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ODIN z Taranky, vítěz druhého dne soutěže Pohár Sv.Huberta. 
 

 
Dr.Vlasta Bastlová obsadila na soutěži Rajhradický pohár se svými fenami SPI 
první dvě místa! GRATULUJEME! 



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: sousbn@atlas.cz 

 

Výcvikář   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, portugalský ohař  

Eva Nosková 
    Bří Mrštíků  893/22 

    691 72 Klobouky u Brna 

    tel: 519 326 922 

    mobil: 728 067 617;  e-mail: noskovaeva@seznam.cz 

 

Poradce chovu pro plemena dalších francouzských ohařů 

    JUDr. Iva Rudá 
    U Zvonice 431  

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. 
 

 



Důležité informace o klubu naleznete na 
www.breton.cz 

 
 

Revizní komise KBO:  
Slavomír Hanáček 

Na Libuši 700 

391 65 Bechyně 

                                                    mobil: 773 626 362    e-mail: psi.hanacek@volny.cz 
 

  

Starý Jiří Bc. 

                                                        338 44 Dobřív 297 

                                                        mobil: 733 337 91    e-mail: melmatej@tiscali.cz 

 

  

Soucha Svatopluk 

Neumannova 1338 

256 01 Benešov 

                                               mobil: 724 523 399   e-mail: Soucha.lz6@lesycr.cz  

  

 
 
 

 

 
 

V Dubanech se prezentovala velká kolekce averňáků. 
 
 



AKCE KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ V ROCE 2011 
 
 
 
5.3.2011 Členská schůze; koná se od 10.00 hodin ve Středním odborném učilišti 

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

16.-21.4.2011 Mezinárodní FT( CACIT) Bruntál. Pořádá KCHHrMO, náš klub tradičně  
spolupracuje s pořadatelem. 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). Bližší informace na tel: 606289177. 

18.4. proběhnou klubové soutěže FT solo se zadáváním titulu Klubový vítěz FT 2011  
a DERBY solo pro mladé psy do tří let. 

21.4. bude organizován Speciální FT pro IO a SPI. 
Ke zkoušce TAN je možné se přihlásit každý soutěžní den do 8.00 hodin na 
místě. Bližší informace o soutěži najdete na webbu KCHHrMO – kontakt na 
našich webových stránkách. 
Pro účast v soutěžích FT i TAN je možné se předem přihlásit na: 
navrdag@seznam.cz nebo na telefonním čísle 606289177; 
 

7.5.2011 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. 

 

8.5.2011 Klubová výstava se zadáváním titulů Klubový vítěz, BOB,CAC, Res.CAC, 
CAJC. Propozice v příloze. 

 
8.5.2011 T.A.N. Konopiště (v rámci K.V. Přihlášky u přejímky na místě do 10.30 hodin.) 
 
13.8.2011 Rajhradický pohár (CACT) Brno-venkov. Zkouší se podle zk.řádů ČMMJ 

pro ZV. Přihlášky zasílejte na adresu: ruda@stavos.cz; 
 
20.-21.8.2011 Mezinárodní FT-GT(CACIT,CACT, KV) Pardubice – MS Dubany /LOVECKÁ  
                 UPOTŘEBITELNOST 

20.-21.8.2011 T.A.N.  MS Dubany /Pardubice/ 
 

20.8.2011       Memoriál Josefa Luxe (CACT) Pardubice  – MS Dubany /Pardubice/ 
 
21.8.2011 Kvalifikace na MS Sv. Huberta Pardubice – MS Dubany  /LOVECKÁ  

UPOTŘEBITELNOST. 
 
15.10.2011 Speciální výstava plemen, sdružených v KBO (CAC, Res.CAC,CAJC, 
VSV, BOB); koná se v rámci Dne Svatého Huberta  v areálu premonstrátského kláštera 
v Milevsku; propozice budou přílohou prvního čísla KZ/2011. 
 
22.10.2011 Pohár Sv.Huberta Konopiště - Benešov; LOVECKÁ UPOTŘEBITELNOST 

 
 
 
 
 



Výsledky RTG DKK - 2010 
 
 
Bretaňský ohař 
 
           Bazir z Bezděkova dvora pes, nar.14.5.2008   2/2 (C) 
           Paris z Taranky pes, nar.19.4.2008     2/2 (C) 
           Robur z Taranky pes, nar.26.11.2008    2/2 (C) 
          Angelina Black Barbarian fena, nar.16.12.2008   2/2 (C) 
          Cid z Jadeitu pes, nar.8.4.2008     4/3 (E) 
 
Italský ohař 
 
           Argento di Witigenove pes, nar.9.11.2008    0/0 (A) 
           Agatha di Witigenove fena,nar.9.11.2008    0/0 (A) 
           Ambra di Witigenove fena,nar.9.11.2008    0/0 (A) 
           Argo dei Giotto pes, nar.25.5.2008     2/3 (D) 
 
Italský spinone 
 
           Quest di Bunarii pes, nar.9.4.2009     0/0 (A) 
           Steppa di Bunarii fena,nar.15.4.2009    0/0 (A) 
           Sella di Bunarii fena,nar.15.4.2009     2/2 (C) 
           Stella di Bunarii fena,nar.15.4.2009     2/3 (D) 
 
 
      Co říci závěrem? Situace u plemene bretaňský ohař je i nadále stejná.Všichni 
rentgenovaní bretoni vykazovali nějaký stupeň postižení.V letošním roce, alespoň podle 
výsledků, které mám k dispozici, nebyl ani jeden breton negativní. 
      U plemen italský ohař a italský spinone je situace lepší - negativních jedinců mají několik. 
Auvergnéský ohař letos nebyl rentgenován žádný. 
 
