základní barvou hnědou (hnědobílý 
s pálením). 
 
Gen A - Agouti  
Název tohoto genu je odvozen od jména hlodavce divokého  zbarvení (u psů označované 
jako vlkošedé). Tento gen určuje množství a rozšíření tmavého pigmentu v srsti. 
Má více alel: 
As - kontroluje tvorbu tmavého pigmentu (hnědého nebo černého) na celém povrchu těla.Je 
neúplně dominantní k Ay a at. 
Ay - omezuje tvorbu tmavého zbarvení. Zbarvení je pak žluté nebo červenohnědé často 
doprovázené černou na konečcích chlupů.  
A – divoké, vlkošedé zbarvení.  
as – podmiňuje utváření sedla. 
at  - kontroluje výskyt pálení (u Bretaňského ohaře tedy výskyt trikolory). 
Ve zbarvení Bretaňského ohaře se tedy uplatňují pouze alely As a at. 
Protože je alela at ovlivňující výskyt trikolory recesivní, je u spojení trikolorního jedince pouze 
50% možnost, že budou štěňata trikolorní. A to pouze za předpokladu, že netrikolorní rodič 
alespoň nese „skrytou“ alelu at. V případě, že tuto skrytou alelu at nemá, je šance na 
trikolorní potomstvo nulová. 
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Gen B 
Má pouze dvě alely. 
B – je dominantní a dovoluje vznik černého pigmentu . 
b – je recesivní a vzniku černého pigmentu brání. V homozygotním stavu „bb“ způsobí hnědé 
zbarvení srsti, nosu i očí. Zesvětlením černé, která je produkována alelou As, dostaneme 
celohnědé – čokoládové zbarvení. Je tedy velmi nepravděpodobné, aby se u dvou hnědých 
rodičů vyskytl černý potomek. 
 
Aby se gen B mohl projevit navenek, je podmínkou přítomnost některé formy genu C (kromě 
„cc“, to je albín) a genu E.  
 
Gen E 
Tento gen kontroluje tvorbu hnědé a černé pigmentace a má dvě alely E a e. V loku E jsou 
ještě popsány další alely, o kterých se ve vztahu ke zbarvení Bretaňského ohaře nebudu 
zmiňovat. 
E umožňuje vytváření tmavého pigmentu v celé srsti a je úplně dominantní nad alelou e, 
která naopak tvorbě tmavého pigmentu zamezuje. Zbarvení je pak červené nebo žluté. 
Výsledné zbarvení je dáno spolupůsobením genů A a E. Pokud je tedy jedinec v genotypu 
„ee“, může mít jakoukoli formu genu A a jedinec bude vždy jen žlutý nebo červený. 
 
Podle článku „Inheritance of color in the Brittany“ jsou všichni bílooranžoví jedinci v genotypu 
„ee“, a dva bílooranžoví tedy budou mít vždy jen bílooranžové potomky. Jedinci ostatního 
zbarvení mohou mít potomky jakékoli (včetně bílooranžové), protože jsou v genotypu „Ee“ 
nebo „EE“ 
Gen E ale ovlivňuje jen barvu srsti; pigment nosu, kůže a pysků je závislý na formě genu B. 
Pokud je „BB“ nebo „Bb“ bude mít nos a pysky tmavé, pokud je genotyp „bb“ budou játrově 
hnědé. 
Bílooranžoví jedinci tedy mohou být v genotypu: 
As* B*ee - tito mají tmavé pysky a nos  
As* bb ee - mají světlý nos a pysky 
 
Podle autora článku  “Inheritance of color in the Brittany“ francouzi preferují jedince s tmavě 
zbarvenými pysky, nosem a okem. Takoví jedinci mají prý „jemnější výraz a teplý pohled” 
 
Příklady genotypu jednotlivých zbarvení 
 Gen B 

Gen A 
Gen E 

Bílooranžové ** ** ee 
Hnědobílé bb As* E* 
Černobílé B* As * E* 
Hnědý trikolor bb atat E* 
Černý trikolor B* atat E* 
Pozn.: * značí jakoukoli alelu 
 
Další se ve zbarvení Bretaňských ohařů uplatňují geny ovlivňující rozšíření bílých a 
barevných ploch a teček. 
 
 
Gen S 
Určuje rozložení pigmentovaných a čistě bílých ploch. Bílé plochy jsou ohraničené a 
nemíchají se s barevnými. 
Má 4 alely: 
S – jednolité zbarvení bez strakatosti, 
si – výskyt  bílé barvy v malém množství (lysina, límec, ponožky, konec ocasu), 
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sp – větší výskyt bílých skvrn (20–80 procent) – tzv. „pravá strakatost“, 
sw – bílá je na více než 80 procentech, ale s černou pigmentací očí, nosu a sliznic. 
 
Obecně je alela S dominantní nad si, ale neúplně dominantní k sp a sw. Vzniká tak velká 
variabilita ve fenotypu.  
Pravidelnost a pozice skvrn je také částečně ovlivněna polygeny, specifickými pro jednotlivá 
plemena. 
U Bretaňského ohaře se tedy, podle výše popsaného, s největší pravděpodobností uplatňuje 
především alela sp. 
 
Gen T (ticking – tečkování) 
Ovlivňuje výskyt barevných chlupů na bílých plochách srsti (označované jako bělouš) 
Má dvě allely: 
T - je dominantní a způsobuje přítomnost barevných chlupů 
t – způsobuje, že bílé plochy jsou čisté, bez tečkování. 
Toto zbarvení se projevuje u štěňat až ve stáří 4–8 týdnů. Ale většinou mají tmavé polštářky 
tlapek. 
 
V článku  “Inheritance of color in the Brittany“  autor také hovoří o zbarvení roan, že není 
zcela jasné zda „roan“ je extrémní projev genu T, nebo zda je způsobeno samostatným 
genem.  
J. Dostál v Genetice a šlechtění plemen psů uvádí: „ Angličané nazývají „ticking“ zbarvení 
s menším počtem pigmentovaných chlupů, čili světlejší bělouše, a „roan“  zbarvení s velkým 
počtem pigmentovaných chlupů, čili tmavé bělouše. 
 
 
Jako příklad se pokusím uvést možný genotyp svých fen: 
fenotyp (tedy jak vypadají) genotyp 
Hnědobílá, straka As*  Ee  bb  sp*  tt     (pozn.) 
hnědobílá, bělouš As*  E*  bb  sp*  T*        
pozn.: U genu E má tuto sestavu alel (Ee) protože už dala s bílooranžovým psem 
bílooranžového potomka. Musí být tedy nositelkou této vlohy, ale u ní samotné se neprojevila  
vzhledem k úplné dominanci alely E. 
 
 
           V chovu psů jsou samozřejmě jiné znaky a vlastnosti na které bychom se jako 
chovatelé měli zaměřit.  
Stále se rozšiřující poznatky v oblasti genetiky by určitě měly hlavně směřovat ke zlepšování 
zdraví a eliminaci dědičných chorob. Nicméně dědičnost barev je dobrým příkladem, 
abychom si uvědomili jak vlastně genetika funguje. 
 

Kateřina Uhlířová 
Použité zdroje: 
www.genetika.wz.cz 
COATS, G.. Inheritance of Color in the Brittany (Epagneul Breton) . American Brittany 
Magazine. 2001, s. 16-19. Dostupný z WWW: <http://www.wyngold-
brittanys.com/BrittanyColor.html>. 
DOSTÁL, J. Genetika a šlechtění plemen psů, Dona 2007 
PROCHÁZKA, Z. Chov psů, Paseka 2005 
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Mistrovství České  republiky v agility 2008  
(očima diváka) 

 
Mistrovství republiky v agility 2008 se konalo první zářijový víkend na výstavišti 

Krásná louka v Mladé Boleslavi. V letošním roce také poprvé splnili kvalifikační kritéria dva 
Bretaňští ohaři, moje Ema (Hemma Z Taranky) a Meggi Heleny Pomykaczové. Bohužel Ema 
nakonec ze zdravotních důvodů startovat nemohla. 
  Sobotní ráno přivítalo závodníky i diváky modrou oblohou a po slavnostním zahájení 
se mohlo začít. Posuzování závodů se ujali pánové Jon Olson z Norska a Kees Stoel 
z Holandska. 

Vzhledem k velkému počtu přihlášených teamů (jen v kategorii large jich bylo více 
než 100) byly připraveny dva parkury. Na prvním parkuru se začínalo závodem agility 
družstev kategoriích small a medium. Já se ale zaměřila na druhý parkur, kde se chystal 
jumping jednotlivců kategorie large. K vidění bylo hodně pěkných běhů. Ze 109 teamů, které 
se postavily na start, bylo jen 40 diskvalifikací. Helena Pomykaczová s Maggi si vedly velmi 
dobře a absolvovaly trať v čase 36,24 s (pro srovnání nejlepší čas byl 31,030 s). Bohužel 
jedno odmítnutí pro ně znamenalo časovou penalizaci a připravilo je o lepší umístění. I tak 
obsadili pěkné 33. místo. 

Odpoledne se pak závodníci large přesunuli na druhý parkur a běhalo se agility 
družstev. Družstvu Jaksitaksi, ve složení Pěšková Ivana s Balů (kříženec), Helena 
Pomykaczová a Meggi (Bretaňský ohař), Eva Jindrová s Banji (Bílý švýcarský ovčák), 
Barbora Škarnitzlová a Blackie (kříženec), se příliš nevedlo a obsadilo 13. místo. Sobotní 
závodění uzavíral běh o titul CACIAg. 
 Po sobotních tropech byla neděle znatelně chladnější. Na obou parkurech se 
začínalo běhy družstev. Družstvo Jaksitaksi si na jumpingovém parkuru vedlo lépe a 
obsadilo 8. místo, což jim po součtu vyneslo celkově 9. místo. 

