KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ
BENEŠOV
člen FCI

1/2009

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ

Foto na titulní straně: Dona de l´Etang du Vert, první fena saint-germainského ohaře
v ČR, byla v roce 2009 velmi úspěšná na soutěžích FT.
Foto na zadní straně obálky:
Nahoře: Světový vítěz a BOB Bratislava 2009, auvergnéský ohař Joshua Piaf Dama
Krkonoše.
Dole: Zia Sonave a Dassy Sonave paní Evy Noskové. Tato chovatelka zvítězila při KV
v Konopišti 2009 jak v soutěži o nejlepší chovatelskou skupinu, tak i o nejlepšího
veterána, kterým se stala právě Zia.
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Výbor klubu bretaňských ohařů
Předseda:

Jednatel:

Ekonom-matrikář

Výcvikář

Helena Dvořáková
257 51 Bystřice 62
tel/fax: 317 793 183
mobil: 603 788 222

e-mail: redakce.kbo@centrum.cz

Vladimíra Dvořáková
háj. Bažantnice
143 00 Cholupice 15
tel/fax: 261 912 441
mobil: 602/171 513;

e-mail: vladka@weber.cz

Jana Rathouská
Ke stadionu 937
256 01 Benešov
tel: 317 728 549

e-mail: sousbn@atlas.cz

Jiří Plecháček
Jiří Plecháček
539 74 Předhradí 50
tel: 736 186 894

e-mail: plechacekjirka@seznam.cz

Hlavní poradce chovu a poradce pro plemeno bretaňský ohař
Eva Nosková
Bří Mrštíků 60/22
691 72 Klobouky u Brna
tel: 519 326 922
mobil: 728 067 617;
Poradce chovu pro plemena dalších francouzských ohařů
JUDr. Iva Rudá
Krátká 278
664 61 Rajhradice
tel: 602 555 257
e-mail: ruda@stavos.cz
Poradce pro plemena italský ohař, italský spinone
Olga Stará
338 44 Dobřív 297
mobil: 733 337 951;

e-mail: melmatej@tiscali.cz

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POŘEBY ČLENŮ KLUBU BRETAŇSKÝCH
OHAŘŮ.
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AKCE KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ V ROCE 2010
6.3.2010

Členská schůze; koná se od 10.00 hodin ve Středním odborném učilišti
stavebním, Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Občerstvení zajištěno,
parkování v místě.

12.4.2010

Mezinárodní FT (CACIT) Busko Zdrój. Využili jsme nabídky polského
pořadatele na uspořádání akce ve výtečně zazvěřených honitbách okolo
Busko Zdrój (Polsko). Soutěže probíhají po několik dní, každý den budou
zadávány také nárosní šampionáty účastnických zemí. Náš klub je
pořadatelem soutěží 12.4. Tento den proběhne Jarní FT (zkouší se na
koroptví zvěři - pro všechna plemena kontinentálních ohařů) a FT SPECIAL
pro bretaňské ohaře.
Soutěže jsou posuzovány velice zkušenými rozhodčími z celé Evropy.

20.- 25.4.2010 Mezinárodní FT( CACIT) Bruntál. Pořádá KCHHrMO, náš klub tradičně
spolupracuje s pořadatelem. V letošním roce došlo ke změně organizace
soutěží. Každý den bude jedna otevřená soutěž (pro všechna plemena
kont.ohařů bez omezení (CACIT) a dále i speciální soutěž pro některé
z kont.plemen ohařů (CACIT). Speciálky budou:
20.4. Speciálka bretaňští ohaři
21.4. Speciálka italští ohaři a spinone
22.4. Speciálka maďarští ohaři
23.4. Speciálka NdrO
24.4. Speciálka NKO
25.4. Speciálka francouzští ohaři (s výjimkou BO)
Každý ze soutěžních dnů lze absolvovat T.A.N. Bližší informace o soutěži
najdete na webbu KCHHrMO – kontakt na našich webových stránkách.
Pro účast v soutěžích FT i TAN je nezbytné se předem přihlásit na:
navrdag@seznam.cz nebo na telefonním čísle 606289177;
1.5.2010

Novomlýnské derby (CACT)) Břeclav; Zkouší se podle zk.řádů ČMMJ pro
ZV. Přihlášky zasílejte na adresu: mailto:mirek-lov@centrum.cz
přihlášky k ubytování také, možnost rezervace.

9.5.2010

Klubová výstava se zadáváním titulů Klubový vítěz, BOB,CAC, Res.CAC,
CAJC je pořádána v rámci Sdružené výstavy chovatelských klubů
Konopiště 2010. Propozice v příloze.

9.5.2010

T.A.N. Konopiště (v rámci K.V. Přihlášky u přejímky na místě do 10.30 hodin.)

28.8.2010

Rajhradický pohár (CACT) Brno-venkov. Zkouší se podle zk.řádů ČMMJ
pro ZV. Přihlášky zasílejte na adresu: ruda@stavos.cz;

4.-5.9.2010 Mezinárodní FT-GT(CACIT,CACT, KV) Pardubice – MS Dubany /LOVECKÁ
UPOTŘEBITELNOST

4.-5.9.2010

T.A.N. MS Dubany /Pardubice/

4.9.2010

Memoriál Josefa Luxe (CACT) Pardubice – MS Dubany /Pardubice/

5.9.2010

Kvalifikace na MS Sv. Huberta Pardubice – MS Dubany /LOVECKÁ
UPOTŘEBITELNOST
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5.10.2010

Mezinárodní FT Busko Zdrój (CACIT,CACT).

9.10.2010

EVROPSKÝ POHÁR BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ A.I.C.E.B. (TYP
S PŘINÁŠENÍM ZVĚŘE). Busko Zdrój. Mezinárodní klub bretaňských ohařů
A.I.C.E.B. pověřil polský a český klub zorganizováním Evropského poháru
bretaňských ohařů (typ FT-GT s přinášením zvěře).Bližší informace budou
zvěřejněny na webbu a budou přílohou prvního čísla KZ/2010.

16.10.2010

Speciální výstava plemen, sdružených v KBO (CAC, Res.CAC,CAJC,
VSV, BOB); koná se v rámci Svatohubertských slavností v areálu
premonstrátského kláštera v Milevsku; propozice budou přílohou prvního čísla
KZ/2010.