                                                                                 Eva Nosková  
    
 

Výsledky jarních svodů plemen začleněných v KBO 
 
 

Bretaňský ohař: 
 
                                                      Giobak 
 
         Arwen z Mackovy hory vrh 16.12.2008 
 
         Alphai Black Barbarian Člp/EB/728, chrup úplný+P 1 navíc, nůžkový skus, oko hnědé, 50 cm 
         Angelína Black Barbarian Člp/EB/731, chrup úplný, nůžkový skus, oko tmavé, 45 cm 
 
         Augia z Mackovy hory vrh 26.11.2008 
 
         Robur z Taranky Člp/EB/733, chrup úplný, nůžkový skus, oko hnědé, 50 cm 
 
 
                                                    Callac du Clos des Mélézes 
 
         Arwen z Mackovy hory vrh 23.6.2009 
 



         Benjamin Black Barbarian Člp/EB/738, chrup úplný, nůžkový skus, oko tmavé, 51 cm 
         Baebel Black Barbarian Člp/EB/741, chrup úplný, nůžkový skus, oko hnědé, 54 cm - přerostlý 
 
 
                                                    Rony du Hameau de Sorny 
 
        Amanda z Pickova dvora vrh 11.6.2009 
 
        Mat z Lukovenských koutů Člp/EB/744, chrup úplný, nůžkový skus, oko hnědé, 54 cm - přerostlý 
        Max z Lukovenských koutů Člp/EB/745, chrup úplný nůžkový skus,oko hnědé, 49 cm 
        Monti z Llukovenských koutů Člp/EB/747, chrup úplný nůžkový skus,oko tmavé, 51 cm 
        Mery z Lukovenských koutů Člp/EB/751, chrup úplný nůžkový skus,oko tmavé, 44 cm -   

nedostatečná výška 
         

Auvergnéský ohař 
 
                                                       Ibis od Smutné říčky 
 
        Aycha des Brumiers de Rigou vrh 26.2.2009 
 
        Cassa-Blanca Min Trevore D Amoure, Člp/?/ chrup úplný, nůžkový skus,oko hnědé, 60 cm 
 
                                                         Brigand de l ' Ecrin de la Dame 
 
        Gora od Smutné říčky vrh 7.9.2009 
 
        Lira od Smutné říčky Člp/BA/80, chrup úplný, nůžkový skus,oko tmavé, 55 cm 
 
                                                         Diamant de la Saligule Aux Becasses 
 
       Jacqueline Piaf Dama Krkonoše  
 
       Khyannes Etingelle de Vie, Člp/BA/81, chrup úplný, nůžkový skus,oko tmavé, 57 cm 
 
 

       Francouzský ohař krátkosrstý - pyrenejského typu 
 
 
                                                        Adriano de Felpaola 
 
      Coe                          vrh 25.6.2009 
 
      Evita Di San Donato Člp/BFP/8, chrup úplný, nůžkový skus,oko světlehnědé, 52 cm 
 
 

      Italský ohař 
 
 
                                                       Ulisse di Casamassima 
 
 
     Agnes od Nebeské brány vrh 9.11.2008 
 
     Asconio di Witigenove Člp/IO/25, chrup úplný, nůžkový skus,oko světlehnědé, 65 cm 
     Agatha di Witigenove Člp/IO/26, chrup úplný, nůžkový skus,oko světlé, 59 cm 
     Agrippina di Witigenove Člp/IO/27, chrup úplný, podkus, oko světlehnědé 61 cm 
     Ambra di Witigenove Člp/IO/30, chrup a skus neuvedeno, oko světlehnědé 61 cm 
     Apokalypsa di Witigenove Člp/IO/33, chrup úplný, nůžkový skus, oko světlehnědé 62 cm 
 



  Italský spinone 
 
                                                    Romolo del Subasio 
 
     Perla del Subasio vrh 2.6.2009 
 
     Brigitte del Subasio Člp/SPI/16, chrup úplný, nůžkový, oko světlé 62 cm  
      
Jarních svodů se zúčastnilo 19 jedinců plemen, která jsou zastoupená v našem klubu. 
Vady vylučujicí z chovu se vyskytly v nepatrném množství což je potěšitelné. Prostudováním těchto 
výsledků si chovatelé mohou zjistit výsledky svého snažení a vyvarovat se opakování spojení, ve 
kterých se vyskytly hrubé vady. 

Proto je velmi důležité aby se jarních svodů účastnilo co největší množství odchovaných psů a fen. 
 

                                                  Eva Nosková 
 

ZZpprráávvaa    
ppoorraaddccee  pplleemmeenn    

iittaallsskkýý  oohhaařř  aa  iittaallsskkýý  ssppiinnoonnee  
zzaa  rrookk  22001100      

 
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, je rok 2010 již 

minulostí. Konce a počátky kalendářních roků 
bývají obdobími bilancování a zjišťování jak byl 
uplynulý rok úspěšný či nikoli. 