Pak už přišlo na řadu finále a závod agility jednotlivců, které se běhalo už jen na 
jednom parkuru. Ve finále závodníci startují podle umístění z předchozího dne, takže u 
teamů startujících z předních míst hrají velkou roli i nervy. Běhy kategorií small a medium 
posuzoval Jon Olson a parkur se alespoň z pohledu diváka nezdál příliš těžký. Mnoho 
závodníků ale  bylo zaskočeno velmi přísným posuzováním houpačky. Podle řádu pes nesmí 
opustit houpačku dokud ta se nedotkne země. Většina našich rozhodčí ještě toleruje, pokud 
pes svým odskokem dorazí houpačku k zemi. Proto bylo mnoho teamů za tento odskok 
penalizováno.  

Finále jednotlivců large bylo poslední a nejnapínavější soutěží. Trať stavěl a 
posuzoval Kees Stoel.   Byla opravdu náročná a hodně prověřila zkušenosti a nervy  
závodníků. Celkem byly  pouze 2 čisté (bezchybné) běhy. Mnoho psů mělo problémy 
s překonáním dvojitého skoku a hodně se shazovalo.  

Všichni tiše a s napětím sledovali běh Radka Hošty s Keanem (border kolie) , kteří po 
včerejším jumpingu startovali z prvního místa. Bohužel shozená laťka a chyba na kladině je 
pár metrů před cílem připravila o medailovou pozici.  

Helena Pomykaczová s Megii startovaly z třiatřicátého místa. I na nich byla znát 
nervozita a  běh byl trochu nesoustředěný. Přesto parkur dokončily  pouze s jednou 
shozenou laťkou. Meggi si dokonce výborně poradila s dvojitým skokem a mezi diváky se 
vznášela otázka: Co je to vlastně za plemeno? Celkově skončily na 13. místě (ze 109 
teamů). Což je obrovský úspěch a důkaz že ani „malý“ bretaňák se v takové konkurenci 
neztratí.  
 
Jednotlivci  large MČR 2008 
1. Kochová Irena  A3Ch Alf Border Town   Border kolie 
2 Slezáková Adriana  A3 Birk Aibara    Belgický ovčák-malinois 
3 Sajdoková Bára  Arasz Méhes- Kerti   Mudi 
 
13 Pomykaczová Helena  Meggi     Bretaňský ohař  
  Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na http://katmaj.kravarsky.net/ 
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SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PSŮ MILEVSKO-KLÁŠTER 
 
V krásném říjnovém dni jsme uspořádali speciální výstavu plemen, sdružených v našem 
klubu, a také některých plemen z Klubu chovatelů honičů, v rámci mysliveckých slavností 
v klášteře a jeho okolí v Milevsku. Naše výstava byla jen jednou z akcí, které zde proběhly, 
ale určitě nikoho nezklamala. Návštěvníci, kterých bylo hodně, mohli vidět velmi zajímavá a 
obvykle málo známá plemena, která byla prezentována ve vysoké kvalitě, pan rozhodčí 
posuzoval velmi korektně a pro přihlížející přehledně, prostě naší kynologii jsme ostudu 
neudělali.  
Celá akce začala dopoledne,a to zahájením naší výstavy. Tohoto zahájení se zúčastnili 
zástupci mysliveckých organizací okresu Písek a také zástupce premonstrátského kláštera 
v Milevsku, který celou akci s velkým nasazením připravil a během celého dne zajišťoval její 
bezchybný průběh – pan J.N.Löffelmann. Myslivečtí trubači doplnili slavnostní úvod dobře 
provedenými fanfárami. 
Po zahájení výstavy se hned začalo posuzovat, pan rozhodčí Petr Řehánek se pečlivě 
věnoval každému vystavovanému psu.  
Krátce po poledni bylo slavnostní zahájení celé akce, která nesla název Svatohubertské 
slavnosti. Jako čestní hosté se účastnili opat premonstrátské kanonie na Strahově Michael 
Pojezdný, starosta města Milevska pan Zdeněk Herout , předseda Českomoravské 
kynologické unie MVDr. Lubomír Široký, představitel Řádu rytířů Sv.Huberta a zástupci 
mysliveckých organizací. V odpoledních hodinách, za nádherného počasí, se konaly další 
doprovodné akce – prezentace různých loveckých plemen, výstava obrazů a fotografií 
s mysliveckou tématikou, předvádění práce s dravci, zájemci si mohli prohlédnout klášterní 
muzeum a dozvědět se zajímavé informace o počátcích osídlení v oblasti i o historii kláštera. 
Po skončení výstavy se v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie konala Svatohubertská 
mše, kterou celebroval opat M. Pojezdný. Po skončení mše byl před klášterem odpálen velmi 
krásný ohňostroj. Ti vystavovatelé, kteří nevydrželi až do konce a výstavu pojali jen jako 
prezentaci svého pejska, mohou opravdu litovat!     (HD) 
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VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY PSŮ 
M I L E V S K O 12.10.2008 

             

Posuzoval: Řehánek Petr, CZ 
 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída dorostu 
 1. ENCORE Le Bleu Cardinalis PKR.VII-11033 01.02.08 
 o.: Amadeus des Gorges de Franchard, m.:  Brume 
 ch.: Bujko Katarzyna, m.:  Bujko Katarzyna 
Sedmiměsíční pes, vývoj odpovídá věku, hlava správně modelovaná, tmavé oko. Nůžkový skus, uši správně 
nasazené. Hrudník odpovídá věku, hřbetní linie doposud lehce klenutá. Úhlení hrudních i pánevních končetin 
v pořádku. Při pohybu doposud volnější nadprstí hrudních končetin, lehce vázané chody. 
Velmi nadějný 1 
Psi Mezitřída 
 2. 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 
20ti měsíční pes správného rámce. Hlava správně modelovaná, nůžkový skus. Oko střední intenzity, lehce 
otevřené. Hrudník prostorný, rovná hřbetní linie, ocas správně nasazen, správné délky. Úhlení hrudních i 
pánevních končetin správné. U hrudních končetin lehce vybočuje tlapy. Prostorný pohyb, měkčí nadprstí hrudních 
končetin. Standardní zbarvení. 
Výborný 1, CAC 
Psi Třída otevřená 
 3. BACK z Rajhradických polí Člp/BA/38 26.05.06 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Afrodita Ladmann 
 ch.: Rudá Iva, m.:  Rudá Iva JUDr. 
2,5letý pes správné výšky, ušlechtilá hlava, oko střední intenzity, nůžkový skus. Prostorný hrudník, rovná hřbetní 
linie, ocas správně nasazený a nesený. Mírně spáditá záď. Úhlení hrudních i pánevních končetin v pořádku. 
Pravidelný pohyb. 
Výborný 2, Res.CAC 
 4. 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 
2 letý pes správné výšky. Ušlechtilá hlava, tmavé oko, těsný nůžkový skus, uši správně nasazené a nesené. 
Elegantní hřbetní linie, prostorný hrudník, úhlení končetin v pořádku. Temperamentní pohyb, lehce vázané chody. 
Výborný 1, CAC 
Psi Třída vítězů 
 5. VIZIR des Vignes du Mesnil Člp/BA/33/05 15.04.04 
 o.: Igloo du Val Tardes, m.:  Scoly des Cotes de St.Amand 
 ch.: Moncut Alain, m.:  Rathouská Jana 
4letý pes samčího typu, ušlechtilá hlava, oko střední intenzity. Uši správně nasazené a nesené. Prostorný 
hrudník, pevný a široký hřbet. Úhlení končetin v pořádku. Výborně utvářená tlapa. Prostorný, pravidelný 
temperamentní pohyb. 
Výborný 1, CAC, VSV, BOB 
Feny Mezitřída 
 6. ARANKA z Bohumínské mokřiny Člp/BA/68 25.05.07 
 o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.:  Gejša od Smutné říčky 
 ch.: Šostok Petr, m.:  Posekaná Monika 
16měsíční fenka doposud jemnější konstituce. Hlava správně modelovaná. Tmavé oko, uši správně nasazené i 
nesené. Hrudník odpovídá věku. Hřbetní linie doposud volnější. U hrudních končetin doposud měkčí nadprstí. 
Pravidelný pohyb. 
Výborná 2, Res.CAC 
 7. JOLIE od Smutné říčky Člp/BA/53 19.02.07 
 o.: Aron des Brumiers de Rogpu, m.:  Gama od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
20 měsíční fena na horní hranici výšky. Ušlechtilá, správně modelovaná hlava, nůžkový skus. Hrudník odpovídá 
věku, úhlení hrudních i pánevních končetin v pořádku. Lehce vybočuje lokty hrudních končetin. Při pohybu měkčí 
nadprstí hrudních končetin.  
Výborná 1, CAC 
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Feny Třída otevřená 
 8. BRIA z Rajhradických polí Člp/BA/39 26.05.06 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Afrodita Ladmann 
 ch.: Rudá Iva JUDFr., m.:  Rudá Iva JUDr. 
2,5letá fena správné výšky a mohutnosti. Výborná hlava, nůžkový skus. Oko střední intenzity. Uši správně 
nasazené a nesené. Prostorný, širpoký a hluboký hrudník. Pevný hřbet. Úhlení hrudních i pánevních končetin 
v pořádku. Pravidelný pohyb. 
Výborná 2, Res.CAC 
 9. 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 
20ti měsíční fena. Odpovídá věku, ušlechtilá hlava, správně nasazené a nesené ucho, elegantní krční linie, 
prostorný hluboký hrudník, rovný hřbet. Úhlení končetin v pořádku. Při pohybu užší chod hrudních končetin, lehce 
vázané chody pánevních končetin. 
Výborná 1, CAC, VSV 
Feny Třída veteránů 
 10. ALMA Ladmann Člp/BA/10 20.04.00 
 o.: Nils des Gorges de Franchard, m.:  Nora des Gorges de Franchard 
 ch.: Mann Ladislav, m.:  Kumpoštová Jarmila 
8,5letá fena správného rámce, tmavé oko, nůžkový skus, prostorný a hluboký hrudník. Mírně volnější hřbetní linie, 
úhlení končetin v pořádku. Pravidelný pohyb. 
Výborná 1, nejlepší veterán 
 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída štěňat 
 11. ALBERT du Chateau Jencenstejn Člp/EB/681 26.04.08 
 o.: Targui du Clos des Mélézes, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Neborová Anna 
Nedostavil se. 
Psi               Třída vítězů 
 13. GIOBAK  LOI 01/142062 05.06.01 
 o.: Hero del Pellegrinotti, m.:  Maia 
 ch.: Molinari Giuseppe, m.:  Molinari Giuseppe 
7letý pes správné výšky a mohutnosti. Ušlechtilá hlava, nůžkový skus, tmavé oko, uši správně nasazené a 
nesené. Prostorný, široký a hluboký hrudník. Pevná hřbetní linie. Úhlení hrudních i pánevních končetin v pořádku. 
Prostorný pravidelný chod. Hezky se předvádí. Srst výborné kvality. 
Výborný 1, CAC, VSV, BOB, BIS 