23.-24.10.2010 Pohár Sv.Huberta Konopiště - Benešov; LOVECKÁ UPOTŘEBITELNOST

Pohár Sv.Huberta Konopiště 2009
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Zpráva předsedkyně
V nastávajícím roce 2010 to bude již 20 let od založení našeho chovatelského klubu. Takže
lze už bilancovat.
Klub byl založen v roce 1990, kdy sdružoval chovatele a příznivce plemene bretaňský ohař,
které bylo v naší republice chováno jako první z plemen, která jsou v současnosti v našem
klubu sdružena. Zakládajících členů bylo jedenáct, nyní se počet členů pohybuje stále nad
číslem 100. Klub zastřešuje 8 plemen, z toho 5 francouzských (bretaňský, auvergnéský,
saint-germainský, francouzský krátkosrstý – oba typy, francouzský dlouhosrstý), dvě italská
(italský krátkosrstý, italský spinone) a jedno dánské (/staro/dánský ohař). Fakticky jsou
ovšem nyní chována pouze 4 plemena, a to bretaňský, auvergnéský, italský krátkosrstý a
italský spinone. U plemene francouzský krátkosrstý typu pyrenejského jsme měli v historii
zapsán pouze jediný vrh, avšak nyní je k dispozici opět chovná fena, takže je šance na další
reprodukci. Saint-germainský ohař nebyl nikdy v ČR odchováván, ale také u tohoto plemene
máme nyní chovnou fenu s dobrou vyhlídkou na chovné využití. Ostatní plemmena se u nás
vyskytla zcela výjimečně, byla zastoupena samostatnými jedinci, dovezenými ze zahraničí.
Někteří ze zakládajících členů klubu již bohužel opustili navždy naše řady, ale jejich stopa
v chovu zejména bretaňských ohařů zůstane stále. Mám na mysli především pány Vosáhla a
Máje, kteří i z titulu svojí funkce rozhodčích z výkonu hodně našemu klubu v počátcích
pomáhali a se svými fenami BO udělali velkou reklamu plemeni.
Další, kdo se zapsal nesmazatelně do počátků chovu bretaňského ohaře v ČR, je paní
Letroye, která nám poskytla několik kvalitních plemeníků, jejichž použití nastartovalo rozvoj
chovu bretaňských ohařů v ČR. Byli to CH.O´Kapi, Ouraki, Sherpa, Sigurd, Ch.Targui a
Callac, všichni z chovatelské stanice „du Clos des Mélezes“. V současnosti už jsou naživu
pouze dva, a to Sigurd a Targui, oba ovšem ve značně kmetském věku. Relativně mladý
Callac zahynul v uplynulé lovecké sezóně po střetu s černou zvěří. Což rovněž dokazuje, že
všichni psi ze zmíněného chovu byli intenzivně používáni v lovecké praxi. Je velice
potěšitelné, že jsou stále importováni další noví jedinci ze zahraničí, kteří umožňují rozšíření
genetické základny chovu bretaňských ohařů a tedy dobrou perspektivu pro udržení jeho
chovu.
Od roku 1997 se začal rozšiřovat počet plemen, zastřešených naším klubem. Jako první
přibyli auvergnéští ohaři. První importi byli Ch. Nils, Nora a Nessie des Gorges de Franchard.
Sázka na tuto chovatelskou stanici našim chovatelům vyšla – psi z ní si dodnes zachovávají
původní, „nesmazaný“ typ averňáka i výtečné lovecké vlastnosti. I když je našich averňáků
jen pár, mohou se pyšnit již několika tituly „světových vítězů“ na výstavách a nyní se rýsují i
možnosti prorazit na poli mezinárodních soutěží FT!
Po krátké anabázi pod křídly Českého pointer a a setter klubu se vrátili zpět do našeho klubu
také italští ohaři, k nimž posléze přibyli i italští spinoni. Tato ušlechtilá a starobylá plemena si
pomalu získávají respekt na zkouškách a soutěžích, protože díky snaze italských chovatelů
je v populaci značně upevněn nesmírně zajímavý způsob práce v poli (na pernaté zvěři) ale i
další lovecké vlohy. Je jistě potěšitelné, že pro italské ohaře nejsou problémem ani VZ, jak
dokazují úžasné pracovní výsledky feny Agnes od Nebeské brány.
Z ostatních „našich“ plemen se v poslední době začíná prosazovat nová importovaná fenka
saint-germainského ohaře, která je prototypem trialera a pokud se i její vůdce naučí, jak se
pes na trialech má vést, určitě se spolu prosadí i v nejlepší mezinárodní konkurenci.
Klub se snaží nastavit co nejefektivnější podmínky pro zařazení psů a fen do plemenitby,
které by jednak zajistily zachování základních loveckých vlastností a genetického zdraví v
populaci, ale zároveň také umožnily zapojení co nejširšího okruhu zvířat do reprodukce,
protože všechna naše plemena jsou v naší republice málopočetná.
Zdá se, že se nám to daří.
Hned po založení klubu bylo započato s pořádáním trialových soutěží pro kontinentální
ohaře. Byli jsme prvním klubem, který s tím začal. V té době neexistoval jiný způsob využití
kontinentálního ohaře, než v lovecké praxi. K tomu sloužila celá řada zkoušek, založených
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na výcviku, vlohy kontinentálů se prověřovaly pouze na ZV (JZ) a většina chovatelských
klubů výsledky z této zkoušky vůbec nebrala v potaz. Ovšem zkušenosti francouzských a
anglických chovatelů svědčí o něčem jiném – že je třeba především zachovat vlohy, neboť
psa s vrozenými vlohami pro lov dobře naučíme i disciplinám výcvikovým, ale pokud tyto
chybí, bude i po velmi intenzivním výcviku výsledek pouze průměrný či podprůměrný.
Také se hned začaly pořádat klubové, později ještě i speciální výstavy, na které jsou zváni
kvalitní rozhodčí.
Každoročně zaznamenáváme nárůst akcí, pořádaných klubem a v nastávajícím roce, v roce
dvacátého výročí založení klubu jsme docílili i toho, že budeme spolupořadateli Mistrovství
světa bretaňských ohařů (podle pravidel FT-GT, tedy s přinášením zvěře)! Je to velký
závazek a doufám, že se nám povede se s ním dobře vyrovnat.
Zájemcům o FT je k dispozici velká nabídka soutěží, na nichž mohou získávat zkušenosti.
Kromě toho máme pro rok 2010 vypsány tři CACTové soutěže, klubový Memoriál Josefa
Luxe a dvoje speciální ZV.
Klub provozuje i vlastní webbové stránky, a i když jejich aktualizace někdy pokulhává a
nejsou pravidelně aktualizovány, členové se z nich dozví nejenom o činnosti klubu a veškeré
potřebné informace, ale také další zajímavosti. Specielně naše informace o chovných psech
a fenách (Genealogie) jsou velmi kladně hodnoceny.
Klub vydal k 15.výročí svého založení publikaci o bretaňském ohaři, která je v současnosti již
téměř rozebrána. Další publikací měla být příručka o italských ohařích, kterou slíbili připravit
chovatelé tohoto plemene. Bohužel dodnes nebyla zkompletována.
V roce 2010 se končí funkční období stávajícího výboru a na členské schůzi 6. března
proběhnou nové volby. Zájemci o práci ve výboru klubu se mohou hlásit předem
písemně předsedovi klubu, anebo přímo na zmíněné členské schůzi. Bude sestavena
kandidátní listina a volby budou tajné.
Přeji všem našim členům mnoho zdaru v nastávajícím roce 2010!
Helena Dvořáková

FT Roztoky 1998
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Zpráva hlavní poradkyně chovu za rok 2009
V roce 2009 se chovatelé našich plemen pravděpodobně báli, aby jim v důsledku
hospodářské krize nezůstala štěňata doma, a tak bylo pouhých pět vrhů plemene bretaňský
ohař. Bližší informace o vzích ostatních plemen, sdružených k našem klubu, podají dále
příslušné poradkyně.
U plemene bretaňský ohař bylo vrženo celkem 32 štěňat, z toho 17 psů a 12 fen. Zbarvení
štěňat bylo následující: bílooranžové – 17 štěňat (7 psů a 10 fen), černobílé -10 štěňat (7 psů
a 3 fenky), trikolorní - 5 štěňat (3 psi a 2 feny).
V létě dovazla slečna Agáta Štveráčková šestiletého chovného bílooranžového psa Uss de
la Haie des Dames z Francie. Pes má ve Francii složeny zkoušky T.A.N. a krátce po svém
příjezdu absolvoval také Memoriál Josef Luxe. Výstavní ocenění má 3x CACS a CACIB
(Francie). Výsledek DKK je 0/0 A (negativní). Zatím jsou zde po něm dva vrhy, a tak věřím,
že pes bude přínosem pro chov BO v České republice.
Na podzim uhynul importovaný chovný pes Callac du Clos des Mélezes, údajně po střetu
s divočákem. Je zde po něm jediný vrh.
SEZNAM KRYTÍ A VRHŮ BO V ROCE 2009:
Julie z Taranky
x
Amanda z Pick.dvora x
Arwen z Mack.hory x
Elis z Lasów Jurajs. X
Melancolie z Taranky x
Duna
x
Arna Jarůměl
x
Oxana z Taranky
x
Duna
x

Ch.Targui du Clos des Mélezes
Rony du hameau de Sorny
Callac du Clos des Mélezes
Ivry z Taranky
Ivry z Taranky
Ich.Tr. Axsi
Uss de la Haie des Dames
Uss de la Haie des Dames
Odin z Taranky
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nezabřezla
6p/2f
4p/2f
4 p / 3 f (Polsko)
štěňata mrtvě nar.
nezabřezla
5p/2f
0p/5f
2p/4f
Eva Nosková

Zpráva poradce chovu pro ostatní francouzská plemena
ohařů za rok 2009
Úvodem musím konstatovat, že letošní rok nebyl z hlediska chovu ostatních francouzských
plemen ohařů nijak zvlášť úspěšný.
Z ostatních francouzských plemen ohařů sdružených v KBO (tj. francouzský dlouhosrstý
ohař, francouzský krátkosrstý ohař, saintgermainský ohař) nebyl v roce 2009 odchován ani
jediný vrh. Jak jsem již konstatovala v minulé zprávě, pan Jiří Tomášek dovezl do ČR první
fenu saint-germainského krátkosrstého ohaře a tak nezbývá, než doufat, že se brzy dočkáme
prvního vrhu tohoto plemene u nás. Pokud mohu soudit z dotazů na chov tohoto plemene u
nás, o štěňata jistě bude zájem.
Pokud jde o druhé nejpočetnější plemeno sdružené v našem klubu, auvergnéské ohaře, byl
v roce 2009 odchován pouze 1 vrh – ze spojení Brigand de l Ecrin de la Dame a Gora od
Smutné říčky byla odchována 4 štěňata. Bylo sice vystaveno několik krycích listů, avšak bez
výsledku. V současné době proběhlo krytí nově uchovněné feny Jorgy od Smutné říčky
Brettem z Rajhradických polí, tak snad se konečně dočkáme dalšího vrhu tohoto plemene u
nás. Nezbývá, než věřit, že příští rok bude pro chov auvergneského ohaře u nás o mnoho
úspěšnější než ten letošní.
V současné době je uchovněno 8 fen a 10 psů auvergneského ohaře, nově, od minulé
zprávy poradce chovu, splnili chovné podmínky tito jedinci:
Jorga od Smutné říčky pana Jaroslava Krcánka
Joshua Piaf DAMA Krkonoše paní Květy Kocúrové
Bria z Rajhradických polí JUDr. Ivy Rudé
Velmi potěšující je skutečnost, že narůstá počet psů, kteří složili zkoušky z výkonu a jsou,
k velké spokojenosti svých majitelů, využíváni v lovecké praxi. Na tomto místě bych chtěla
ocenit pořadatele Novomlýnského derby za perfektní organizaci akce v bohatě zazvěřené
honitbě. Domnívám se, že takových akcí v tak skvělých podmínkách, kdy psi nemusí
pracovat na vypuštěné zvěři, by mělo být více. Zkusíme proto v příštím roce zorganizovat
v podobně bohatě zazvěřené honitbě podobnou akci, na kterou Vás všechny již teď srdečně
zvu. Podrobnosti se včas dozvíte.
Jen závěrem bych se chtěla vrátit ke zprávě dozorčí rady zveřejněné v minulém Zpravodaji.
Domnívám se, že kynologie je pro nás chovatele krásným koníčkem a není třeba si ji
znepříjemňovat nějakou záští. Tyto praktiky, které jsou, bohužel, v jiných chovatelských
klubech obvyklé, neměly v našem klubu dosud místo a doufám, že tomu tak bude i do
budoucna.
Přeji všem našim členům mnoho krásných zážitků s jejich čtyřnohými přáteli a těším se na
setkání s nimi nejen na akcích pořádaných našim klubem.