A tak pokud se co by poradkyně chovu 
italských ohařů a italských spinone, ohlédnu za 
rokem 2010, domnívám se, že byl pro chovatele 
a majitele italských ohařů a italských spinone po 
všech stránkách úspěšný. 

Tak jako každý rok, i v roce uplynulém, se 
majitelé a chovatelé výše uvedených plemen 
zúčastnili řady kynologických akcí. 

 Většina jedinců italských ohařů i spinonů 
pod vedením svých majitelů dosáhla v uplynulé 
sezoně významných výstavních i pracovních 
úspěchů. To nejen na tradičních akcích 
každoročně pořádaných KBO, ale i na ostatních 
kynologických akcích a také v zahraničí. 
Provádění podrobného výčtu výsledků výstav a 
pracovních soutěží by bylo nošení dříví do lesa a 
ani to není cílem této zprávy. Řadu výsledků lze 
nalézt na stránkách Klubu bretaňských ohařů na 
adrese: www.breton.cz a také na webových 
stránkách jednotlivých chovatelských stanic. 



 Krátce bych se zastavila pouze u dvou akcí, kterých se zúčastnili jedinci 
italských ohařů, krom jiných plemen 
sdružených v KBO. Nebyly to ani tak 
akce kynologické, jako spíše akce 
myslivecké, jichž jsme se účastnili z 
iniciativy hlavního výcvikáře KBO, 
pana Plecháčka.  

 Prvou z nich byla každoroční 
odborná výstava zbraní a loveckých 
potřeb „„NNaattuurraa  VViivvaa““  vv  LLyysséé  nnaadd  
LLaabbeemm v květnu loňského roku. Na 
této výstavě byl rezervován stánek, 
ve kterém bylo každý den výstavy 
prezentováno jedno psí plemeno 
sdružené v KBO. Na italské ohaře 
vyšel čtvrtek 20. května. Po celý den jsme se ve stánku snažili prezentovat a 
představit málo známé plemeno italského ohaře jak odborné, tak i laické veřejnosti. 
Stánek byl vyzdoben mnoha fotografiemi. Přes video v televizi i na počítači běžely 
filmové šoty z výstavních akcí, ale především videa prezentující správnou práci 
italských ohařů v poli. I přes značný zájem veřejnosti nelze přehlédnout řadu 
pořadatelských nedostatků, např. nezajištěné parkování v areálu už v 09:00 hod., 
problémy se zajištěním oběda a hlavně obrovské horko v neklimatizované hale a 
nemožnost řádného vyvenčení a proběhnutí čtyřnohých svěřenců. Pro psy byl 
celodenní pobyt v takových podmínkách velice stresující. 

 Druhou podobnou akcí, jejímž hlavním cílem byla opět prezentace málo 
známých plemen psů chovaných v ČR jak odborné myslivecké, tak i laické veřejnosti, 
byla „„1177..  SSvvaattoohhuubbeerrttsskkáá  ssllaavvnnoosstt““ pořádaná na Kuksu ve Východních Čechách v 
sobotu 2. října 2010, za krásného slunečného dne. I celková atmosféra slavnosti byla 
pohodová do chvíle, kdy mmooddeerrááttoorr,,  ppaann  ZZaajjííččeekk – myslivec, chovatel loveckých 
plemen psů a rozhodčí z výkonu, nezačal do mikrofonu představovat plemeno 
„Italský ohař“. Po jeho slovech, mimo jiné, že iittaallsskkýý  oohhaařř při práci „„dduuppee  aa  ppookkuudd  
oodd  nněěhhoo  nněěkkddoo  ččeekkáá  ppoořřááddnnoouu  pprrááccii  vv  ppoollii,,  ttaakk  nnaa  ttoo  mmůůžžee  rryycchhllee  zzaappoommeennoouutt““, 
jsme z této jinak velmi vydařené akce ihned odjeli.  Pokaženou náladu jsme si 
napravili až odpolední procházkou podél Labe v Hradci Králové. Panu Plecháčkovi 
samozřejmě za jeho snahu o prezentaci plemen chovaných v KBO i takovýchto 
akcích patří veliký dík a obdiv. On samozřejmě na jejich nedobrý průběh neměl 
žádný vliv. Já jsem ale z účasti na podobných akcích úplně vyléčena. 

 Do data vzniku této zprávy byli po splnění všech 
klubem předepsaných podmínek uucchhoovvnněěnnii tito jedinci: 

� pes  italský ohař  AARRGGOO  ddeeii  GGiioottttoo,  majitel Ing. 
Pavel Kyša, 

� fena  italský ohař MMEENNTTAA  CCoommppaattrriioottaa  ddii  BBoonnffiinnii, 
majitelka Pavlína Zachardová. 

 CCeellkkeemm  jjee  tteeddyy  uucchhoovvnněěnnoo  1133 jedinců ittaallsskkýýcchh  
oohhaařřůů. Z toho je 66  ppssůů a 77  ffeenn. UU  iittaallsskkýýcchh  ssppiinnoonnee jsou 
uchovněni dva jedinci a to jjeeddeenn  ppeess a jjeeddnnaa  ffeennaa. Karty 
chovných jedinců se všemi údaji lze nalézt na  

 



stránkách Klubu bretaňských ohařů, na adrese: www.breton.cz  

 V roce 2010 byly odchovány dva vrhy štěňat italských ohařů. Prvý vrh byl v 
cchhoovvaatteellsskkéé  ssttaanniiccii  „„ddeeii  GGiioottttoo““ dne 29. května 2010 ze spojení GGiioottttoo, majitele Gábora 
Essösy z Maďarska a BBrriinnaa  NNaasszzáállyymmeennttii, majitele ing. Pavla Kyši. Narodilo se 5 fen a 3 
psi.  