Feny             Třída štěňat  
     12. ASTRA-AGINA du Chateau Jencenstejn Člp/EB/685 26.04.08 
 o.: Targui du Clos des Mélézes, m.:  Arna Jarůměl 
            ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Wagnerová Barbora Bc  
6ti měsíční fena, vývoj odpovídá věku. Hlava ve vývinu, pigmentace oka i nosní houby odpovídá zbarvení. 
Nůžkový skus. Hrudník odpovídá věku. Úhlení končetin v pořádku. Temperamentní pohyb, standardní zbarvení.  

Velmi nadějná 1 

 

Feny Třída otevřená 
 14. ARNA Jarůměl Člp/EB/617 20.08.05 
 o.: Bertrand z Taranky, m.:  Axa Sonave 
 ch.: Růžička Jan, m.:  Štveráčková Agáta 
3letá fena správného rámce. Hlava s mírně užší čenichovou partiií, nůžkový skus, uši správně nasazené i 
nesené. Prostorný hrudník, široká hřbetní linie, lehce spáditá záď. Úhlení hrudních končetin v pořádku. 
Temperamentní pohyb, v pohybu volnější lokty hrudních končetin, lehce vázané chody pánevních končetin. 
Výborná 1 
Feny Třída pracovní 
 15. BEATRIX z Mackovy hory Člp/EB/673 24.05.07 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Poláková Ludmila 
1,5 letá fena správného rámce, ušlechtilá hlava, tmavé oko, nůžkový skus, uši správně nasazené a nesené. 
Prostorný hrudník, volnější hřbetní linie, spáditá záď. Správné úhlení, u hrudních končetin lehce sbíhavá hlezna. 
Při pohybu volnější lokty hrudních končetin, zadní chod vázaný.  
Velmi dobrá 1 
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BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTANÍ BARVY 

Psi Třída štěňat 
 16. ATOS du Chateau Jencenstejn Člp/EB/682 26.04.08 
 o.: Targui du Clos des Mélézes, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Štveráčková Agáta 
5ti měsíční pes, na svůj věk ve velice dobré kondici. Ušlechtilá hlava, nůžkový skus. Doposud volnější hřbetní 
linie, temperamentní pohyb.Hezky se předvádí, srst standardní. 
Velmi nadějný 1 

Psi Třída dorostu 
 17. CID z Jadeitu Člp/EB/686 08.04.08 
 o.: Yul z Taranky, m.:  Karola z Taranky 
 ch.: Uhlířová Kateřina, m.:  Votavová Gabriela 
6ti měsíční pes správného rámce, hlava ušlechtilá, nůžkový skus. Oko střední intenzity, mírně volnější hřbetní 
linie. 
Velmi nadějný 1 
Psi Třída mladých 
 18. BONN z Mackovy hory Člp/EB/668 24.05.07 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Dvořáková Alena 
17měsíční pes odpovídá věku, ušlechtilá hlava, tmavé oko, nůžkový skus, prostorný hrudník. Úhlení hrudních i 
pánevních končetin v pořádku. Pravidelný pohyb, hezky se předvádí. Srst odpovídá věku, černobílé zbarvení. 
Výborný 1, CAJC 
Psi Třída otevřená 
 19. BERRY z Mackovy hory Člp/EB/672 24.05.07 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Poláková Ludmila 
1,5letý pes na horní hranici výšky. Hlava samčího typu, nůžkový skus. Prostorný hrudník, rovná hřbetní linie, 
úhlení hrudních i pánevních končetin v pořádku. Temperamentní pohyb. Srst odpovídá věku. 
Výborný 1, CAC 

Psi Třída veteránů 
 20. Ch. TARGUI du Clos des Mélezes Člp/EB/215/96 17.05.95 
 o.: Djinn des Vivrays, m.:  Marine du Clos des Mélezes 
 ch.: Letroye Danielle, m.:  Dvořáková Helena 
Téměř 14letý pes na svůj věk ve velice dobré kondici. Ušlechtilá hlava, prostorný hrudník, pevný a široký hřbet, 
úhlení končetin v pořádku. Pravidelný pohyb. 
Výborný 1, nejlepší veterán 
 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ – BÍLOORANŽOVÝ 
Psi                                                                                                  třída mladých 
     40.   Polcevera’s GARBO                                  LOI 08/70299         10.07.2007 
                o.: Polcevera’s Ceres, m.: Polcevera’s Laila 
                ch.: Sodini Maurizio. m.. Sodini Maurizio 
15ti měsíční pes, na svůj věk ve velmi dobré kondici, ušlechtilá hlava, nůžkový skus. Uši správně 
nasazené, správné délky. Prostorný hrudník, rovný a pevný hřbet. Úhlení končetin v pořádku. 
Prostorný, temperamentní krok. 
Výborný 1, CAJC 
 
Psi                                                                                                  třída otevřená 
      41.   Polcevera´s ULISSE                                     Člp/IO/13              10.08.2006 
                  o.: Polcevera’s CERES. m.: Issotta 
                 ch.: Sodini Maurizio, m.: Voldřich Daniel 
dvouletý pes jemnější konstituce. Hlava správně modelovaná, nůžkový skus. Uši správně nasazené a 
nesené. Doposud ve vývinu. Prostorný hrudník, pevný hřbet. Úhlení končetin v pořádku. Při pohybu 
užší postavení hrudních končetin, lehce překládá tlapky. Vázanější chody pánevních končetin. Povaha 
nevyrovnaná, zdrženlivá. 
Velmi dobrý 1 

Psi Třída vítězů 
 21. IZAAK z Bukowego Mlyna Člp/IO/5/05 20.05.03 
 o.: Compatriota do Bonfini Primus, m.:  Maddalena Delor´s 
 ch.: Fedorowicz Krysztof, m.:  Pražáková Iveta Bc. 
5,5letý pes samčího typu, ušlechtilá hlava, nůžkový skus, ušo správně nasazené a nesené. Standardně utvářená 
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šíje, prostorný hrudník, vúborné předhrudí. Pevný hřbet. Úhlení končetin správné. Výborná tlapa. Pravidelný 
pohyb. 
Výborný 1, CAC, VSV, BOB 
Feny Třída mladých 
 22. ROMANZA di Cascina Croce Člp/IO/98114686 05.01.08 
 o.: Agamemnone di Cascina Croce, m.:  Tea di Cascina Croce 
 ch.: Grithi Renato, m.:  Grithi Renato 
9měsíční fena, vývoj odpovídá věku, ušlechtilá hlava, nůžkový skus, uši správně nasazené, správné délky, 
ušlechtilá šíje, prostorný hrudník, rovná hřberní linie, mírně delší v bederní části. Úhlení končetin 
v pořádku.pravidelný krok. 
Výborná 1, CAJC 
Feny Třída otevřená 
 23. Polcevera´s UMBRA Člp/IO/12 10.08.06 
 o.: Polcevera´s Ceres, m.:  Isotta 
 ch.: Sodini Maurizio, m.:  Horáček Miroslav 
2letá fena odpovídá věku. Hlava správně modelovaná, nůžkový skus, uši správně nasazené, ušlechtilá šíje, rovná 
hřbetní linie, úhlení končetin v pořádku. Při pohybu lehce vázané chody pánevních končetin. Standardní zbarvení. 
Výborná 1, CAC 
Feny Třída vítězů 
 24. Ch. AGOTA od Nebeské brány Člp/IO/9 06.01.06 
 o.: Cornetto Compatriota di Bonfini, m.:  Claudia od Melmatěje 
 ch.: Léblová Marcela, m.:  Léblová Marcela 
2,5 letá fena správné výšky. Ušlechtilá hlava, nůžkový skus. Uši správně nasazené a nesené. Prostorný hrudník. 
Pevný a rovný hřbet. Úhlení v pořádku. Výbroně utvářená tlapka. Pravidelný, prostorný pohyb. 
Výborná 1, CAC, VSV 
 