JUDr. Iva Rudá
poradce chovu pro ostatní
francouzská plemena ohařů
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Zpráva
poradce plemen
i ta l s k ý o h a ř a i ta l s k ý s p i n o n e
za rok 2009
Rok 2009 je minulostí. A tak jako každým rokem, i letos, je
mojí povinností co by poradkyně chovu italských ohařů a italských
spinone, ohlédnout se a zrekapitulovat činnost a dosažené výsledky
v chovu těchto dvou plemen za uplynulé období.
Bez mučení se přiznávám, že letos mám v této činnosti více
jak měsíční skluz způsobený mojí dlouhodobou a stále trvající
pracovní neschopností. Na druhou stranu budiž mi k dobru připsáno,
že moje pracovní neschopnost nastala právě při snaze rozšířit počet
italských ohařů v České republice. Zákeřná a dlouhodobá choroba mi
totiž zastihla na konci srpna 2009 při cestě do italského Toskánska,
kdy jsem vezla fenu italského ohaře na připuštění.
Tak jako každý rok, i v roce uplynulém, se majitelé a
chovatelé výše uvedených plemen zúčastnili řady kynologických
akcí.
Někteří jedinci italských ohařů i spinonů dosáhli v uplynulé
sezoně významných výstavních úspěchů. KBO pořádal dvě akce.
Prvou z nich byla Sdružená výstava chovatelských klubů
Konopiště 10. 5. 2009. Zde ze zástupců italských ohařů získala
nejvyšší ocenění Polcevera´s Umbra soutěžící ve třídě otevřené
a to V1, CAC, KV a BOB. Stejného ocenění, tedy V1, CAC, KV a
BOB, dosáhla též fena italského spinone Ricotta Ross
Cynopolis soutěžící taktéž ve třídě otevřené. Druhou akcí pořádanou KBO byla Speciální
výstava v Milevsku dne 10. 10. 2009, která je již tradičně součástí tamních Hubertských
slavností. Na této výstavě nejvyšší ocenění, a to V1, CAC, VSV a BOB, získali fena
italského ohaře Candida od Melmatěje a pes italského spinone Epithelium Massenzio.
Dařilo se i v oblasti pracovní. V květnu na Konopišti v soutěži T.A.N. obstál pes
italského spinone Tocco Ross Cynopolis. Koncem téhož měsíce na Novomlýnském
derby konaném v Dolních Dunajovicích obsadili italští spinoni v celkovém pořadí 5. místo
Tocco Ross Cynopolis, 6. místo Zaza del Subasio, 7. místo Reno Ross Cynopolis a 9. místo
Silvio Ross Cynopolis. 8. místo celkového pořadí obsadila jediná fena italského ohaře Brina
Naszálimenti.
Počátkem září se jako jediný zúčastnil Fiel Trialu GT v Dubanech – T.A.N. solo
kontinental italský spinone Stefano Baron Ross Cynopolis a v soutěži obstál.
Poháru sv. Huberta – kvalifikace 2009, pořádané Klubem bretaňských ohařů v září
na Konopišti, se za italské spinony zúčastnil pes Reno Ross Cynopolis jenž obsadil celkově
3. pořadí. Za italské ohaře se jako v roce předchozím zúčastnila pouze fena Umbra
Polcevera's. Obsadila 4. místo v celkovém pořadí.
Toto je pouze strohý nástin dosažených výsledků. Podrobné výsledky výstav a
pracovních soutěží záměrně neuvádím, protože to není cílem této zprávy. Lze je nalézt na
stránkách Klubu bretaňských ohařů na adrese: www.breton.cz
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Fena italského ohaře Agnes od Nebeské brány, která pod vedením svých majitelů
ing. Šlajerové a ing. Kahudy v minulých letech absolvovala celou řadu pracovních zkoušek
(zkoušky vloh, T.A.N., speciální zkoušky z vodní práce, podzimní zkoušky) navázala na tyto
vynikající výsledky a 26. srpna 2009 v Nalžovských Horách absolvovala druhé podzimní
zkoušky. V konkurenci 17 psů dosáhla 297 bodů, stala se vítězem podzimních zkoušek a
nositelem titulu CACT. Ve dnech 24. - 25. října 2009 složila jako první italský ohař v ČR
Všestranné zkoušky v I. ceně s počtem 478 bodů. Mezi italskými ohaři se jedná o jedince s
absolutně nejvyšším počtem složených pracovních zkoušek. Je také jediným šampionem
práce a nositelem dvou titulů CACT. Mimo to tato fena získala řadu ocenění na národních
výstavách v Itálii. 9. 5. 2009 v Empoli ECC1, CAC, 16. 8. 2009 v Sacile ECC1, CAC a 4. 10.
2009 ve Faenza ECC1, CAC, BOB.
Tři jedinci z prvého vrhu v chovatelské stanici „di Witigenove“, psi Argento, Asconio a
fenka Agrippina v loňském roce úspěšně složili zkoušky vloh. Všichni v I. ceně ave věku
méně jak rok.
V průběhu loňského roku byli po splnění všech klubem předepsaných podmínek
ochovněni tito jedinci:
 fena

italský ohař

Polcevera´s UMBRA

majitel Miroslav Horáček,

 pes

italský ohař

Polcevera´s GARBO,

majitelka Bc. Iveta Pražáková,

 fena

italský spinone ROSSETTA BARON Ross Cynopolis,

 pes

italský spinone STEFANO BARON Ross Cynopolis,
majitel obou spinonů Ing. Vladimír Melion,

Celkem je tedy ke konci roku 2009 uchovněno 10, resp. 9 jedinců italských ohařů. Z
toho jsou 4 psi a 5 fen. Jedna fena musela být z chovu vyřazena, neboť koncem roku
bohužel absolvovala kastraci díky akutnímu zánětu dělohy. U italských spinone jsou
uchovněni dva jedinci a to jeden pes a jedna fena. Karty chovných jedinců se všemi údaji lze
nalézt na stránkách Klubu bretaňských ohařů, na adrese: www.breton.cz
V roce 2009 byl odchován jeden vrh štěňat
italských ohařů ze spojení Saturnino di Cascina
Croce, majitele Renata Grittiho z Itálie a Agoty od
Nebeské brány, majitelky Marcely Léblové. 30. 10.
2009 se v chovatelské stanici „Od Nebeské brány“
narodilo sedm bílooranžových fenek. Všechny fenky
jsou již zapsány v plemenné knize ČMMJ a mají čísla
ČLP/IO/35 až 41.

U italských spinonů byl loni
odchován též jeden vrh ze spojení
Epithelium
MASSENZIO
a
ROSSETTA
BARON
Ross
Cynopolis. V chovatelské stanici
„The Best Baron“ se 23. 11. 2009
narodilo 10 štěňat. Z toho 4 pejsci
a 6 fenek. Tento vrh italských
spinonů je vůbec první v České
republice.
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V současné době je nakrytá fena Polcevera´s Umbra, majitele pana Miroslava
Horáčka. Kryta byla v Maďarsku dne 11. 12. 2009 psem Giotto, chovatele pana Gábora
Essösy. Pokud vše dobře dopadne, štěňata by se měla narodit zhruba v polovině února
letošního roku.
Po deseti letech chovu italských ohařů v České republice se celkový počet jedinců
evidovaných v plemenné knize ČMMJ zastavil na čísle 41. (poslední zápis v prosinci
2009). Skutečný počet italských ohařů v České republice je však nižší, protože jedna
evidovaná fena již nežije a několik evidovaných štěňat bylo prodáno do zahraničí.
U italských spinone, kromě dvou uchovněných jedinců, nemám bohužel vůbec
přehled ani o jedincích zapsaných v plemenné knize, ani o jejich skutečném počtu v ČR.
Tento neblahý stav je podle mého
názoru
dán
neplněním
instrukcí
uvedených na webových stránkách KBO
v sekci „Jak postupovat při chovu“
členy klubu, kdy je povinností majitelů a
chovatelů oznamovat poradci chovu
všechny změny důležité pro evidenci
nastalé v průběhu života psa nebo feny
jako např. získání titulů, splnění
pracovních zkoušek, ale také změny
zdravotního stavu, které mají za následek neschopnost ke krytí.
Na závěr mi dovolte, abych všem chovatelům a majitelům italských ohařů i ostatním
členům Klubu bretaňských ohařů, především jeho funkcionářům do roku 2010 popřála
mnoho zdraví, výstavního i chovatelského štěstí a především trpělivosti při přípravě svých
svěřenců na výstavní i pracovní akce. Narozeným štěňatům přeji též mnoho zdraví a hlavně
štěstí na umístění u hodných a laskavých majitelů.
V Dobřívu dne 5. ledna 2010

Olga Stará
338 44 Dobřív 297
mobil: +420 733 337 951,
e-mail: melmatej@tiscali.cz

VÝSLEDKY RTG. DKK
Bretaňský ohař:
• Berry z Mackovy hory
• Akira Amitycja
• Astra-Agina du Chateau Jenc.
• Atos du Chateau Jencenstejn
• Odin z Taranky
• Bonn z Mackovy hory
• Beatrix z Mackovy hory

pes, nar. 24.05.2007
fena, nar. 03.03. 2006
fena, nar. 26.04.2008
pes, nar. 26.04.2008
pes, nar. 06.01.2007
pes, nar. 24.05.2007
fena, nar. 24.05.2007
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0/0 (A)
0/0 (A)
1/0 (B)
1/0 (B)
2/0 (C)
2/1 (C)
4/3 (E)