 Hned dva dny nato, 31. 5. 2010, se v cchhoovvaatteellsskkéé  ssttaanniiccii  „„ddii  WWiittiiggeennoovvee““ narodilo 
8 fen a 4 psi ze spojení UUlliissssee  ddii  CCaassaammaassssiimmaa, majitele Antonia Casamassima z Itálie, a 
AAggnneess  oodd  NNeebbeesskkéé  bbrráánnyy, majitele ing. Karla Kahudy. 

 V průběhu loňského roku jsem vystavila další tři „Doporučení ke krytí“. Jedno bylo pro 
paní Melionovou – fena spinone a dvě pro pana Horáčka – fena italského ohaře. Bohužel 
feny nezabřezly, což je dle mého názoru velká škoda. 

 

 

PPoo  jjeeddeennááccttii  lleetteecchh cchhoovvuu  iittaallsskkýýcchh  oohhaařřůů  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  ssee  jjeejjiicchh  cceellkkoovvýý  ppooččeett  
eevviiddoovvaannýý  vv  pplleemmeennnnéé  kknniizzee  ČČMMMMJJ zastavil přibližně na čísle 6611. Jejich skutečný počet v 
České republice je však nižší, protože jedna evidovaná fena již nežije a řada štěňat byla 
prodána do zahraničí (USA, Německo, Švýcarsko, Kypr, Slovensko). 

 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. 

 Na závěr do roku 2011 přeji všem chovatelům a 
majitelům italských ohařů a spinone i ostatním členům Klubu 
bretaňských ohařů mnoho zdraví, výstavního i 
chovatelského štěstí a především trpělivosti při přípravě 
jejich  svěřenců na výstavní i pracovní akce.  

V Dobřívu dne 6. ledna 2011                 
        

OOOOOOOOllllllllggggggggaaaaaaaa        SSSSSSSSttttttttaaaaaaaarrrrrrrráááááááá        vvvvvvvv........        rrrrrrrr........                
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Zpráva hlavní poradkyně chovu za rok 2010 
 
 
V roce 2010 byla situace obdobná jako v roce předchozím, kdy se chovatelé v důsledku 
hospodářské krize báli krýt své feny bretaňských ohařů, aby jim potom štěňata nezůstala 
doma. Bylo sice šest vrhů, což je o jeden vrh více než v roce 2009, ale štěňat bylo vrženo a 
odchováno 31, což je o jedno néně než v roce předchozím. 
Ze 31 vržených štěňat bylo 18 psů a 13 fen. Zbarvení štěňat bylo následujicí:  
bílooranžové - 6 psů + 5 fen tj. 11 štěňat, černobílé - 12 psů + 6 fen tj. 18 štěňat, hnědobílé - 
2 feny.Trikolorní zbarvení se vloni nevyskytlo. 
 
Vrhy byly odchovány od těchto chovných párů :  

Akira Amytycja x Rony du Hameau de Sorny -   2 psi + 4 feny 
Arwen z M.hory x Armorique Tankaram   4 psi 
Julie z Taranky x Uss de la Haie des Dames   2 psi + 1 fena 
Dea Souchov x Robur z Taranky     2 psi + 3 feny 
Duna x Robur z Taranky      5 psů + 4 feny 
Angelina Black Barbarian x Odin z Taranky   3 psi + 1 fena 
Laura z Taranky x Berry z Mackovy hory    nezabřezla 
 
Z těchto štěňat byla pouze dvě bezocasá, zbytek měl dlouhé oháňky. Je na libovůli 
chovatele, zda oháňky zkupíruje nebo ponechá. 
Bezocasost nebo přirozeně krátké oháňky - do 10 cm,jsou specifickým znakem 
bretonů, ale bohužel se v současnosti v populaci vyskytují velice málo. 
 
V roce 2010 slavil náš klub 20 let výročí svého vzniku a tak pro nové členy neuškodí 
trochu historie. 
 