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Mezitřída 
 25. STEFANO BARON Ross Cynopolis Člp/SPI/8 20.03.07 
 o.: Benvanfred Barichello, m.:  Tata di Bunarii 
 ch.: Letková Ivana, m.:  Melion Vladimír Ing. 
1,5letý pes správného rámce, výška, hmotnost odpovídá věku, ušlechtilá, správně modelovaná hlava, nůžkový 
skus, elegantní šíje. Prostorný, hluboký hrudník, pevný a rovný hřbet, úhlení končetin v pořádku. V pohybu mírně 
volnější nadprstí hrudních končetin, doposud užší pohyb pánevních končetin. Srst výborné kvality, správné 
textury a délky. 
Výborný 1, CAC 
Psi Třída pracovní 
26. SILVIO Ross Cynopolis Člp/SPI/9 20.03.07 
 o.: Benvanfred Barichello, m.:  Tata di Bunarii 
 ch.: Letková Ivana, m.:  Jelínková Markéta 
1,5letý pes samčího typu. Ušlechtilá hlava, nůžkový skus, pigmentace oka odpovídá zbarvení. Uši správně 
nasazené i nesené, prostorný hrudník, výborně utvářené předhrudí. Pevný hřbet. Úhlení končetin v pořádku. 
Prostorný, pravidelný krok. Srst výborné kvality, správné délky. 
Výborný 1, CAC, VSV, BOB 
Feny Třída vítězů 
 27. Ch. ROSETTA BARON Ross Cynopolis Člp/SPI/3 22.04.06 
 o.: Ludstar Bartolomeo, m.:  Tata di Bunarii 
 ch.: Letková Ivana, m.:  Melion Vladimír Ing. 
2letá fena, správného rámce, hlava správně modelovaná, nůžkový skus, uši správně nasazené i nesené, 
prostorný hrudník, rovný hřbet, úhlení končetin v pořádku. V pohybu užší pohyb v hleznech, srst v současnosti 
nepravidelná, acšak správné textury. 
Výborná 1, CAC, VSV 
 

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Feny Třída štěňat 
 28. DONA Domaine de Carlone LOF 7 BSG 06.05.08 
 o.: , m.:   
 ch.: Boniface Jean-Michel, m.:  Boniface Jean-Michel 
5ti měsíční fena odpovídající věku, hlava ve vývoji, nůžkový skus, hrudník odpovídá věku, rovná hřbetní linie, 
úhlení končetin v pořádku, výborně utvářená tlapka. Temperamentní prostorný pohyb. 
Velmi nadějná 1 
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ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE 
 
Nejlepší štěně: 
 Auvergnéský ohař    ENCORE Le Bleu Cardinalis   m.:  Bujko Katarzyna 
 
Nejlepší mladý jedinec: 
                Bretaňský ohař       BONN z Mackovy hory  m.:  Dvořáková Alena 
 
Nejlepší veterán: 
 Bretaňský ohař        TARGUI DU CLOS DES MÉLEZES  m: Dvořáková Helena 
 
Nejlepší pár: 
 Auvergnéští ohaři      JASAN A JOLIE OD SMUTNÉ ŘÍČKY m: Hanáček Slavomír 
 
Nejlepší chovatelská skupina:    
 Auvergnéští ohaři        „OD SMUTNÉ ŘÍČKY“  chov: Hanáček Slavomír 
 
Nejlepší pes výstavy - BIS: 
 Bretaňský ohař            GIOBAK    m: Molinari Giuseppe 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Giobak – BOB, BIS 
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Soutěže KBO v Dubanech 16.-17.8. 2008 
 

 
 I v tomto roce uspořádal náš klub celou škálu pracovních soutěží v honitbě MS 
Dubany na okrese Pardubice, v domovské honitbě našeho výcvikáře pana Jiřího Plecháčka, 
který každoročně s velkým nasazením zajišťuje přípravu a hladký průběh celého klání.  
 V letošním roce nám přálo počasí, a i když poměrně časný termín hrozil velkým 
vedrem, opak byl pravdou, dokonce jsme si užili i deště a chladu. Dobré pro psy, horší pro 
jejich vůdce. Účast na soutěžích FT byla slabá až velmi slabá, naopak Memoriál Josefa Luxe 
má každoročně  už stabilně vysokou účast. Přehodnotili jsme i pořádání klubové chovné 
zkoušky TAN, takže bylo možno se k ní přihlásit v obou soutěžních dnech.  
 Kvalifikace na Světový šampionát Sv.Huberta pro lovce s ohaři byla poprvé 
posuzována zahraničním rozhodčím, specialistou na hodnocení tohoto typu zkoušky, panem 
Gian-Paolem Poggiem z Itálie. S potěšením můžeme konstatovat, že jeho hodnocení se 
naprosto krylo s hodnocením rozhodčích na světovém šampionátu a dvě dámy, které se 
umístily na prvních místech v Dubanech, tyto posty obhájily, k velkému překvapení zbytku 
Evropy, také v Chorvatsku! A tak máme v naší republice mistryni světa v lovu s ohaři, paní 
Evu Strakovou a vítězné mistrovské družstvo ve složení Eva Straková – Jana Andrlová. 
Dámy, srdečně Vám gratulujeme a taky cítíme trochu zadostiučinění – vždyť to byl právě náš 
klub, který začal s pořádáním soutěží Sv.Huberta v České republice a každoročně dává 
možnost startu, a to dokonce na dvou soutěžích, všem zájemcům o ně. 
 Věříme, že pořádání soutěží v Dubanech přispívá nejen k vyhledání kvalitních ohařů 
pro náš český chov, ale také k prezentaci našeho chovatelského klubu. 
 

Helena Dvořáková. 

16.8.2008 

Field Trials GT solo pointer-setter 
rozhodčí: MUDr. Vlastimil #ovotný, Dvořák Milan 

Bea Vis Tranquilla  
Anglický setr fena 27.02.03 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC) 
Pořadí: 1. 
Body: 18 
Výborné hledání s typickou mechanikou pohybu plemene a příkladnou loveckou chytrostí. V členitém 
terénu realizuje těžký bod na pernaté, klidná po výstřelu i před zvěří. Aport splněn.  
Titul: CACIT, CACT 
  

Fee Vis Tranquilla  
Anglický setr fena 30.12.05 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC) 
Pořadí: 2. 
Body: 17 
Hledání systematické, s plným nasazením a výrazně vyjádřenou touhou najít zvěř. Realizuje bod na 
ubíhající pernaté zvěři s dlouhým a produktivním postupováním. Klidná po výstřelu i před pernatou. 
Aport splněn. 
Titul: resCACIT, resCACT. 
 

Karla von der Postschwaige 
Pointer fena 15.07.01 Sedláček Roman 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání přiliš zadržené, opakovaně značí větření zvěře, kterou neprokazuje. 
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Brok #ová Hajnice 
 Pointer pes 25.11.04 Sedláček Roman 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání systematické prostorné, ve stylu plemene, výborná mechanika pohybu a držení hlavy. 1x 
vystavuje bez prokázání zvěře. 
 

Faust Vis Tranquilla  
Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání systematické, ve stylu plemene, výborná mechanika pohybu a držení hlavy. Nevyužívá šanci 
na pernaté. 
 

Fino Vis Tranquilla  
Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání systematické, vyvážené, výborná mechanika pohybu a držení hlavy, 3x vystavuje bez 
prokázání zvěře. 
 

16.8.2008 

Field Trials GT couple kontinental 
rozhodčí: MUDr. Vlastimil #ovotný, Dvořák Milan 

Duna 
 Bretaňský ohař fena 10.06.04 Dušková Naďa 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) 
Pořadí: 1. 
Body: 12 
Hledání od počátku systematické, mohlo by pokrýt více terénu do stran. Realizuje bod na pernaté 
zvěři, při vzlétnutí pernaté nutná mírná podpora vůdce. Aport splnila. 
Titul: Klubový vítěz 2008 
 

Zola z Tismenic 
 Maďarský ohař fena 24.04.04 Zoubek Petr 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání prostorné, systematické, ale během hledání několikrát mění tempo. Ke konci běhu přesvědčivě 
vystavuje bez prokázání zvěře. 
 

#ora zo Starých Levíc 
 Německý kr. ohař fena 06.06.03 Navrátil Pavel 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání spíše loveckého typu, v systému. Nepřiznává. 
 

Mona z Vápenek  
Německý krátkosrstý ohař fena 08.05.06 Navrátil Pavel 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
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Body: 0 
Hledání s menším nasazením, ale v systému. Mechanika pohybu a držení hlavy jsou typické pro 
plemeno. Nevyužívá šanci na pernaté, kterou realizuje partner. 
 

Mira z Vápenek 
 Německý krátkosrstý ohař fena 08.05.06 Navrátil Pavel 
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání prostorné, v konstantním tempu, mohlo by být lépe vyvážené, zabírá méně terén v pravo. 
Poskytnuta druhá šance, nepřichází na zvěř. 
 

Mars z Taranky 
 Bretaňský ohař pes 29.03.05 Plecháček Jiří 
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) 
Pořadí: 
Body: 0 
 

San du Domaine de la Clé de Champs 
Braque Saint Germain 
pes 13.03.01 Jiří Tomášek 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky. 
Titul: 
 
 
 
 

 
 
Duna, Klubový vítěz FT-GT 2008, již splnila podmínky pro přiznání titulu Trialer. 
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Field Trials GT couple pointer-setter 
17.8.2008 
rozhodčí: MUDr. Vlastimil #ovotný, Kaplan Pavel, Javůrek Josef 

Fee Vis Tranquilla  
Anglický setr fena 30.12.05 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC) 
Pořadí: 1 
Body: 16 
Hledání systematické, dobře vyvážené v konstantním tempu, s plným nasazením. 1x spontánně 
přiznává. Poskytnuta 2. šance, vypracovává ubíhající bažantí slepici. Aport splnila. 
 