Auvergnéský ohař:
• Jorga od Smutné říčky

fena, nar. 19.02.2007

0/0 (A)

Italský ohař:
• Compatriota di Bonfini Menta
fena, nar. 05.11.2007
0/0 (A)
• Polcevera´s Garbo
pes, nar. 10.07.2007
0/0 (A), 1/1 (B)
U výše uvedeného psa byly doručeny dva rozdílné výsledky, oba z pověřeného
pracoviště. Jak k tomu došlo, budeme zjišťovat.
• Romanza di Cascina Croce
fena, nar. 05.01.2008
3/3 (D)
• Polcevera´s Margo
fena, nar. 21.07.2007
3/3 (D)
Francouzský krátkosrtý ohař pyrenejského typu:
• Victoria dite Fatyma
fena, nar. 16.03.2004

0/0 (A)

VÝSLEDKY JARNÍCH SVODŮ LOVECKÝCH PSŮ
Bretaňský ohař:
César z Markové búdy
Gaty z Lukovenských koutů:
vrh 14.5.2008
Bred z Bezděkova dvora
Člp/EB/707, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 52 cm
Bazír z Bezděkova dvora
Člp/EB/710, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 50 cm
Bonnie z Bezděkova dvora Člp/EB/711, chrup úplný, podkus, oko tmavé, 44 cm
Bora z Bezděkova dvora
Člp/EB/712, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 49 cm
Vara z Mlynářovy pece
Dukát ze Závrbku
Digo ze Závrbku
Danka ze Závrbku

vrh 28.5.2008
Člp/EB/718, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 52 cm
Člp/EB/719, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 52 cm
Člp/EB/721, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 48 cm
Dark Souchov

Amanda z Pickova dvora
Ada Zwi-Le-Ro

vrh 16.4.2008
Člp/EB/692, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 48 cm

Elan z Taranky
Analen od Dánských králů
vrh 6.6.2008
Dar z Bohumělské obory
Člp/EB/725, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 53 cm
Yul z Taranky
Karola z Taranky
Cid z Jadeitu

vrh 8.4.2008
Člp/EB/686, chrup neúpl, (-P4 l.d.), oko sv.hn., 52 cm
Zak z Taranky

Elis z lasów Jurajskich
Paris z Taranky

vrh 19.4.2008
Člp/EB/697, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 50 cm

Arna Jarůměl
Albert du Chateau Jenc.
Atos du Chateau Jenc.
Andrée du Chateau Jenc.

Targui du Clos des Mélezes
vrh 26.4.2008
Člp/EB/681, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 53 cm
Člp/EB/682, chrup úplný, nůžkový, oko sv.hn., 53 cm
Člp/EB/683, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 48 cm
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Auvergnéský ohař:
Gora od Smutné říčky
Kazan od Smutné říčky
Koran od Smutné říčky

Vizir du Vignes du Mesnil
vrh 20.3.2008
Člp/BA/71, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 63 cm
Člp/BA/73, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 64,5 cm

Gejša od Smutné říčky
Atrej z Bohumínské mokřiny
Azor z Bohumínské mokřiny
Aris z Bohumínské mokřiny
Anežka z Boh.mokřiny

Aron des Brumiers de Rigou
vrh 25.5.2007
Člp/BA/62, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 61 cm
Člp/BA/63, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 60 cm
Člp/BA/65, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 61 cm
Člp/BA/66, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 59 cm

Brume
Encore le Bleu Cardinalis

Amadeus des Gorges de Franchard
vrh 1.2.2008
Člp/BA/76, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 63 cm

Italský ohař:
Compatriota di Bonfini Menta, nar. 5.11.2007, rodiče neuvedeni:
Člp/IO/14, chrup úplný, nůžkový, oko sv.hn., 65 cm
Agamemnone di Cascina Croce
Tea di Cascina Croce
vrh 14.6.2008
Romanza di Cascina Croce Člp/IO/20, chrup úplný, nůžkový, oko světlé, 61 cm
Italský spinone:
Perentum Lato
Minetta del Subasio
Zara del Subasio

vrh 6.5.2008
Člp/SPI/13, chrup úplný, klešťový, oko hnědé, 68 cm

Saint-Germainský ohař:
Amigo des Feux Mignons
Axelle des Feux Mignons
vrh 6.5.2008
Dona de l´Étang du Vert
Člp/SGO/3, chrup úplný, nůžkový, oko světlé, 56 cm
Dánský ohař:
Aastrupgard Rex
Thorkilsen´s
Ducatti Charletan´s

vrh 6.7.2008
Člp/DKO/1, chrup úplný, nůžkový, oko hnědé, 54 cm

V letošním roce jsem dostala k vyhodnocení 14 posudků bretaňských ohařů z jarních
svodů. Není to ani polovina z počtu štěňat, v roce 2008 vržených. OMS nezasílají dle
svého zvyku posudky včas (anebo vůbec), čímž vypovídací hodnota o populaci je
mizivá. Také účast majitelů štěňat na svodech není nijak vysoká.
V populaci BO se vyskytla jedna vylučující vada (podkus a k tomu nestandardní
výška), ostatní předvedení jedinci všech hodnocených plemen byli bez vylučujících
vad, pokud nebudeme brát v potaz k minimálně překročenou horní hranici kohoutkové
výšky u tří psů BO.
Zpracovala: Eva Nosková
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VÝSLEDKY ZKOUŠEK ČMMJ 2009
Zkoušky vloh:
Jméno
psa/plemeno

Vůdce

Cena/
body

Hledání
S/R/V

Vystav.

Nos

poslušnost

Berry z Mackovy
hory / BO
Jorga od Smutné
říčky /AO
Agrippina di
Witigenove / IO
Back z Rajhr.polí
/AO
Bred z Bezděkova
dvora / BO
Asconio di
Witigenove /IO
Bora z Bezděkova
dvora / BO
Bonnie z Bez. dvora
/ BO

Poláková L.

I./223

4,3,4

4

4

4

Chování
po
výstřelu
4

Krcánek J.

I./222

4,4,4

4

4

4

4

Kahuda K.
Ing.
Rudá Iva
JUDr.
Bezděk J.

I./221

4,4,4

4

4

4

4

I./221

3,4,4

4

4

4

4

I./219

4,3,3

4

4

4

4

Šlajerová L.

I./218

4,4,4

4

4

4

4

Gajdošík P.

II./165

3,3,3

3

3

3

4

Olšák M.

III./175

2,2,2

3

3

4

4

Cena /
body

Hledání

Vystav.

poslušnost

Podzimní zkoušky:
Jméno psa /
plemeno

Vůdce

Agnes od Neb.brány
/IO
Dyk
z Bohum.obory/BO
Back z Rajhrad.polí
/AO
Odin z Taranky
/BO
Oxana z Taranky /
BO
Bred z Bezděk. dvora
/BO

Šlajerová L.
Ing.
Švub J.

I./297

4,4,4

4

4

4

Chování
po
výstřelu
4

I./288

4,4,4

4

4

4

4

Rudá Iva
JUDr.
Dvořák M.

I./283

4,4,4

4

4

4

4

I./283

4,4,4

4

4

4

4

Vrchotický
S.
Bezděk J.

I./278

4,4,4

4

4

4

4

Nos

0/
voda 0

Lesní zkoušky – Barvářské zkoušky – Spec. vodní práce – Všestranné zkoušky
Jméno psa/plemeno

Vůdce

Typ
zkoušky

Cena /
poč. bodů

Agnes od Nebeské brány /IO
Augia z Mackovy hory / BO
Odin z Taranky /BO

Šlajerová L. Ing.
Dušková N.
Dvořák M.

VZ
SVP

I./478
I./80

SVP

I./80

Vážení přátelé!
Předkládám Vám výčet zaslaných výsledků našich psů na zkouškách ČMMJ. Nejedná
se v žádném případě o výčet úplný, z orgánů ČMMJ jsem obdržel jen několik tabulek,
ostatní mi zaslali majitelé sami. Kdo to neudělal, pravděpodobně ve výčtu chybí.
Děkuji Vám za pochopení a všem přeji do nového roku mnoho úspěchů a krásných
chvil s čtyřnohými kamarády.
Jirka Plecháček, výcvikář
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Memoriál Josefa Luxe
Dubany 5.9.2009

Jméno psa
Řádek
Anglický setr
Balia Seva
Calas de la Maletiere
Citadella Bianca Davaroni
Ivanhoe Maxwell Dama Krkonoše
Braque Saint Germain
Dona de l´Etang du Vert
Bretaňský ohař
Augia z Mackovy hory
Berry z Mackovy hory
Oxana z Taranky
Uss de la Haie des Dames
Český fousek
Dyk z Vlčetínských rybníček
Gordonsetr
Arry z Dvorku Čamourku
Dona z Čejských lesíků
Italský ohař
Brina Naszálymenti
Polcevera´s Umbra
Italský spinone
Reno Ross Cynopolis
Rosseta Baron Ross Cynopolis
Saggio Ross Cynopolis
Silvio Ross Cynopolis
Tocco Ross Cynopolis
Německý krátkosrstý ohař
Cita z Mešinské hájovny
Pointr
Archie z Mešinské hájovny
Výmarský ohař dlouhosrstý
Imp z Korunova dola
Výmarský ohař krátkosrstý
Alcapone z Mešinské hájovny
Ferbus Akobon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vůdce
434343443
444444444
420232443
444443444

Iva Kaucká
196
Dita Wienfurtová 220
M. Varhánková
0
Eva Suchánková 216

4 4 4 3 4 3 4 4 4 Jiří Tomášek
444444444
333444444
330
423342443

Body

212

Naďa Dušková 220
L. Kohlmannová 196
S. Vrchotický
0
A. Štveráčková 176

Cena
I.
I.
I.