Klub v této podobě vznikl v roce 1990 kdy jsme se odtrhli od Klubu chovatelů 
dlouhosrstých ohařů, který kromě bretaňského ohaře zastřešoval plemena velký a 
malý müsterlandský ohař a německý dlouhosrstý ohař.Tato plemena mají trochu jiný 
styl práce než bretoni, kteří se svojí prací podobají spíše ohařům anglickým. 
Několik let byli i v samostatném klubu zastoupeni pouze chovatelé a majitelé 
bretaňských ohařů.Teprve později se k nám začala dovážet ostatní francouzská 
plemena. Později jsme začali zastřešovat kromě francouzských i plemena italská a 
také už máme jednoho ohaře portugalského. 
V letošním roce bylo dovezeno několik jedinců našich plemen ze zahraničí. 
Byli to - 1 bretaňský ohař z Itálie - pes,1 fena saint-germainského ohaře z Francie,1 
pes francouzského ohaře typu pyrenejského z Itálie, pes a fena italského spinone ze 
Slovenska,1 fena dlouhosrstého ohaře z Pont Audemer z Francie a 1 pes již 
zmiňovaného portugalského ohaře, rovněž z Francie. 
Teď trochu statistiky - u plemene bretaňský ohař jsme se dostali k číslu zápisu 807, u 
auvergnéských ohařů - což bylo naše druhé plemeno, je zapsáno 90 jedinců, 
italských ohařů je 61, italských spinonů je 28, francouzských ohařů typu pyrenejského 
je zapsáno 8 jedinců, saint germainskych ohařů jsou zapsáni 4 jedinci, dále dva 
francouzští dlouhosrstí ohaři a po jednom jedinci dlouhosrstého ohaře de Pont 
Audemer a portugalského ohaře.Tato čísla jsou pouze orientační - úplně přesné 
záznamy má plemenná kniha.Tyto údaje uvádím pouze jako zajímavost pro ty členy, 
kteří se více zajímají o dění v našem klubu. 
 
V roce 2011 přeji všem členům a příznivcům našich plemen hodně zdraví, pohody a 
radosti s jejich chlupatými miláčky. 
 
                                                                                                   Eva Nosková, HPCH  
 



Zpráva poradce chovu pro ostatní francouzská plemena 
ohařů za rok 2010 

 
 
Pokud jsem v úvodu loňské zprávy poradce chovu konstatovala, že rok nebyl z hlediska 
chovu ostatních francouzských plemen ohařů nijak zvlášť úspěšný, musím letos konstatovat, 
že rok 2010 byl z hlediska chovu ještě horší. 
 
Z ostatních francouzských plemen ohařů sdružených v KBO nebyl v roce 2010 odchován ani 
jediný vrh. Nejinak tomu bylo u nejpočetnějšího plemene – auvergnéského ohaře. Tento rok 
nás nezachránil ani Slávek Hanáček, jindy opravdu produktivní chovatel. Vím, že situace 
byla špatná a že i chovatelé módních plemen měli na podzim plné dvorky jarních štěňat, 
která nešla na odbyt. Ale měli bychom se nad situací v chovu asi docela odpovědně 
zamyslet. Je pravdou, že dvě krytí auvergneských ohařů, na něž jsem vystavovala krycí listy, 
bohužel, nevyšla a jednu fenu jsem byla nucena vyřadit ze zdravotních důvodů z chovné 
kartotéky. Ale přes tuto smůlu bychom se měli k chovu těchto krásných plemen chovat 
odpovědněji. Budiž nám zatím alespoň útěchou, že mám v příštím roce avizované minimálně 
4 vrhy auvegnéských ohařů. Snad se situace s odbytem štěňat v příštím roce zlepší, 
chovatelé dostanou odvahu krýt své feny a že nás opustí i smůla, která nás provázela 
v uplynulém roce. Chovnou základnu, myslím, máme velmi kvalitní. V současné době je 
uchovněno 7 fen a 10 psů auvergneského ohaře. 
 
Na druhé straně je pravdou, že v uplynulém roce byla velmi potěšující skutečnost, že 
majitelé psů se soustředili na složení zkoušek z výkonu a v mnohem větším počtu než 
v minulých letech se účastnili se svými psy nejen klubových akcí. Myslím, že plný počet psů 
na Novomlýnském derby nebo na Rajhradickém poháru či hojná účast na Memoriálu Josefa 
Luxe, jsou toho důkazem. Věřím, že i ten letošní rok bude v této oblasti víc než úspěšný a že 
se nám podaří navázat i na chovatelské úspěchy minulých let. 
 
Přeji všem našim členům mnoho krásných zážitků s jejich čtyřnohými přáteli, mnoho 
chovatelských úspěchů v Novém roce (doufám) a těším se na setkání s nimi nejen na akcích 
pořádaných našim klubem. 
 

JUDr. Iva Rudá 
                poradce chovu pro ostatní  

francouzská plemena ohařů 
 

 

 



I. ročník Rajhradického poháru 
 
V sobotu 21.srpna 2010 proběhl první ročník Rajhradického poháru. Soutěž se posuzovala 
dle platného zkušebního řádu pro zkoušky vloh se zadáváním titulů CACT a res. CACT. 
 
Zájem o tuto soutěž předčil veškerá očekávání, neboť již měsíc před soutěží bylo přihlášeno 
24 psů a 3 náhradníci. Pokud jde o složení plemen, startovalo 7 spinonů, 6 auvergnéských 
ohařů, 3 výmarští ohaři, 2 bretaňští ohaři, 2 italští ohaři, 1 maďarský ohař krátkosrstý, 1 
maďarský ohař drátosrstý, 1 gordonsetr a 1 irský setr. 
 