Karla von der Postschwaige 
Pointer fena 15.07.01 Sedláček Roman 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání vyvážené, prostorné a systematické, dobrá mechanika pohybu a držení hlavy, poskytnuta 
druhá šance, nevyužívá možnost na pernaté, kterou staví partner. 
: 

Fuggy z Dubských lesů  
Pointer fena 05.08.07 Kůrka Vladimír 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání s dobrým nasazením, mohl by být lepší systém, opakovaně točí po větru, korektní mechanika 
pohybu a držení hlavy. 
 

Bea Vis Tranquilla  
Anglický setr fena 27.02.03 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Výborná mechanika pohybu, styl a držení hlavy. Hledání systematické dobře vyvážené s výbornou 
loveckou chytrostí a plným nasazením, 1x staví bez prokázání zvěře. 
 

Finta Vis Tranquilla  
Anglický setr fena 30.12.05 Slavík Josef 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání s menším systémem, opakovaně točí po větru, 1x staví bez zvěře. 
 

Achaia Seva 
 Anglický setr fena 15.06.03 Straková Eva 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání systematické, vyvážené, mechanika pohybu a držení hlavy korektní, 1x staví bez prokázání 
zvěře. 
 

Angie Zadní lesy 
 Pointer fena 12.07.06 Beran František 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
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Body: 0 
Hledání bez systému, váže se na partnera, nízké držení hlavy a ne zcela dobrá mechanika pohybu, 
nepřiznává. 
 

Eros z Dubských lesů 
 Pointer pes 11.07.06 Plecháček Jiří 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání s plným nasazením, mohl by být lepší systém, výborná mechanika pohybu a držení hlavy. Ke 
konci běhukrátce štve srnčí, ale nechá se zadržet. 
 

Brok #ová Hajnice 
 Pointer pes 25.11.04 Sedláček Roman 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání ve výborném stylu, prostorné, vyvážené s plným nasazením. Excelentní mechanika pohybu a 
držení hlavy. 1x staví bez prokázání zvěře. 
 

Chuck Vis Tranquilla  
Anglický setr pes 16.06.07 Slavík Josef 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání s menším nasazením, opakovaně točí po větru, chybí systém, několikrát přerušuje a hledá s 
nízkým nosem. 1x staví bez prokázání zvěře. 
 

Cak #ová Hajnice  
Pointer pes 01.05.06 Kůrka Vladimír 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání v úvodu systematické v dobrém stylu, posléze polevuje v tempu. 
 

Fino Vis Tranquilla  
Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání prostorné, systematické a dobře vyvážené, ke konci běhu mírně polevuje. 
 

Faust Vis Tranquilla  
Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: 
Pořadí: 
Body: 0 
Titul: 
 

Field Trials GT couple kontinental 
rozhodčí: Karel Provazník, Ing. Korda, František Kaplan 

Mona z Vápenek  
Německý krátkosrstý ohař fena 08.05.06 Navrátil Pavel 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) 
Pořadí: 1 
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Body: 12 
Hledání méně systematické, v 7. minutě pevně vystavuje pernatou, razantně postupuje, prokazuje 
absolutní klid po výstřelu a při vzletu zvěře. Aport splnila. 
Titul: 
 

Mira z Vápenek  
Německý krátkosrstý ohař fena 08.05.06 Navrátil Pavel 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky, nepřiznává. 
 

Augia z Mackovy Hory 
 Bretaňský ohař fena 29.06.06 Dušková Naďa 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky, nevyužívá šanci na pernaté, nepřiznává. 
 

Duna  
Bretaňský ohař fena 10.06.04 Dušková Naďa 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
V druhé minutě vystavuje křepelku, kterou vyráží. 
 

Zola z Tismenic  
Maďarský ohař fena 24.04.04 Zoubek Petr 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání neodpovídá požadavkům zkoušky, příliš ovlivňována vůdcem. 
 

Citty od Červenického potoka 
Výmarský ohař krátkosrstý fena 10.09.04 Marková Simona 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky. 
Titul: 

#ora zo Starých Levíc  
Německý krátkosrstý ohař fena 06.06.03 Navrátil Pavel 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Nevyužívá šanci na pernaté a nepřiznává. 
 

Mars z Taranky 
 Bretaňský ohař pes 29.03.05 Plecháček Jiří 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání neodpovídá požadavku zkoušky, z vlivu vůdce. 
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T.A.#. solo kontinental 
16.8.2008 
rozhodčí: MUDr. Vlastimil #ovotný, Dvořák Milan 

Aura z Bejšova 
 Maďarský ohař fena 04.04.07 Lednová Helena 
Hodnocení: obstál 
Pořadí: 1. 
Body: 0 
Hledá ve stylu plemena, vystavuje křepelku, po výstřelu klidná. Po opětovném vypuštění uléhá před 
křepelkou. 
 

Arwen z Mackovy hory  
Bretaňský ohař fena 29.06.06 Wagnerová Barbora Bc. 
Hodnocení: neobstál 
Pořadí: 
Body: 0 
Fena jde do terénu, ale hledání postrádá systém. Horší kontakt s vůdcem. Pernatou zvěř přesvědčivě 
vystavuje, ale po výstřelu jde za vůdce a již nepokračuje v hledání. 
 ODROČEN 
 

Berry z Mackovy hory 
 Bretaňský ohař pes 24.05.07 Poláková Ludmila 
Hodnocení: neobstál 
Pořadí: 
Body: 0 
Hledání s malým nasazením, měla by být více vyjádřena touha najít zvěř. Po navětření pachu pernaté 
postupuje ke zvěři a nevystavuje.  
ODROČEN 
 

T.A.#. solo kontinental 
17.8.2008 
rozhodčí: Dvořáková Helena 

Arwen z Mackovy hory  
Bretaňský ohař fena 29.06.06 Wagnerová Barbora 
Bc. 
 
Hodnocení: obstál 
Pořadí: 
Body: 0 
Fena dalekého hledání, dobré lovecké nasazení. Křepelku nejprve na viděnou aportuje. Při novém 
nasazení vystavuje. Bez reakce na výstřel. 
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Sv. Hubert  17.8.2008 - kvalifikace na MS 2008 
 
Rozhodčí: Gian-Paolo Poggio 
 
MUŽI 
JMÉNO A 
PŘÍJMENÍ 
LOVCE 

JMÉNO PSA 
CHOV. 
STANICE 

PLEMENO BODY – 
LOVEC/ZVĚŘ 

BODY 
- PES 

BODY - 
CELKEM 

POŘADÍ 

Jan Frank 
/CZ 

Elsa z Netčic GS 32 26 58 I. 

Josef 
Korelus /CZ 

Kord 
z Mešinské  
hájovny 

POI 31 24 55 II. 

Petr 
Zoubek /CZ 

Zola z 
Tismenic 

MOK 32 19 51 III. 

Josef 
Slavík /CZ 

Fanta Vis 
Tranquilla 

AS 31 19 50 IV. 

Ladislav 
Kůrka /CZ 

Argo 
z Bohušovické 
tůně 

ČF 32 18 50 V. 

Jiří 
Tomášek 

San du 
Domaine de la 
Clé 

SGO 27 17 44 VI. 

 
 
ŹENY 
JMÉNO A 
PŘÍJMENÍ 
LOVKYNĚ 

JMÉNO PSA 
CHOV. 
STANICE 

PLEMENO BODY - 
ZVĚŘ 

BODY - 
VŮDCE 

BODY - 
CELKEM 

POŘADÍ 

Eva Straková Achaia Seva AS 35 25 59 I. 

 

Jana Andrlová Birdie 
Jinonický dvůr 

GS 32 24 56 II. 

Iveta 
Pražáková 

Izak z Buk. 
mlyna 

IO 10 20 30 III. 
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SSeettkkáánníí  cchhoovvaatteellůů  aa  mmaajjiitteellůů  iittaallsskkýýcchh  oohhaařřůů  

BBrroodd  nnaadd  DDyyjjíí  2211..  --  2233..  88..  22000088  

  
Ve dnech 21. - 23. srpna letošního roku se uskutečnilo setkání chovatelů a majitelů 

italských ohařů. Toto třídenní setkání bylo uspořádáno především z laskavosti pana 
Miroslava Horáčka a za účinného přispění jeho výcvikové školy Horys-lov a Mysliveckého 
sdružení v Dolních Dunajovicích. Mimo chovatelů a majitelů představitelů tohoto plemene se 
setkání zúčastnili také zájemci o chov IO.  

Pozvání na setkání 
přijal i dlouholetý chovatel 
italských ohařů z Maďarska, 
pan Gábor Essösy, který 
však byl přítomen pouze 
druhý den. I tak byla jeho 
přítomnost na setkání pro 
ostatní chovatele a majitele 
italských ohařů velikým 
přínosem, neboť se jedná o 
chovatele s velikými 
zkušenostmi jak v oblasti 
chovu, tak především v 
oblasti výcviku. Nelze 
opomenout ani fakt, že 
právě od něho byli v roce 
1999 do České republiky 
dovezeni první dva italští 
ohaři.  

Prvý den večer se uskutečnilo přátelské posezení, na kterém si chovatelé a majitelé 
vzájemně vyměnili zkušenosti z chovu a výcviku. 

Druhý den v dopoledních hodinách se účastníci setkání se svými svěřenci zúčastnili 
ve velice dobře zazvěřené honitbě Mysliveckého sdružení Dolní Dunajovice hledání zvěře. 
Účastníci měli možnost pustit své psy do vojtěškové krytiny, ve které postupně vyhledali 
mnoho bažantů, zajíců a dokonce několik kusů srnčí zvěře. Velmi kvalitní práci v poli 
předvedl se svým německým krátkosrstým ohařem i druhý host z Maďarska, který přijel na 
setkání s panem  Essösy. Přínosné bylo zejména to, že práci v poli si mohli vyzkoušet iti 
italší ohaři, kteří vzhledem ke svému nízkému věku neprošli doposud žádným výcvikem. 
Toho dne však panovala tropická teplota, a tak se v honitbě unavili jak psi, tak i jejich 
majitelé. 