I.
I.
III.

204

I.

220
Darja Musilová
4 3 4 4 4 3 4 4 4 K. Kačerovský

0
208

I.

0
0

-

Pavel Kyša
M. Horáček

444444444
424443444
424344444
433242343
0

Rudolf Zbořil
V. Melionová
Rudolf Zbořil
M. Jelínková
M. Jelínková

220
200
200
176
0

I.
III.
III.
II.
-

4 4 4 4 4 3 4 4 4 Jiří Drábek

216

I.

4 4 4 3 4 4 4 4 4 Jiří Drábek

216

I.

4 2 3 2 4 3 4 4 4 Jiří Hnátek

184

III.

304
0

Jiří Drábek
M. Horáček

Řádky:
1. Vrozená chuť k práci
2. Hledání
3. Vystavování
4. Postupování
5. Nos
6. Klid před zvěří
7. Klid před zvěří srstnatou
8. Vodění na řemeni
9. Poslušnost
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0
0

CACT
res.CACT

I.

4 3 4 3 4 3 4 4 4 R. Kostelecký

4303444
0

Poznámka

-

CACT

res.CACT

IFT-GT Dubany 2009 Výsledková listina
5.9.2009

Field Trials GT couple pointer-setter
rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Luděk Polák

Achaia Seva Anglický setr fena 15.06.03 Straková Eva
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Styl mechanika pohybu a držení hlavy lze akceptovat, hledání prostorné, systematické, s dobrou
loveckou chytrostí.Nevyužívá šanci na bažantu v těžkém terénu.

Chilli Vis Tranquilla Anglický setr fena 16.06.07 Dvořáková Vlaďka
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
Mechanika pohybu, držení hlavy a styl jsou typické pro plemeno, hledání systematické, prostorné,
mohla by lépe využít levou stranu terénu. Ke konci běhu značí srstnatou zvěř.
Orka z Lodínských Luhů Anglický setr fena 28.09.06 Dobrozemský Miroslav
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Hledání spíše loveckého typu, přidělený terén prohledává s horším systémem, ale ukazuje dobrou
loveckou chytrost.Několikrát hledání přerušuje a hledá větření s nízkým nosem.
Nízké držení hlavy a ne zcela typický styl pro plemeno.
Blueberry Seva Anglický setr fena 25.06.08 Straková Eva
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
Styl, mechanika pohybu a držení hlavy odpovídají plemeni. V prvé minutě krátce značí větření, hledání
prostorné, systematické. 2x spontánně přiznává.

Fino Vis Tranquilla Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Výborný styl a mechanika pohybu, hledání prostorné, systematické, výborný kontakt s vůdcem, ke
konci běhu opakovaně značí větření, postupuje, ale zvěř neprokazuje.
Chat Vis Tranquilla Anglický setr pes 16.06.07 Dvořáková Vlaďka
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
Styl, mechanika pohybu a držení hlavy jsou výborné, stejně tak manýr při kontaktu s větřením zvěře.
Ke konci běhu vystavuje bažantí slepici, která však nevzlétá.
Faust Vis Tranquilla Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
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Styl, mechanika pohybu a držení hlavy jsou výborné. Hledání systematické, s příkladnou loveckou
chytrostí. Nepřichází na zvěř.

5.9.2009

Field Trials GT couple kontinental
rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Luděk Polák

Mona z Vápenek NKO fena 08.05.06 Navrátil Pavel
Hodnocení: velmi dobře (T.B.)
Pořadí: 1.
Body: 15
Styl, mechanika pohybu a držení hlavy jsou typické pro plemeno, hledání systematické, v konstantním
tempu, lépe by mohla využít levou stranu. Ke konci běhu v typickém manýru vystavuje, postupuje,
klidná před pernatou i po výstřelu, ale pro střelenou zvěř jde hned po jejím spadnutí na zem. Tuto
několikrát přechází a dohledává ji v páté minutě. Přinášení splnila.

Agáta ze Zámku Hořovice VOK fena 11.06.05 Zelenková Markéta
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Hledání ve stylu plemene je systematické, pokrývá přidělený terén. Několikrát točí po větru. Dobrý
kontakt s vůdcem. Ke konci běhu vystavuje pernatou, která jí po větru ubíhá a tuto vypracovává její
partner.

Nora zo Starých Levíc NKO fena 06.06.03 Navrátil Pavel
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
Mechanika pohybu, držení hlavy jsou typické, hledání systematické, vyvážené, ke konci běhu jde více
do hloubky terénu.

Zola z Tismenic Maďarský ohař fena 24.04.04 Dušková Naďa
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Fena přivedena na parkur ne svým vůdcem, proto pracuje nesoustředěně, přerušuje hledání a hledá
vůdce.

5.9.2009

T.A.N. solo kontinental
rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Luděk Polák

Angelina Black Barbarian Bretaňský ohař fena 16.12.08 Czech Richard
Hodnocení: obstál
Pořadí: I
Body: 0
Fena ukazuje zájem prohledat terén, dobře využívá větru. Pernatou zvěř staví přesvědčivě, spontánně
postupuje, po vzlétnutí pernaté ukazuje loveckou náruživost a jde asi 100m za zvěří. Vrací se k vůdci a
opět před ním systematicky hledá, klidná po výstřelu.

Ada Zwi-Le-Ro Bretaňský ohař fena 16.04.08 Czech Richard
Hodnocení: obstál
Pořadí:
Body: 0
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Temperamentní fena, po vypuštění jde do terénu, prokazuje výbornou loveckou chytrost, pevně
vystavuje pernatou, klidná po výstřelu.

Adonis du Chateau Jencenstein
Bretaňský ohař pes 16.07.08 Zima Petr
Hodnocení: neobstál
Pořadí:
Body: 0
Pes přiveden na parkur nezkušeným vůdcem. Po vypuštění pracuje nesystematicky, několikrát se vrací
k vůdci, větření hledá s nízkým nosem, pernatou zvěř nevystavuje, pouze ji vyráží a pronásleduje.

Stefano Baron Ross Cynopolis
pes 20.03.07 Melion Vladimír Ing.
Hodnocení: obstál
Pořadí:
Body: 0
Pes od vypuštění pracuje před vůdcem na brokový dostřel, hledá systematicky, je vyjádřena touha
najít zvěř. Pevně vystavuje pernatou, na výstřel nereaguje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.9.2009

Field Trials GT couple kontinental
rozhodčí: Jiří Plecháček, František Kaplan, Ivan Kaplan

Nora zo Starých Levíc NKO fena 06.06.03 Navrátil Pavel
Hodnocení: výborně (EXC)
Pořadí: 1.
Body: 16
Hledání prostorné, systematické. V 8.minutě vystavuje bažanta, prokazuje klid před pernatou i po
výstřelu. Aport splnila.

Duna Bretaňský ohař fena 10.06.04 Dušková Naďa
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
Odvolána.

Mona z Vápenek NKO fena 08.05.06 Navrátil Pavel
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
Hledání systematické, prostorné. V 5.minutě vystavuje zajíce, prokazuje klid před zvěří i po výstřelu.
Na pernatou zvěř nepřichází.

Augia z Mackovy Hory Bretaňský ohař fena 29.06.06 Dušková Naďa
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
Hledání systematické, prostorné. V 5.minutě vystavuje zajíce, prokazuje klid před zvěří i po výstřelu.
Na pernatou zvěř nepřichází.

Dona de L´Etang du Vert BSG

fena 06.05.08 Tomášek Jiří
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Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Systematické prostorné hledání, ve 4. minutě vystavuje bažanta, postupuje, vzápětí ho vyráží.

Saggio Ross Cynopolis pes 20.03.07 Zbořil Rudolf |Mgr.
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Systematické prostorné hledání, ve 4. minutě přiznává partnerovi, ale vyráží za vzlétnutým bažantem.

6.9.2009

Field Trials GT couple pointer-setter
rozhodčí: Jiří Plecháček, František Kaplan, Ivan Kaplan

Balia Seva Anglický setr fena 25.06.08 Kaucká Iva
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
V první minutě se pronásleduje zajíce, nenechá se odvolat vůdcem.

Achaia Seva Anglický setr fena 15.06.03 Straková Eva
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Hledání prostorné, systematické, dobře zabírá přidělený terén. Nevyužívá šanci na bažantu.

Blueberry Seva Anglický setr fena 25.06.08 Straková Eva
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Hledání systematické, vyvážené, dobře využívá přidělený terén. 1x spontánně přiznává partnerovi.
Nevyužívá šanci na pernaté.

Chilli Vis Tranquilla Anglický setr fena 16.06.07 Dvořáková Vlaďka
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
Hledání systematické, prostorné, dobře vyvážené na obě strany. Konci běhu polevuje v tempu.