Posuzování přijali ve většině osvědčení rozhodčí, kteří již posuzovali Novomlýnské derby a 
kteří byli doplněni zkušenými rozhodčími z Přerovska a Olomoucka. Poděkování na tomto 
místě náleží určitě Mirkovi Horáčkovi a Jarkovi Krcánkovi, kteří nominaci rozhodčích mnohdy 
na poslední chvíli doplňovali, když již delegovaným rozhodčím přicházely další delegace. 
Domnívám se, že účastníci soutěže mohou být, až na jediný přehmat právě dodatečně 
delegovaného rozhodčího, s posuzováním těchto zkušených rozhodčích spokojeni. Zejména 
hodnocení pana Procingera, který zhodnotil velmi objektivně práci každého psa, vyzdvihl 
klady jeho práce a poradil vůdci jak odstranit záporné stránky práce psa s ohledem na 
pracovní standard toho kterého plemene, myslím muselo potěšit srdce každého, kdo někdy 
předváděl málopočetné plemeno psů a vyslechl si hodnocení od rozhodčího, který nemá ani 
ponětí o pracovním standardu posuzovaného plemene. 
 
Soutěž probíhala ve výborně zazvěřené honitbě MS SVRATKA Rajhradice. Přesto, že nám 
počasí vůbec nepřálo a psi běhali ve 30 stupňovém vedru, každý pes měl možnost vystavit 
ať již pernatou či srstnatou zvěř. Bohužel, slunci, větru a dešti poručit neumíme. Zkušení 
rozhodčí však naváděli vůdce psů do stinných lokalit v blízkosti remízků, kde bylo zvěře 
dostatek, což mnozí vůdci s povděkem kvitovali. Na druhé straně zde byli i zajíci a mnozí psi, 
kteří nejsou zvyklí v takto zazvěřeném terénu běhat, na to doplatili. Ale stále jsem toho 
názoru, že pokud je možnost pořádat klubové akce v takto zazvěřených honitbách na 
divokých bažantech a koroptvích, kde čas od času vyběhne zajíc, je to pro naše psy 
přínosem. A všichni víme, že taková soutěž je v mnohém i otázka štěstí.   
 
Pokud jde o výsledky, excelovala paní Vlasta Bastlová, která se svými dvěma fenami 
spinonů získala první dvě místa a tituly CACT a Res.CACT, třetí místo obsadil pan Karel 
Kolář s fenou maďarského drátosrstého ohaře. Celkově obstálo 22 psů – 17 v I.ceně, 1 ve 
II.ceně, 4 ve III.ceně, 1 neobstál a 1 odstoupil. 
 
Závěrem lze jen poděkovat MS SVRATKA Rajhradice za pronájem výborně zazvěřené 
honitby a zavádění skupin a doufat, že příští rok k nám bude počasí milosrdnější. 
 
        Iva Rudá 

 
Přehled výsledků Rajhradický pohár 
    
     Jméno                              pohlaví      plemeno   zápis Člp       Majitel,vůdce          počet bodů   
Klasifikace   poznámka 
1.Brigite del Subasio       fena         SPI           9SU6         Vlasta Bastlová       228        I.c       
CACT 
 
2.Zaza del Subasio          fena         SPI           8SU6         Vlasta Bastlová       228        I.c       
R.CACT 
  
3.Zala Zoldmali                fena         MOD       3470          Karel   Kolář              225       I.c 
  



4. Saggio Ross  
    Cynopolis                     pes        SPI            ČLP SPI/7  Rudolf Zbořil           225         I.c 
     
5. Jorga od Smutné          fena         BA           Lof  7 AU    Josef   Hrdlička      225        I.c 
    Říčky                                                                  022025 
 
6. Brokee Victoria             pes         VOK     7518             Lukáš Herodes          223       I.c                                   
    Šedý Duch       
 
7. Aik z Elevenu             pes          MOK      3330            Ruda Marek                221       I.c 
 
8. Back z Rajhradických    pes         BA            38             Judr.Iva Rudá           220         I.c 
    polí 
  
9.Nievan Arouse             fena          IS             088B         Kateřina Hulíková     220        I.c 
    Admiration 
  
10.Polceveras  Garbo        pes           IO            9811          Bc.Iveta Pražáková 218      I.c 
                                                                              00000 
                                                                              384489  
11.Elizabet the Queen     fena         VOK           6469          Dagmar Velíčková  218       I.c 
    Sirius Nova 
                                            
12.Silvio Ross Cynopolis   pes        SPI           14               Markéta Jelínková   218       I.c                                                       
  
13.Reno Ross Cynopolis    pes         SPI            3                Rudolf Zbořil          208       I.c 
 
14.Baso Lovec z Gordonu   pes         GS           6008          Monika Vojáčková  207       I.c 
 
15.Lira od Smutné Říčky    fena            BA          80             Miroslav Horáček   197        I.c 
 
16.Argo dei Giotto             pes              IO           15             ing.Pavel Kyša        195      I.c 
 
17.Straciatela Ross             fena             SPI        19            Ivana Letková         193       I.c 
      Cynopolis      
 
18.Bjarme steel-                fena              VOK       7701        Vlasta Surovcová    186     II.c 
      crazy dog 
 
19.Dyta z Bohumělské          fena            BO         727         Petr Zvonař              202     III.c 
      obory 
 
20.Jasan od Smutné            pes              BA         50           Slavomír Hanáček    189     III.c 
      Říčky    
 
21.Jolie od Smutné               fena             BA         53           Slavomír Hanáček   172       III.c 
      Říčky 
 
22. Scoccio Ross Cynopolis   pes              SPI         12         ing.Zuzana Krulišová 172  III.c 
                                                                                                            Tomáš  Ulrych    
 