Po krátké polední siestě pokračovalo setkání v odpoledních hodinách ukázkami vodní 
práce v jedné z Novomlýnských nádrží. Konkrétně se jednalo o disciplínu přinášení kachny z 
hluboké vody. Zde předvedla perfektní práci Agnes z Nebeské brány majitelů ing. Kahudy a 
ing. Šlajerové. Maďarský host pak účastníkům setkání předvedl ovládání německého 
krátkosrstého ohaře při přinášení dvou kachen z hluboké vody. Odpolední zaměstnání pak 
dále pokračovalo předvedením práce italských ohařů při plnění disciplíny dohledání pernaté 
zvěře. 

Druhý den bylo setkání ve večerních hodinách završeno návštěvou vinného sklípku v 
Brodu nad Dyjí a bylo spojeno s ochutnávkou místních vín.  
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Třetího dne se 
účastníci setkání sešli 
na poli a opět měli 
možnost si se svými 
psy vyzkoušet 
dohledávání pernaté 
zvěře bez ohledu na 
věk psů nebo jejich 
úroveň výcviku. V 
odpoledních hodinách 
se účastníci setkání 
rozjeli do svých 
domovů. 

Celá akce 
chovatelů a majitelů 
italských ohařů 
proběhla v přátelské 
atmosféře a všichni 
jeho účastníci vyslovili 
uspokojení nad jejím 

uspořádáním. Převážná většina účastníků setkání běžně nemá možnost vzít své psy do 
zazvěřeného terénu, protože to jejich místní podmínky nedovolují a také proto, že jen 
minimální množství majitelů tohoto loveckého plemene jsou členy mysliveckých sdružení.  

 

Velký dík za 
zorganizování celé akce 
patří především panu 
Miroslavu Horáčkovi, který 
měl v podstatě na starosti 
celou organizační část 
setkání, včetně zajištění 
honitby. Další velký dík 
patří také panu Pavlu 
Kyšovi, který zajistil 
tlumočení do německého 
jazyka a odbornou 
profesionální komunikaci s 
maďarskými hosty. 

 

   
   
            
    

 

 Olga Stará 

       poradkyně chovu italských ohařů 
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POHÁR SVATÉHO HUBERTA KONOPIŠTĚ 25.10.2008 
 
Rozhodčí: Gian-Paolo Poggio, Helena Dvořáková 
 
 Již po několik let pořádá náš klub soutěž o Pohár Sv.Huberta v honitbě Lesního 
závodu Konopište Lesů České republiky. Po zkušenostech s různými termíny se ustálilo 
pořádání PSH v období před započetím lovecké sezóny v bažantnici Konopiště, tedy v době, 
kdy jsou terény plné zvěře. Díky velkému nasazení Ing. Josefa Zubíka z LZ je akce vždy 
perfektně připravená, zajištěné jsou jak terény, tak přeprava rozhodčích a tech.delegátů 
během klání a přirozeně se vždy všichni lovci i jejich psi dostanou do kontaktu se zvěří.  
 Považuji za potřebné zde znovu vysvětlit, co je soutěž Sv. Huberta. To je prosím lov! 
To není opatrné vedení psa, aby neudělal chybu, to je ten nejskutečnější lov s ohaři, jaký si 
lze představit, individuální lov pernaté zvěře. To ale pohříchu naši soutěžící nechápu, a tak 
se stále a stále setkáváme se stejnou chybou – přichází do terénu a chovají se jako 
„psovodi“, ne jako lovci! Pak je smutným výsledkem takového klání, že je uloven jediný kus 
zvěře, ač v terénu operovalo 6 lovců a zazvěření bylo značně husté.  
 Je nezbytné, aby pes lovenou zvěř vystavil – to se v Konopišti opakovaně povedlo 
jedinému psu, fence BO Fela, která má dlouhou zkušenost v individuálním lovu pernaté, a 
následně pak lovec bezpečně a dobře střílel. Pan Manganello to zvládl, a tak zcela 
bezkonkurenčně tuto soutěž vyhrál. Ani jednomu z dalších soutěžních párů se to již 
nepovedlo.  

Doufejme, že i v příštím roce budeme mít možnost uspořádat Sv.Huberta v Konopišti 
a že výkony, které tam budou předvedeny, budou lepší, než tomu bylo v letošním roce. 

 
MUŽI 
JMÉ'O A 
PŘÍJME'Í 
LOVCE 

JMÉ'O PSA 
CHOV. 
STA'ICE 

PLEME'O BODY 
- lovec 
/zvěř 

BODY 
- pes 

BODY - 
CELKEM 

POŘADÍ 

Manganello 

Gimmi /It 

Fela BO 38/2 26 66 I. 

Miroslav 

Horáček /CZ 

Polcevera´s 

Umbra 

IO 30 20 50 II. 

Pavel 

Sedlmajer/CZ 

Hera z Dolnic  POI 20 18 38 III. – IV. 

 Pavel Hradil 

/CZ 

Clif ze Spáčilky MOK 20 18 38 III. - IV. 

Jaroslav 

Krcánek /CZ 

Brett 

z Rajhradických 

polí 

Auv.O. 10 10 20 V. 

Zdeněk Balák 

/CZ 

Elan z Taranky BO 10 -- 10 VI. 
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Pohár Sv. Huberta Konopiště – vyhodnocení 
 

 
 
 

ZPRÁVA HLAVNÍ PORADKYNĚ CHOVU 
             

 
 
Vážení přátelé, 
 
Předkládám Vám zprávu o výsledcích chovu v našem klubu, která bude zaměřena na 
zmapování chovu bretaňských ohařů, o výsledcích chovu dalších plemen Vás budou 
informovat příslušné poradkyně.  
U plemene bretaňský ohař byl letošní rok, oproti roku 2007, co se odchovů týká, velmi 
úspěšný. V roce 2007 bylo zapsáno pouze 20 štěňat ze 4 vrhů. V roce 2008 bylo nakryto 15 
fen a odchováno 10 vrhů, dvě feny byly kryty v prosinci, a tak ještě neznáme výsledek, vrhy 
přijdou až do roku 2009. Z již uskutečněných vrhů se narodilo 32 psů a 26 fen, celkem 58 
štěňat. Zbarvení štěňat bylo následující: 16 bílooranžových, 38 černobílých, 2 hnědobílá a 2 
trikolorní.  
V chovu se uplatnilo 8 chovných psů: 
CH. Targui du Clos des Mélezes:      x Arna Jarůměl   3 psi 3 feny 
     x Dea Souchov  nezabřezla 
     x Julie z Taranky  krytí 10.12. 
     x Dea Souchov  krytí 23.12. 
 
Armorique Tankaram   x Mitdvejs Tisane  2 psi 
 
Dark Souchov    x Amanda z Pick.dvora 3 psi 5 fen 
 
Zak z Taranky    x Elis z lasów Jurajskich 4 psi 5 fen 
 



 27 

CH. Yul z Taranky   x Karola z Taranky  1 pes  2 feny 
 
CH. Cézar z Markové búdy  x Gaty z Lukoven.koutů 5 psů 3 feny 
     x Vara z Mlynářovy pece 6 psů 3 feny 
 
Elan z Taranky   x Analeen od Dán. Králů 4 psi 1 fena 
 
Giobak     x Zia Sonave   11 štěňat, vrh uhynul 
     x Augia z Mackovy hory 2 psi 1 fena 
     x Laura z Taranky  nezabřezla 
     x Arwen z Mackovy hory 3psi  3 feny 
 
Většina štěňat se narodila s dlouhým ocasem, pouze jedno bylo s vrozeně krátkým ocasem 
a jedno bezocasé.  
V příštím roce nám bude v chovu působit 17 fen a 15 psů. Jeden chovný pes přibyl, LUC 
z Taranky, nar. 2004, bílooranžový, v.d., T.A.N., DKK 3/2 (omezení); maj: Ivana a Tadeusz 
Kipielovi, Lesní 857/III, 392 01 Soběslav. Dva psi z chovu ubyli, a to mladý nadějný Archer 
z Mackovy hory, který uhynul v létě a zapůjčený Giobak, který uhynul 31.12.2008. 
Do chovu bylo nově zařazeno 8 fen: Arna Jarůměl, Amanda z Pickova dvora, Karola 
z Taranky, Vara z Mlynářovy pece, Analeen od Dánských králů, Augia z Mackovy hory, 
Laura z Taranky, Arwen z Mackovy hory. 
Doufám, že i nadcházející rok bude pro chov našich plemen stejně úspěšný a že se s našimi 
letošními odchovy setkáme v hojném počtu na klubových akcích. 
Přeji všem našim členům hodně zdraví, pohody a radosti v roce 2009. 
 

Eva Nosková 

  
ZZpprráávvaa    

ppoorraaddkkyynněě  iittaallsskkýýcchh  oohhaařřůů    
zzaa  rrookk  22000088      

 
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, je čas adventu a rok 2008 se pomalu chýlí ke svému 

konci. Ani jsme se nenadáli a jsme opět o rok starší. Předvánoční čas je období, kdy se 
mnozí z nás na chvilku zastaví a ohlédnou zpět. Přitom zjišťují, zda byl pro ně končící rok 
úspěšný či nikoliv. 

Já jsem se také zastavila a 
pohlédla zpět do oblasti kynologické 
činnosti. Osobně se domnívám, že tento 
rok byl pro chovatele a majitele italských 
ohařů po všech stránkách velice 
úspěšný.   