Calas de la Maletiere Anglický setr fena 14.07.07 Weinfurtová Dita
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Hledání systematické, ve stylu plemene. V 2. minutě vystavuje bažantí slepici, která jí však ubíhá a
fena s ní ztrácí kontakt. Fena spontánně pokračuje v hledání a zvěř vyráží.
Brok Nová Hajnice Pointer pes 25.11.04 Sedláček Roman
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
Hledání systematické, dobře zabírá přidělený terén, ke konci hledání až příliš prostorné. Ke konci běhu
respektuje srnčí zvěř.
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Fino Vis Tranquilla Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka
Hodnocení: neklasifikován (N.C.)
Pořadí:
Body: 0
Hledání systematické, prostorné ve stylu plemene. Ve 2. minutě spontánně přiznává. Pro chybu
partnera přerušen běh. V doběhu 1x respektuje srstnatou. 1x vystavuje domácí drůbež. Nepřichází na
pernatou.
Faust Vis Tranquilla Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Hledání systematické, zpočátku méně prostorné. 1x vystavuje pernatou, která mu ubíhá zpět a
následně vzlétá před rozhodčím.
Chat Vis Tranquilla Anglický setr pes 16.06.07 Dvořáková Vlaďka
Hodnocení: neuspěl (E)
Pořadí:
Body: 0
Hledání zpočátku méně systematické, posléze se zlepšuje, dobře zabírá přidělený terén. Nevyužívá
šanci na bažantu.

6.9.2009

T.A.N. solo kontinental
rozhodčí: Jiří Plecháček, František Kaplan, Ivan Kaplan

Sára z Kyjovic Český fousek fena 13.01.09 Dudych Zbyněk
Hodnocení: obstál
Pořadí: 1.
Body: 0
Hledání méně systematické, vystavuje křepelku, klidná po výstřelu.

6.9.2009

T.A.N. solo pointer-setter
rozhodčí: Jiří Plecháček, František Kaplan, Ivan Kaplan

Chance Bohemis Victoria Irský setr fena 13.09.08 Dušková Naďa
Hodnocení: obstál
Pořadí: 1.
Body: 0
Hledání systematické v dobrém tempu, vystavuje křepelku, klidná po výstřelu.
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Výsledková listina St. Hubert - kvalifikace 2009
Dubany 6.9.2009
Kategorie
Jméno Příjmení
Jméno psa
Chovatelská stanice
Plemeno
Body:
• Zvěř
• Vůdce
• Pes
Celkem
Pořadí
muži
Jan Frank CZ
Elsa z Netčic
GS
G. Manganello CZ
Fela
EB
Rudolf Zbořil CZ Reno Ross Cynopolis SPI 0
Miroslav Horáček CZ
Umbra Polcevera´s IO
G. Manganello CZ
Mirka AS
ženy
Vlad. Dvořáková CZ
Bea Vis Tranquilla AS
Jana Anderlová CZ
Birdie Jinonický dvůr GS
Eva Straková CZ Cheeky z Lodínských luhů AS 0

29
0

0
41

22

0
0
11
25
-15

43
34
40
9
33

23
17
3.
34
15

66
51

1.
2.

4.
33

5.

0
43
26

45
28
67

29
71
3

74
2.

1.

Výsledky Speciální výstavy Milevsko
sobota 10.10.2009
Posuzoval:

Buba Petr, CZ

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ

Psi

Třída pracovní
1. IKAR od Smutné říčky
Člp/BA/41/09 12.06.06
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Gora od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
Typický pes, černě stříkaný, s ušlechtilou hlavou typicky samčího výrazu. Hnědé oko. Dobře
nasazený závěs,krk dobře vsazený do plecí. Správná spáditá hřbetní linie, výborný prostorný
pohyb, správné úhlení, prostorný hrudník. V pohybu lepší než v postoji.
Výška: 63 cm
Výborný 1, CAC, VSV
Psi

Třída vítězů
2. Ch. JASAN od Smutné říčky
Člp/BA/50/09 19.02.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gama od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
Tmavěmodrý bělouš, středně silné kostry, typická samčí hlava s hnědým okem, správný
závěs, lehce otevřená víčka. Spáditý hřbet. Pravidelná a prostorná mechanika pohybu. Prut
správně nasazen a nesen. Hrudník dostatečně hluboký. Pes se velmi dobře prezentuje a má
klidnou a vyrovnanou povahu.
Výška: 62 cm
Výborný 1, CAC
Feny
Mezitřída
3. KAZI od Smutné říčky
Člp/BA/74
20.03.08
o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.: Gora od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Civínová Helena
Typicky stříkaná, středně silná fena, samičí hlava s hnědým okem. Správný závěs, krk dobře
vsazen do plecí, celkově v blahobytné kondici. Plašší povaha. Pohyb na hranici korektnosti,
mohla byse lépe prezentovat. Dobrý hrudník. Skus nůžkový.
Výška 59 cm.
Velmi dobrá 1

Feny
Třída otevřená
4. ARANKA z Bohumínské mokřiny
Člp/BA/68
25.05.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gejša od Smutné říčky
ch.: Šostek Petr, m.: Posekaná Monika
Nedostavil se.
Feny
Třída vítězů
5. Ch. JOLIE od Smutné říčky
Člp/BA/53/09 19.02.07
o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.: Gama od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
Typická fena modrého bělouše. Krásná ušlechtilá hlava s hnědým okem, nůžkový skus,
plnochrupá. Vynikající, spáditá hřbetní linie, hluboký, prostorný hrudník. Velice elegantní,
prostorný pohyb. Fena se výborně předvádí. Ve všech partiích splňuje standard plemene
rovněž je výborně úhlená. Temperamentní a přátelské povahy.
Výborná 1, CAC, VSV, BOB
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BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi

Třída otevřená
6. USS de la Haie des Dames
Člp/EB/743/0911.07.03
o.: Odin de la Montagne des Hardrets, m.: Octane
ch.: Faucon Daniel, m.: Štveráčková Agáta
Lehčí bílooranžový pes drobnější hlavy, správně utvářené. Správná hřbetní linie, pravidelná
mechanika pohybu, lehce užší paty, dobrý hrudník, standardní osrstění. Správně úhlený.
Velmi klidná a přátelská povaha. Slecho vysoko a správně nasazené. Oko hnědé. Typický
šestiletý pes.
Výška: 49 cm
Výborný 1, CAC
Feny
Třída mladých
7. ASTRA-AGINA du Chateau Jencenstejn Člp/EB/685 26.04.08
o.: Targui du Clos des Mélezes, m.: Arna Jarůměl
ch.: Štveráčková Agáta, m.: Wagnerová Barbora Bc.
Bílooranžová fena středně silné kostry, jemné fenčí hlavy s hnědým okem. Skus nůžkový,
plnochrupá. Fena by mohla mít výraznější předhrudí – je celkově užší. Standardní osrstění.
Poměrně úzká zadní část, hrudník na hranici. Dobrá, přátelská povaha.
Výška: 49 cm
Velmi dobrá 1
8. DANIELLE du Clos des Vikings
Člp/EB/736
o.: Shun de la Sorrse, m.: Sonate
ch.: Communal Christian, m.: Balák Zdeněk
Nedostavil se.

24.09.08

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY
Psi

Třída mladých
9. PATRICK z Taranky
Člp/EB/698 19.04.08
o.: Zak z Taranky, m.: Elis z Lasów Jurajskich
ch.: Dvořáková Helena, m.: Štefl Jiří
Neposouzen pro agresivní chování.
Psi
Třída vítězů
10. BERRY z Mackovy hory
Člp/EB/672 24.05.07
o.: Ziko od Zemku, m.: Julie z Taranky
ch.: Poláková Ludmila, m.: Kohlmannová Ludmila
Typický černý bělouš, na horní hranici výšky, správně utvářená samčí hlava v dobrém
poměru. Výborné úhlení a výborná mechanika pohybu. Velmi dobře osrstěný, srst v dobré
péči. Výborná a přátelská povaha. Skus nůžkový, plnochrupý.
Výška: 51,5 cm.
Výborný 1, CAC, VSV, BOB
ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
Třída pracovní
11. Polcevera´s GARBO
Člp/IO/17
10.07.07
o.: Polcevera´s Ceres, m.: Polcevera´s Laila
ch.: Alevamento Polcevera´s, m.: Pražáková Iveta
Lehčí, bílooranžově stříkany pes, samčí hlava se správným, dlouhým závěsem, oko střední
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intenzity. Krk dobře vsazen do plecí, rovná hřbetní linie, prit dobře nasazen a nesen, velmi
dobře zaúhlen, výborný, standardní pohyb. Celkově by mohl být lépe osvalen, v lepší výživné
kondici. Hrudník na hranici. Výborná, klidná a přátelská povaha. Chrup úplný, skus nůžkový.
Výška: 60 cm
Výborný 1, CAC
Psi
Třída vítězů
12.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
Typický bílooranžový mohutný samec na horní hranici výšky, mohutná samčí hlava s dobrým
závěsem, oko střední intenzity, kratší krk dobře vsazen do plecí, výborná hřbetní linie,
prostorný hrudník. Výborné úhlení, prostorná, pravidelná mechanika pohybu. Standardně
osrstěn, s výbornou přátelskou povahou.
Výborný 1, CAC, VSV
Feny
Třída pracovní
13. ROMANZA di Cascina Croce
Člp/IO/20
05.01.08
o.: Agamenone di Cascina Croce, m.: Tea di Cascina Croce
ch.: Gritti Renato, m.: Stará Olga
Středně silná, celkově ušlechtilá bílooranžová fena, s dobrým závěsem, oko střední intenzity.
Ne zcela pevný hřbet, lehce klenutý, výborný, prostorný hrudník, výborně klenutý, výborné
předhrudí. Pohyb zadní části ne zcela korektní. Přátelská, klidná povaha.
Výborná 1
Feny
Třída vítězů
14. 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
Poměrně silná, typická bílooranžová fena, s typickou hlavou a dlouhým závěsem, skus
nůžkový, plnochrupá. Výborná hřbetní linie, hluboký, prostorný hrudník, dobře úhlená a
pravidelně se pohybující. Oko světle hnědé. Volnější víčko.
Výška 64 cm.
Výborná 1, CAC, VSV, BOB