23. Jazz od Smutné říčky         fena            BA         52          Miroslav Horáček           0          
       

24.Roni od Progara                 pes              BO     709209     Marcela Horáčková    odstoupil    



Memoriál Josefa Luxe 2010 
 
dne :   04.09.2010 
 
Pořadatel :  OMS Pardubice a KBO Benešov    Počet přihlášených psů: 20 
 
 
Vrchní rozhodčí :  Kaplan František                   Počet předvedených psů: 20 
  
Rozhodčí:  ing.Kerda František, Pulpán Jan, Kaplan Pavel, Matěna Jaroslav, Plecháček 
Jiří, Doležal Antonín 
 
 
 

Jméno,pohlaví, 
plemeno psa 

ČLP majitel 
vůdce 

Počet 
bodů 

Klasi- 
fikace 

Poznámka 

Dona de l´Etang du Vert 
fena 
Brague Saint Germain 

SG/3 Jiří Tomášek 220 1cena Vítěz kont.o. 
CACT 

        dtto 

Back z Rajhraddických 
polí 
Pes 
BA 

BA/38 Iva Rudá 220 1cena Kont.o. 
Res. CACT 

        dtto 

Silvio Ross Cynopolis 
Pes 
SPI 

SPI/9 Markéta Jelínková 220 1cena  

        dtto 

Jolie od Smutné říčky  
Fena 
BA 

BA/50 Slavomír Hanáček 220 1cena  

         dtto 

Jazz od Smutné říčky 
Pes 
BA 

BA/52 Miroslav Horáček       216 1cena  

Eva Černohubová 

Basha Bell od Křemence 
Pes 
MOK 

2938 Martina Šoupalová         216 1cena  

Martina + Josef 
Šoupalovi 

Sára z Kyjovic 
Fena 
ČF 

59718 Zbyněk Dudych 216 1cena  

          dtto 

Bria z Rajhradických 
polí 
Fena 
BA 

BA/39 Iva Rudá 212 1cena  

  dtto 

Polla Plameni pas 
fena 
NOK 

78466 Pavel Navrátil 212 1cena  

        dtto 

Pit Kajan z Baštin 
Pes 
MOK 

3072 Lucie Svobodová         212 1cena  

         dtto 



CHérie Bohemis 
Victoria 
Fena 
IS 

15193 Naďa Dušková 208 1cena Vítěz brit.o. 
CACT 

          dtto 

Aigelz Czarnego dworu 
Fena 
NOK 

78676 Jiří Drábek 204 1cena  

          dtto 

Dona z Čejských lesíků 
Fena 
GS 

5888 Karel Kačerovský 200 I cena Brit.o. 
Res.CACT 

          dtto 

Ewony z Mešinské 
hájovny  
Pes 
IO 

10570 Jana Votrubová  196 I cena   
 

          dtto 

Lira od Smutné říčky  
Fena 
BA 

BA/80 Miroslav Horáček O O Hledání - O 

           dtto        

Antar z Cernego dworu 
Pes 
NOK 

78675 Jiří Drábek O O Vystavování 
- O 
 

      dtto 

Ebro du Nid Aux 
Nobles 
Pes 
NOK 

78677       dtto O O      dtto 
 

      dtto     

Gala z Mešinské 
hájovny 
Fena 
POI 

10598       dtto O O      dtto 
 

       dtto     

ll z Oklikova 
Pes 
POI  

10550 Jiří Klapka  O O Hledání - O 

       dtto 

Camio Theogonia Black 
Pes 
NOK 

PKR. 
Vll- 
11801 

Lucie Svobodová O O Hledání - O 

 

     

 



IFT-GT Dubany 2010 Výsledková listina 
 
4.9.2010 

Field Trials GT couple pointer-setter 
rozhodčí: Libor Kunt, Ing. Eva Pavlíková, Jiří Frinta 

 

Faust Vis Tranquilla Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC) 
Pořadí: 1. 
Body: 17 
Rychlé, dostatečně daleké hledání ve stylu AS. 2x spontánně přiznává partnerovi. V prvém běhu 
nepřichází na zvěř, poskytnut druhý běh, ve kterém v těžkém terénu vypracovává ubíhajícího kohouta. 
Klidný po vzlétnutí i po výstřelu.Přinášení pernaté a kachny splněno. 
Titul: CACIT 
 

Fino Vis Tranquilla Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) 
Pořadí: 2. 
Body: 14 
Hledání by mohlo být s větším nasazením, dobře pracuje při měnícím se větru. Ke konci běhu 
vypracovává kohouta. Po vzlétnutí i výstřelu klidný. Přinášení pernaté a kachny splněno. 
Titul: 

 

Calas de la Maletiére Anglický setr fena 14.07.07 Weinfurtová Dita 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Výrazné hledání, dostatečně hluboké, s dobrou prací při měnícím se větru. Nevyužívá bodu na 
pernaté. 
Titul: 

 

Fai Leslie Leven Anglický setr fena 12.11.07 Votrubová Jana Ing. 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Prostorné hledání ve stylu anglického setra,s dobrým držením hlavy a otáčkami proti větru.3x 
vystavení bez prokázání zvěře. 
Titul: 

 

Cranberry Seva Anglický setr fena 26.06.09 Korelus Josef 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání s menším nasazením s nízkým nosem. Ve 4. minutě výrazně polevuje v tempu. 
Titul: 