Na poli výstavním dosáhli jedinci 
italských ohařů velice významných 
úspěchů. Například Agota od Nebeské 
brány majitelky paní Marcely Léblové v 
říjnu letošního roku získala titul Český 
Grandšampion.  

 Velice se nám dařilo i na poli 
pracovním. Feny Brina Naszálymenti, 
majitele ing. Kyši a Umbra Polcevera's majitele Miroslava Horáčka úspěšně složily 
podzimní zkoušky. Pes Ulisse  Polcevera's, majtele pana Voldřicha, složil zkoušky vloh.  
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Největších pracovních úspěchů však letos dosáhla fena Agnes od Nebeské brány, 
která složila barvářské zkoušky a lesní zkoušky.  Pod vedením svých majitelů ing. 
Šlajerové a ing. Kahudy tak navázala na vynikající výsledky pracovních zkoušek z minulého 
roku, kdy složila zkoušky vloh, T.A.N, speciální zkoušky z vodní práce a podzimní 
zkoušky. Ve společenství italských ohařů se jedná o jedince s absolutně nejvyšším počtem 
úspěšně absolvovaných pracovních zkoušek. Je také jediným IO - nositelem titulu CACT. 

Soutěží sv. Huberta, 
pořádaných Klubem bretaňských 
ohařů, se za italské ohaře zúčastnili 
v kvalifikaci v Dubanech pes Izaak 
z Bukowego mlyna, vedený Ivetou 
Pražákovou a na Konopišti, kde byl 
pořádán Pohár Sv.Huberta, startovala   
fena Umbra Polcevera's vedená 
panem Miroslavem Horáčkem. Dosáhla 
zde vynikajícího výsledku, když 
obsadila druhé místo v celkovém 
pořadí. Obě soutěže posuzoval 
rozhodčí z Itálie, pan G.-P. Poggio, 
veliký propagátor italských ohařů..  

V průběhu letošního roku byli po 
splnění všech předepsaných podmínek uchovněni dva jedinci. Jedná se o psy Ulisse  
Polcevera's, majitele pana Voldřicha a Apolon od Nebeské brány, majitelky paní Evy 
Merhoutové. K uchovnění je připravena ještě fena Umbra Polcevera's, majitele Miroslava 
Horáčka. Splnila taktéž všechny předepsané podmínky k uchovnění.  

 

 

Celkem je tedy ke konci roku 2008 zařazeno do plemenitby 7 jedinců IO. Z toho jsou 
2 psi a 5 fen. Karty chovných jedinců se všemi údaji lze nalézt na stránkách Klubu 
bretaňských ohařů, na adrese:.www.breton.cz  

V roce 2008 se po delší přestávce také podařilo odchovat dva vrhy štěňat. Prvním z 
nich je vrh ze spojení Giotto, Maďarsko a  Brina Naszálymenti, majitele ing. Kyši. 25. 
května 2008 se v chovatelské stanici „dei Giotto“ narodila se dvě bílooranžová štěňata. 
Pes Argo a fenka Ari. Oba jedinci jsou již zapsáni v plemenné knize ČMMJ a mají čísla 
ČLP/IO/15 a 16. 

Dalším vrhem je velice početný vrh ze spojení Ulisse di Casamassima z Itálie a 
Agnes od Nebeské brány. Dne 9. listopadu 2008 se v chovatelské stanici „di 
Wittigenove“ narodilo neuvěřitelných 13 štěňat. Z toho je 5 psů a 8 fenek. Díky tomu, že 
byli spářeni jedinci dvou barevných variet, (hnědobílý pes a bílooranžová fena), ve vrhu se 
vyskytují i hnědobílá štěňata. Jsou to dvě fenky a dva psi. 

 V letošním roce byly také realizovány dva importy italských ohařů. V obou případech 
se jedná o feny. Prvním importem je bílooranžová fena Romanza di Cascina Croce, 
která byla koncem února dovezena z italského 
Milána. Fena byla dne 12. 11. 2008 
registrována v plemenné knize ČMMJ pod 
číslem 20. Jedná se pravděpodobně o zatím 
poslední zápis.  

Druhým importem je hnědobílá fena Naomi 
Compatriota di Bonfini, která byla počátkem 
listopadu dovezena z Maďarska. 
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Po dlouhých devíti letech chovu italských ohařů v České republice jsou zde konečně 
obě barevné variety těchto krásných a inteligentních psů. Jejich celkový počet v České 
republice je ke dni vzniku této zprávy a informací z dostupných zdrojů 33 jedinců – 
(poslední zápis v plemenné knize ČMMJ k datu 12.11.2008 je ČLP/IO/20, fena s číslem 
ČLP/IO/2 již nežije, import feny z Maďarska 8.11.2008 a narození 13-ti štěňat 9.11.2008).  

 Na závěr mi dovolte, abych všem chovatelům a majitelům italských ohařů i ostatním 
členům Klubu bretaňských ohařů, především jeho funkcionářům do roku 2009 popřála 
mnoho zdraví, výstavního i chovatelského štěstí a trpělivosti při přípravě svých svěřenců na 
výstavní i pracovní akce.  

V Dobřívu dne 5. prosince 2008                        

                        Olga Stará, 338 44 Dobřív 297Olga Stará, 338 44 Dobřív 297Olga Stará, 338 44 Dobřív 297Olga Stará, 338 44 Dobřív 297    
                mobil.+420603997347, emobil.+420603997347, emobil.+420603997347, emobil.+420603997347, e----mail:melmatej@tiscali.czmail:melmatej@tiscali.czmail:melmatej@tiscali.czmail:melmatej@tiscali.cz    
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA PORADKYNĚ CHOVU FRANCOUZSKÝCH OHAŘŮ 
/AUVERGNÉSKÝ, FRANCOUZSKÝ KRÁTKOSRSTÝ, 
SAINTGERMAINSKÝ/ NEBYLA DO DATA UZÁVĚRKY DODÁNA. 
CHOVATELŮM TĚCHTO PLEMEN SE OMLOUVÁME. 
 
 

 
 
 

VÝSLEDKY JARNÍCH SVODŮ ROK 2008 
          

 
 
Bretaňský ohař: 
 
   CH.Targui du Clos des Mélezes 
Elis z Lasów Jurajskich      vrh 6.1.2007 

• Odin z Taranky Člp/EB/657, chrup úpl.,nůžk.,oko tmavé, 52 cm 
• Omar z Taranky Člp/EB/658, chrup úpl.,nůžk.,oko hnědé, 50 cm 
• Ofelie z Taranky Člp/EB/663, chrup úplný, nůžk., oko hnědé, neuvedeno 
• Oxana z Taranky  Člp/EB/664, chrup úpl., nůžk., oko hnědé, neuvedeno 

 
Dea Souchov        vrh 22.5.2007 

• Cleo z Hory Blaník Člp/EB/674, chrup úpl.,předkus, oko tmavé, 49 cm 
• Cit z Hory Blaník Člp/EB/675, chrup nepočítán, nůžk.,oko hnědé, 49 cm 

 
CH. Ziko od Zemku 

Julie z Taranky       vrh 24.5.2007 
• Bonn z Mackovy hory  Člp/EB/668, chrup úpl., nůžk., oko tmavé, 53 cm 

 
CH.Cézar z Markovy búdy 

Zia Sonave        vrh 1.4.2007 
• Elgir Sonave  Člp/EB/666, chrup úpl.,nůžk.,oko tmavé, 55 cm 



 30 

Auvergnéský ohař: 
 
   Vizir des Vignes du Mesnil 
Gora od Smutné říčky      vrh 12.6.2006 

• Ikar od Smutné říčky Člp/BA/41, chrup úpl., klešť., oko tmavé, 62 cm 
 

Aron des Brumieres de Rigou 
Gama od Smutné říčky      vrh 19.2.2007 

• Jasan od Smutné říčky Člp/BA/50, chrup úpl.,nůžk.,oko tmavé, 60 cm 
• Jolie od Smutné říčky  Člp/BA/53, chrup úpl.,nůžk., oko tmavé, 59 cm 
• Jorga od Smutné říčky Člp/BA/55, chrup úpl., nůžk., oko tmavé, 58 cm 

 
Italský ohař: 
   Alboino 
Asia         vrh 7.6.2007 

• Polcevera´s Fer  dosud nezapsán/chrup úpl., nůžk., oko hnědé, 63 cm 
 

Ceres 
Sofia della Croccia       vrh 1.7.2007 

• Polcevera´s Margo  dosud nezaps., chrup úpl., nůžk., okoo hnědé, 57 cm 
 

Cornetto Compatriota di Bonfini 
Sophia         vrh 5.6.2006 

• Brina Naszálymenti  Člp/IO/11, chrup úpl., nůžk.,oko hnědé, 62 cm 
 
 
Také u výsledků jarních svodů platí podobné, co u výsledků výstav – ani zde se mi všechny 
výsledky nedostanou do ruky, zajímavé je, že ve více případech byli na stejném svodu 
předvádění psi jednoho majitele, ale mně byl odeslán posudek pouze na jednoho z nich. 
Kam se poděl další posudek, to je ve hvězdách. Přesto ze zaslaných výsledků je zřejmé, že 
chov našich plemen se nepotýká s žádnými problémy, co se exteriéru dotýká, a i když je 
zmapován jen malý vzorek populace, ze kterého nelze dělat dalekosáhlé závěry, zdá se, že 
naši chovatelé přistupují k chovu zodpovědně a odchovávají exteríérově kvalitní štěňata. 
 