Posuzovala: Dvořáková Helena, CZ
SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Feny
Třída otevřená
15. DONA de l´Etang du Vert
Člp/SGO/3
06.05.07
o.: Amigo des Feux Mignons, m.: Axele des Feux Mignons
ch.: Boniface Jean-Michele, m.: Tomášek Jiří
Jedenapůlletá fena, střední kostry, mírně delšího rámce. Ušlechtilá hlava, typická pro
plemeno, oko světle hnědé, korektní chrup. Pevná hřbetní linie, výborná záď, korektní
hrudník. Korektní úhlení i mechanika pohybu. Velmi temperamentní povaha.
Výška 58 cm.
Výborná 1, CAC, VSV, BOB
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ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
Třída otevřená
16. Epithelium MASSENZIO
LOI 06/3924 12.07.05
o.: Rubigno, m.: Epithelium Ebe
ch.: Amadori Paolo, m.: Amadori Paolo
Čtyřletý pes korektního tělesného rámce, vynikající hlava, hnědé oko, výrazný vous,
ušlechtilý krk, korektní hřbetní linie, záď i hrudník. Výborné úhlení obou párů končetin.
Korektní mechanika, výborná prezentace. Povaha ne zcela jistá.
Výborný 1, CAC, VSV, BOB
Psi
Třída vítězů
17. STEFANO BARON Ross Cynopolis
Člp/SPI/8
20.03.07
o.: Stannamore Benvanfred Barichello, m.: Tata di Bunarii
ch.: Letková Ivana, m.: Melion Vladimír Ing.
Dvouapůlletý pes s typickou hlavou, hnědé oko, výrazný vous, výborný krk, korektní hřbetní
linie, spáditější záď. Výborný hrudník. V postoji i v pohybu sbíhavé paty. Temperamentní
povaha.
Výborný 1, CAC
Letošní speciální výstava byla poznamenaná malou účastí, která mohla, ale nemusila jít na
vrub v současném termínu probíhající světové výstavě psů v Bratislavě. Určitě na tuto malou
účast neměla vliv zároveň konaná výstava v Čejkovicích, kde se zúčastnili pouze 3 jedinci
našich plemen!
Musím konstatovat, že o výstavy v podzimním termínu je mizivý zájem, i když mají význam
především pro štěňata z pozdních loňských vrhů, která ještě na jaře nesplňují věkový limit
pro chovné ocenění.
K výstavě samotné: probíhala opět v rámci Dne Sv.Huberta na pozemcích premonstrátského
kláštera, byla jejich součástí.
Konalo se tu ještě několik dalších kynologických a mysliveckých akcí, prezentace trubačů, a
to i z Rakouska, sokolníků, uměleckých řemesel a na závěr byla úžasně provedená
svatohubertská mše, kterou celebroval strahovský opat M. Pojezdný.
Den byl zakončen nádherným ohňostrojem. Kdo vytrval do konce, nelitoval!
V příštím roce je stanoven termín Dne Sv.Huberta na 16.10. a kromě našeho klubu by se
měly konat i další výstavy (beauceronů, čuvačů, honičů). Věřím, že účast bude lepší, než
letos a náš klub se mezi většími konkurenty neztratí!!!
Helena Dvořáková
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Výňatek ze zahraničního tisku „Охотничий двор“ vybral a přeložil Ing. Pavel Kyša.
Autor článku je Georgij Sosnichin. Autor je zkušeným lovcem a biologem a celý
článek jsou jeho vlastní zkušenosti s lovem se psy. Jedná se o zajímavý pohled na
práci se psy při lovu a lov pro nás ve velmi odlišných podmínkách divoké přírody, kde
dobrá práce psa je základním předpokladem úspěchu lovu a bez ní je prakticky
nemožný. Není zde přeložený celý článek, protože by byl moc dlouhý, ale Ing. Kyša
vybral pasáže věnované hlavně práci psů na tomto lovu, což, jak věří, je zajímavé
z pohledu využitelnosti psa, přípravy na zkoušky atd.