 

VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ DYSPLAZIE KYČELNÍHO KLOUBU 
/II. POLOLETÍ 2008/ 

 
Bretaňský ohař: 

• Melancolie z Taranky   nar. 29.3.2005  0/0 – A 
• Hak z Lukovenských koutů  nar. 18.4.2004  2/1 – C 
• Oxana z Taranky   nar. 6.1.2007   2/2 – C 

 
Auvergnéský ohař: 

• Joshua Piaf Dama Krkonoše  nar. 9.5.2007   0/0 – A 
• Jasmina PiafDama Krkonoše -„-    0/0 – A 
• Joana PiafDama Krkonoše  -„-    0/0 – A 
• Ikar od Smutné říčky   12.6.2006   0/0 – A 
• Jolie od Smutné říčky   19.2.2007   0/0 – A 
• Jasan od Smutné říčky  -„-     0/0 – A 

 
Italský ohař: 

• Polcevera´s Ulisse   10.8.2006   1/1 – B 
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Z předložených výsledků je zřejmé, že predispozice k výskytu DKK se liší v jednotlivých 
plemenech. Celkem bylo za rok 2008 rentgenováno 9 BO, 9 AO, 2 IO a jeden Spinone.  
 
 

 
 
Nový import BO z Francie, fenka Danielle 

 
 
 

VÝSLEDKY VÝSTAV V ROCE 2008 
 
 

 
MVP Brno 9.2. 2008      posuzoval MUDr. Novotný 
Bretaňský ohař:  

• Dassy Sonave /mezitřída, feny/  výborná 1 
• Bessy od Dán.králů /otevř.,fena/  velmi dobrá 1 

Výstavy se zúčastnilo ještě několik dalších našich plemen, ale ty posuzoval Ing. Dostál, který 
výsledky nedodal. 
 
 
 
MVP Praha 15.11.2008     posuzovala H. Dvořáková 
Auvergnéský ohař: 

• Joshua Piaf Dama Krkonoše /prac.,psi/  výb.1, CAC,CACIB 
• Jasmina Piaf Dama Krkonoše /mez.,fena/ výb.1, CAC,CACIB,BOB 
• Aranka z Bohumín.mokřiny /mez.,fena/  výb.2 
• Joana Piaf Dama Krkonoše /ot.,fena/ velmi dobrá 2 
• Jazz od Smutné říčky  /ot., fena/          výborná 1,CAC, Res. CACIB 

 
Italský spinone bílooranžový:  

• Stefano baron Ross Cynopolis /ot.,pes/ velmi dobrý 1 
• Reno Ross Cynopolis /prac., pes/  velmi dobrý 2 
• Silvio Ross Cynopolis /prac.,pes/           výborný 1, CAC, Res.CACIB 
• Ricardo Ross Cynopolis /šamp.,pes/ výborný 1, CAC 
• Rosetta Baron Ross Cynopolis /šamp.,fena/ výborná 1,CAC,CACIB 
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Italský spinone hnědý bělouš: 
• Saggio Ross Cynopolis /mez., pes/            
• výborný 1,CAC,CACIB,BOB 

 
Italský ohař bílooranžový: 

• Menta Compatriota di Bonfini /mlad.,fena/ výb.1, CAJC 
• Agota od Nebeské brány /šamp.,fena/ výb.1, CAC,CACIB,BOB 

 
 
 
 
Je zcela jisté, že se představitelé našich plemen zúčsatnili i dalších výstav, pořádaných 
jinými organizátory, než je náš klub, ale ani rozhodčí, ani pořadatelé mi neposlali výsledky, 
abych je mohla zpracovat. Z pohledu poradce chovu je prezentace našich psů na jiných než 
klubem pořádaných výstavách bezcenná, pokud nejsou pořadatelé schopni zajistit ani tuto 
základní povinnost – vždyť výstavy by měly být pořádány především proto, aby docházelo ke 
zkvalitnění chovu z pohledu dědičnosti exteriéru. Buhužel praxe je jiná. 
Ale i přes výše řečené děkuji všem vystavovatelům, kteří prezentovali své psy na velkých 
výstavách, protože touto činností přispívají k propagaci našich krásných plemen před širší 
kynologickou veřejností a gratuluji jim k dosaženým výsledkům. 

 
 

Eva Nosková. 
 
 
 
Eurodogshow Budapešt 2008 
 
Na Budapešť jsme se těšili a celkově jsme celý výlet pojali jako společenskou záležitost ve 
větší partě lidí, kteří fandí ohařům. Byli jsme ubytováni ve Štúrově a odtud jsme na výstaviště 
vyjížděli pokaždé se značným předstihem.  
V ohařích bylo opravdu na co koukat. Pochopitelně bylo vystavováno obrovské množství 
maďarských ohařů, kteří byli posuzováni v několika kruzích. Ale i ostatní plemena byla velmi 
silně zastoupena a tak si, myslím, každý přišel na své, protože tam byli opravdu krásní psi. 
Myslím, že nehlásil nikdo, kdo neměl předem svého psa ohodnoceného na nějaké výstavě  a 
nedělal si ambice na dobré umístění. Také se to projevilo na celkovém hodnocení ohařů 
vystavovaných českými vystavovateli. Ostudu jsme určitě neudělali a ti, kteří nedosáhli na 
zadávané tituly a byli ,,výborní,, si byli vědomi toho, že v takové  konkurenci je to opravdu 
úspěch. 
 Ohaři byli posuzováni v pátek a v sobotu byly následně klubové výstavy pro tato plemena, 
kterých se většinou zúčastnili téměř všichni psi z minulého dne. I když bylo počasí druhý den 
deštivé, naši vystavovatelé to všichni vesměs zvládli i když byly kruhy pod širákem.  
Co bych chtěla vyzdvihnout u našich vystavovatelů /loveckých plemen /  je úroveň přípravy 
psů a handlerů. V posledních dvou letech se úžasně zvedla a i to se odrazilo na dobrých 
výsledcích. Rozdíl mezi jejich předvedením a prezentací profesionálními handlery se velmi 
rychle stírá. 
Tolik o psech. 
 Organizace výstavy  ovšem  silně kulhala, chyběli překladatelé, ve výstavních kancelářích 
docházelo k velikým zmatkům díky špatné informovanosti zaměstnanců.  Největší kolaps 
ovšem způsobila doprava, i když samotné posuzování v kruzích bylo posunuto proti 
plánovanému programu v pátek o hodinu a v sobotu dokonce o dvě hodiny, mnozí 
vystavovatelé se nedostali se psy  včas na místo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Z výsledků našich plemen mohu  přesně dodat jen   BA 
 
3.10.2008 Eurodogshow 
  posuzoval Miklós Levente / H / 
 
Josua Piaf DAMA Krkonoše -pes- mezitřída- V1, CAC, CACIB, BOB, Evropský vítěz 
                                            Chovatel a majitel  K.a D. Kocúrovy 
Jacquelin Piaf DAMA Krkonoše -fena- tř. mladých -V1, CAJC, Evropský vítěz mladých 
                                              Chovatel K. Kocúrová  majitel Timea Szoke /H/ 
Joane Piaf DAMA Krkonoše -fena -tř. otevřená -V1, CAC, CACIB, Evropský vítěz 
                                              Chovatel K. Kocúrová  majitele D. Fialová, K. Kocúrová 
 
 
4.10. 2008 Klubová výst. Maďarska 
posuzovala Heliane Maissen Jarisch /N/ 
 
Josua Piaf DAMA Krkonoše -pes-tř. pracovní -V1,CAC,BOB, Klubový vítěz 
Joane Piaf DAMA Krkonoše -fena- mezitřída -V1,CAC 
 
 
Josua   a  Joane  Piaf DAMA Krkonoše/ získáním 2x CAC/  splnili podmínky  a oba obdrželi 
titul  
                          Šampión Maďarska 

Květuše Kocúrová 
 
 

 
Auvergnéský ohař 
Joshua Piaf Dama 
Krkonoše – Evropský 
vítěz 2008. 
 
GRATULUJEME! 
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Zpráva ekonomky za rok 2007 
 
Na účtu ČS spořitelny pobočka Benešov, Tyršova 1662 
Číslo účtu : 00000-0530227309/0800 
Počáteční stav –  učet založen dne 16.1.2007 s poč. vkladem 1000,- 
Konečný stav k 31.12.2007 – 8228,19 
 
Hotovost – pokladna 
Počáteční stav k 1.1.2007 činil 24424,50 
Konečný stav k 31.12.2007 činil 9146,00 
 
Finanční stav k 31.12.2007 celkem činil 17.374,19 Kč 
 
Peněžní deník , pokladní doklady, výpisy z běžného účtu  a všechny ostatní doklady jsou 
uloženy u  Jany Rathouské, Ke stadionu 937, Benešov 
 
Podrobná finanční a revizní zpráva za rok 2008 bude předložena členské schůzi v roce 
2009. 
 

                           Zpráva matrikářky KBO Benešov 
 
Stav členské základny činí  70 členů -  k 1.1.2009.   
Z celkové počtu jsou 3 čestní členové a 5 cizinců. 
Členství v KBO činí ročně 300,-Kč, částku je možno poukázat na běžný účet KBO Benešov: 
Česká spořitelna  
Číslo účtu : 530227309/0800 
Adresa majitele účtu : 
Klub bretaňských ohařů 
Ke stadionu 937, 25601 Benešov  
účel platby – čl.příspěvek 09 
Variabilní symbol : 2009 
či složenkou na adresu ekonomky: 
J.Rathouská, Ke stadionu 937, 25601 Benešov. 

 
Jana Rathouská 
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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  
mobil:737137069 

  

Kateřina Uhlířová 
Tyršovo náměstí 58 

277 32  Byšice 
mobil: 777 254 648  

  

 
 
 

 
 

MNOHO ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE VÁM PŘEJE REDAKCE KZ 
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