Spěchejte za chřástalem polním
V první podzimní dny v centrálním Rusku začíná jeden z nejzajímavějších a
neopakovatelných lovů – lov na chřástala. Lovecká sezóna jeho lovu trvá pouze 2-3 týdny a
někdy i méně, neboť jak se objeví první ranní námrazy, tito ptáci okamžitě odlétají společně
do míst zimovišť.
V době podzimního tahu chřástala nejsou tito v okolí Moskvy tak početní, jako na jihu Ruska,
kde podle vyprávění místních lovců je možno ulovit 50 a více ptáků za jeden lov. V okolí
Moskvy za 3-4 hodiny ranního lovu je možno ulovit asi 10 chřástalů, což se považuje za
dobrý výsledek lovu.
Opravdový lov na chřástala není možný bez nejlepšího loveckého přítele – psa, ale o tom až
za chvíli.
Ranní lov na chřástala polního je vždy úspěšnější než lov večerní, obzvláště při suchém a
jasném počasí. Zkušený pes Vám vypracuje chřástala i ve dne a za sucha, ale radějí šetřte
síly psa a zaměřte se na ranní lov. Nejlepší jsou pro lov na chřástala pochmurné, zatažené,
ale ne deštivé dny. V takové dny můžeme lovit prakticky celý den a děláme jen nevelké
přestávky na oddych psa a lovce. Při dešti chřástal nerad vzlétá a hodně běhá pod travinami
a silně se schovává.
Chřástal polní jako objekt lovu je vhodnější pro ty, kdo vlastní loveckého španěla. On velmi
rád běhá a proto může jednoduše pokazit ohaře prázdným vystavováním. Ohař vystaví a
lovec přijde a zavelí vpřed a chřástal tam už není. Ohař znovu vyrazí na hledání, zakrouží,
přejde na postupování, vystaví a chřástal tam už zase není. Nakonec ohař začne skoky
vyhánět chřástala, no to ale není už nic platné. Je to zvláštní, ale každý chřástal se chová
jinak. Jeden běhá a nechce vzlétnout, druhý vylétá jakmile popoběhne od psa, třetí zůstává
na místě a vylétá až zpod mordy psa bez předchozího běhu skoro jako bekasína větší. Mezi
jedněmi i druhými jsou jak mladí, tak dospělí jedinci, takže je patrné, že chování chřástala
před psem není závislé na věku a zkušenostech ptáka.
Zkušení ohaři se velmi rychle dostávají do kontaktu s chřástalem, využívají při tom práci
s vysokým nosem. Lov s takovýmto psem je velmi efektivní a plemeno ohaře v principu
nemá vliv na úspěšnost lovu. Hlavní je, aby byl pes obeznámen i s jinou lovnou zvěří a měl
lovecké zkušenosti. Rovněž tak hojnost chřástalů nemůže ovlivnit vystavování zkušeného
psa, avšak pro mladé ohaře je chřástal nevhodným objektem lovu.
Pohovořím nyní o španělovi jako loveckém plemeni, přímo stvořeném pro lov na chřástala.
Španěl, který nevystavuje, obvykle nedělá ceremonie s chřástalem. Rychle přetne jeho
únikové cesty, dostihuje jej a skokem ho vyráží z trávy a přinutí ho vylétnout přímo do rány
lovce. Ale španělé jsou předurčeni pro práci s nízkým nosem a dlouho prozkoumávají jeho
stopy, než se dostanou k ptákovi. S narůstající zkušeností z lovu se však i takoví psi naučí
rychle obeznat krmné stezky ptáků a nacházejí rychle samotného chřástala. Chřástalové
před psem často běhají na nevelkém kousku pozemku v nepravidelných kruzích. Některé
pozemky chřástalové přebíhají po stále stejných stezkách. Využívaje tohoto se proto někteří
španělé chytře čas od času schovávají na takových přechodech a poslouchají. Jakmile
chřástal přiběhne blíž, pes ho skokem přinutí vzlétnout.
Lovec musí pamatovat na to, že pro úspěšný lov chřástala se psem musí psovi plně věřit a
snažit se být mu celou dobu nablízku. Jakmile pes navětří chřástala a začne na něm
pracovat, je nutne dostat se k němu co nejblíže. Španěl se přizastaví a ožije, začně vrtět
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prutem jako vrtulí. Jakmile je pták nablízku, tak pes začíná dělat „svíčky“. Jakmile je pes
ukončí, vyskakuje vysoko a dopadá na všechny čtyři běhy, podobně jako myškující liška.
Jestli při tom pes začíná „svíčkovat“ na jednom a téže místě, někdy s obraty ve vzduchu o
180°, znamená to, že chřástal je docela blízko a někdy i pod psem. Nejspíše nyní i vyletí.
Jestli pták nevyletí, je potřeba energicky pomoci psovi, začít rázně rozhrnovat trávu botami
okolo toho místa, kde pes začal vyskakovat. Obyčejně chřástal hned nevyletí do vzduchu.
Pokud ne, je potřeba rozšířit okruh, v němž prošlapáváme trávu okolo psa, jestliže ani potom
pták nevyletí, znamená to, že už odběhl. Nyní je potřeba přestat pomáhat psovi, zůstat tiše
na místě a dát tak psovi možnost najít čerstvou stopu a zaposlouchat se. Někteří španělé
vydávají před vypíchnutím ptáka. To je velmi výhodné, protože to dává možnost lovci
přichystat se na střelbu. Na polních pracovních zkouškách se španělům s volným hlasem
udělují doplňkové body.
Se španělem je možno lovit ve dvou, ale to není tak emociální a správné. Jestli mne požádá
o společný lov se mnou a mým psem lovec bez psa, obvykle lovecký host, já předem
upozorňuji, že je potřeba být blízko psa a pomáhat mu vyhnat chřástala z trávy. Jestliže se
váš kolega lovec vzdálí od psa, tak může nejenom zmeškat vzlétnutí ptáka, ale ohrozí
výstřelem jak vás, tak vašeho psa. Při vší úctě ke kolegům lovcům, nemám rád lov ve dvou
s jedním psem. Řídím se vždy podle svého psa a vždy se nacházím co nejblíže psa
(španěla) a obracím se jednou vpravo, jednou vlevo, takže kolega bohužel zůstává pozadu a
vidí už jen moje záda. A když vyletí chřástal já nejdříve hledám, kde stojí kolega a jestli může
výhodně střílet. Ale často chřástal letí na jeho stranu a já střílet nemohu. Proto lov na
chřástala se psem má být individuální.
Psovi je potřeba vždy věřit. No, často se zaobírá chřástalem 15-20 minut, obrátíš se tedy a
jdeš dále, přivoláš psa a ten se, jak vidíš, zase vrací zpět do vzdálenosti třeba 100m a opět
začíná hledat. Znovu začíná značit a náhle vylétá chřástal, kterého na takovou vzdálenost
můžeš jen doprovodit zrakem. Dobře, jestli zapadne v dohledu, tak na něho můžeme znovu
navést psa.
Přelétnuvší chřástalové se obyčejně neukrývají a zvednout je zpravidla není problém. No a
čeho jsem si také všimnul, že mezi nimi jsou i takoví, které zvednout podruhé není prakticky
možné, obzvláště jestli si sednou do keřů, těžce průchodných mokřadů či porostů vysoké
trávy. A jsou i takoví natolik opatrní, že budou vylétat už 50m před Vašim příchodem. Přeletí i
na vzdálenost stovek kroků a vás nepustí blíž a uletí mimo dostřel.
Druhý výstřel na chřástala potřebují pouze horkokrevní střelci, kteří nepočkají, až bude pták
ve vhodné vzdálenosti pro střelbu. Optimální vzdálenost střelby je 15-25 m. Pokud střílíš na
kratší vzdálenost, můžeš minout nebo rozbiješ na kousky cennou zvěřinu. Pokud střílíme na
vzdálenosti 30-40m, často ptáka pouze postřelíme a ten pak nelétá, ale velmi dobře běhá.
Polapit jej pak bývá problém i s dobrým psem, obzvláště ve vysoké trávě, keřích a
mokřadech.
Autor: Georgij Sosnikin
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CANISTERAPIE S BRETAŇSKÝM OHAŘEM
Ráda bych Vám přiblížila dobrovolnickou aktivitu, kterou provozujeme s naší
bílooranžovou bretoňačkou Ginou. Nápad vzešel spontánně při rozhovoru s mou sestrou,
která se canisterapii již několik let věnuje se svou labradorkou a brabantíkem. Pravidelně
navštěvuje speciální školku, ústav sociální péče a soukromé osoby.
Canisterapie se v poslední době skloňuje, nejen v psích časopisech , docela často. Je to
možná trochu módní trend. Nevím, jestli si při tom autoři i čtenáři uvědomují, že je to pod
efektně vypadajícím vnějškem vlastně krásná dřina. Je to pomoc potřebným lidem, ve
vlastním volném čase a bez nároku na mzdu. V lepším případě může být dobrovolníkovi
poskytnuta náhrada za cestovné nebo propláceny pamlsky . Veškeré ostatní výdaje se
psem, jeho zdravím a krmením si terapeut, a často i majitel v jedné osobě, hradí sám.
Stručně shrnuto, rozhodně se na tom nevydělá, spíše naopak.
Náplní a účelem canisterapie je zprostředkovat kontakt se zvířetem, psem, se všemi jeho
klady, které pes člověku může přinášet. Jde o působení týmu, terapeuta a psa, na klienta.
Výsledkem správně aplikované canisterapie je obohacení a celkový rozvoj klienta, zlepšení
psychického stavu a povzbuzení k optimismu. U tělesně hendikepovaných přináší aktivizaci
pohybového aparátu a uvolnění svalových skupin. Neméně důležitým efektem je rozvoj
komunikace a poskytnutí nových podnětů pro celkový optimální vývoj osobnosti.
Canisterapeutický výcvik obnáší pravidelný individuální výcvik poslušnosti, trénink
sehranosti týmu(psa a terapeuta), pravidelné a dlouhodobé praktikování terapie, společné
přípravy více týmů ke zkouškám a absolvování zkoušek. A hlavně, pes musí mít přirozený
talent, pokud ho nemá, je zcela zbytečné se snažit s výcvikem.
Zmínila bych se o základních možnostech canisterapie. První jsou CANIS AKTIVITY. Jde
o formu terapie praktikovanou u více či méně spolupracujících lidiček. Tato forma je vhodná
např. potřebě věnovat se většímu množství klientů, nebo při potřebě sdělit informaci ev.
naučit jistou dovednost. Cílovou skupinou pro canis aktivity může být např. menší skupina
školkových dětí s různými druhy mentálních či jiných hendikepů. Nebo skupina seniorů
v různých zařízeních, kde spíše než o edukaci půjde o zpestření a zařazení nových
podnětů.
Druhou , možná známější, formou je POLOHOVÁNÍ. Tedy umožnění maximálního
fyzického kontaktu psa a člověka, provázeného protažením, relaxací a stimulací svalů ,
nervů a kůže. Provádí se často u lidí s kombinovaným postižením, u kterých se jiná
spontánní možnost kontaktu se psem nevyskytuje. Vhodné je u tělesně hendikepovaných a
dlouhodobě ležících. Zde spolupracuje s týmem ještě profesionál, nejčastěji fyzioterapeut.
Škála působnosti psa je opravdu široká a každý pes v této práci může ukázat vlohy pro jiný
způsob využití. V praxi praktikujícího canisterapeuta se tedy osvědčuje mít k dispozici více
psů, z důvodů velikosti ( ne každý klient se vejde s labradorem do postele ☺),hárání, nemoci
a prevence vzniku syndromu vyhoření u psa. A také z důvodu tvorby programu a možností
lépe uspokojit různorodou klientelu. To není, jak jistě chápete, vůbec jednoduché.
Bretaňský ohař je v canisterapii, pokud vím, dosud nevyužívané plemeno. Zkusit využít Ginu
nás se sestrou napadlo v souvislosti s našimi původními profesemi, sociální pracovnice,
zdravotní sestra a učitelka aplikované tělesné výchovy. Máme tedy výhodu v odborných
znalostech a několikaleté dosavadní praxi s canisterapií . A spojení s bretoňáky , když jsme
poznaly jejich povahu, už nebyl žádný problém.
V současnosti Gina pracuje i v „tandemu“ s druhým psem při polohování a začínáme i
s terapií, při níž kombinujeme současné působení s jiným zvířetem (morče, kočka, králík).
Dostáváme se tak už k opravdu vysoké obtížnosti.
Obrovskou výhodou naši Giny je vysoká citlivost na náladu a rozpoložení lidí. Dále si ceníme
její jemnosti až něžnosti při kontaktu, pomalé a jemné (a trochu z povinnosti ) odebírání
pamlsků. Velikost bretoňáka je optimální k vozíčkářům i do postele k ležícím, nebudí strach
v malých dětech. Má příjemnou srst na dotek a máme zkušenost , že se celkově líbí a
vzbuzuje sympatie. Nevýhodou může být rozvoj jejích už tak dostatečně vrozených
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loveckých pudů, který by mohl způsobovat ztrátu koncentrace na práci . Někdy v praxi
pozorujeme mírnou roztěkanost, ale víme, že souvisí hlavně s jejím mládím.
Podle předpisů Canisterapeutického výcvikového střediska Hafík, které nás zaštiťuje, je
nutné se pravidelně školit, zúčastňovat kurzů a opakovaně skládat zkoušky. Praxi
provozujeme s potvrzením o zdravotním stavu psa a o probíhajícím výcviku.
Myslím, že jsem Vám stručně popsala, jak pracovně a současně neobvykle, využívám
bretaňské ohaře. Jsem si jistá, že je tato práce opravdu baví a naplňuje a díky tomu jsou
v ní velmi dobří .

Bc.Barbora Wagnerová a Kateřina Pejchalová
ChS. Black Barbarian

Důležité informace o klubu naleznete
na
www.breton.cz
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Revizní komise KBO:
Květuše Kocúrová
250 64 Měšice
mobil.: 774 305 703
Lenka Nováková
Přestavlky 7
257 22 Čerčany
mobil:737137069
Kateřina Uhlířová
Tyršovo náměstí 58
277 32 Byšice
mobil: 777 254 648

Nástup soutěžících při Memoriálu Josefa Luxe 2009 v Dubanech
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