 

Sára Mešinská hájovna  Svobodová Lenka,Mgr. Pointer fena 30.04.06 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání je nesystematické, s nízkým držením hlavy, spíše loveckého typu. V 5. minutě výrazně 
polevuje v tempu a prokazuje velký zájem o pachy. 
Titul: 

 



Gitano del Cerano  Pointer pes 12.10.05 Svobodová Lenka,Mgr. 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
V počátku běhu pes projevuje zájem najít zvěř, avšak v menším tempu. V 5.minutě jeví zájem o 
partnera. 
Titul: 
 

4.9.2010 

Field Trials GT couple kontinental 
rozhodčí: Libor Kunt, Ing. Eva Pavlíková, Jiří Frinta 

Brise du Pied du Mont Německý krátkosrstý ohař fena 19.05.06 Kalík Miroslav 
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) 
Pořadí: 

Body: 0 
Pes s dobrým držením hlavy,systematické a vytrvalé hledání. 1x staví bez prokázání zvěře.Po celou 
dobu běhu nepřichází na zvěř. 
Titul: 

 

Dona de L´Etang du Vert Braque Saint Germain fena 06.05.08 Tomášek Jiří 
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání prostorné, ale postrádá systém. Fena projevuje větší zájem o pach zvěře. Nepřichází na zvěř, 
neposkytnut druhý běh. 
Titul: 

 

Nora zo Starých Levíc Německý krátkosrstý ohař fena 06.06.03 Navrátil Pavel 
Hodnocení: 

Pořadí: 

Body: 0 
odstoupil 
Titul: 

 

Mona z Vápenek Německý krátkosrstý ohař fena 08.05.06 Navrátil Pavel 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání by mohlo být s větším nasazením, dobré držení hlavy,systematicky prohledává daný prostor. V 
7. minutě výrazně polevuje v tempu a přechází pernatou zvěř. 
Titul: 

 

Augia z Mackovy Hory Bretaňský ohař fena 29.06.06 Dušková Naďa 
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) 
Pořadí: 

Body: 0 
Fena s vyjádřenou touhou najít zvěř, s dobrým nasazením a držením hlavy. Po celou dobu běhu 
vytrvale hledá a staví bez prokázání zvěře. Poskytnut druhý běh, ve kterém nepřichází na zvěř. 
Titul:  

 

Kami Herak Německý krátkosrstý ohař fena 09.07.08 Kalík Miroslav 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání by mohlo být více systematické. V 8.minutě výrazně polevuje v tempu. 



Silver de Rade Savič Německý krátkosrstý ohař pes 01.09.06 Kalík Miroslav 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání je nesamostatné, příliš ovlivňován vůdcem. Levé otáčky po větru. Hledání by mohlo být s 
větším nasazením. Přechází pernatou zvěř. 
Titul: 

 

Kadir Herak Německý krátkosrstý ohař pes 09.07.08 Kalík Miroslav 
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání v dobrém tempu, systematické, s dostatečným využitím obou stran. Jednou staví bez 
prokázání zvěře. V druhém běhu nepřichází na zvěř. 
Titul: 

 

Goya del Rade Savic Německý krátkosrstý ohař pes 14.04.06 Kalík Miroslav 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání je s dobrým nasazením a držením hlavy.První běh trvá 4 minuty z důvodu výskytu zemědělské 
techniky na poli. 
Poskytnut druhý běh ve kterém nepřichází na zvěř,ve 3.běhu se hlasitě projevuje. 
Titul 

 

Laki del Rade Savič Německý krátkosrstý ohař pes 31.01.07 Kalík Miroslav 
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání by mohlo být více systematické.Málo využívá pravou stranu. Po celou dobu běhu nepřichází na 
zvěř, neposkytnut druhý běh. 
Titul: 
 

4.9.2010 

T.A.N. solo kontinental 
rozhodčí: Dvořáková Helena 

Asta z Loutkova Bretaňský ohař fena 17.12.09 Vrchotický Stanislav 
Hodnocení: uspěl I.pořadí 

Pořadí: 

Body: 0 
Titul: 

Bonifác Du Chateau 

Jencenstejn 
Bretaňský ohař pes 28.11.09 Štveráčková 
Hodnocení: odročen 

Pořadí: 

Body: 0 
Titul: 

Atos Du Chateau 

Jencenstejn 
Bretaňský ohař pes 26.04.08 Štveráčková 
Hodnocení: uspěl 

Pořadí: 

Body: 0 



 

5.9.2010 

Field Trials GT couple pointer-setter 
rozhodčí: Libor Kunt, František Kaplan 

Faust Vis Tranquilla Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC) 
Pořadí: 1. 
Body: 16 
Prostorné hledání zcela ve stylu plemene, s dobrým využitím daného terénu, který systematicky 
prohledává. Nepřichází na zvěř, poskytnut druhý běh, ve kterém přiznává partnerovi, který zvěř 
nedopracoval a následně sám tento bod využívá. 
Klidný po vzlétnutí i po výstřelu. Přinášení pernaté excelentní. 
Titul: 

 

Fino Vis Tranquilla Anglický setr pes 30.12.05 Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) 
Pořadí: 2. 
Body: 13 
Hledání zcela ve stylu plemene, s prostorným využitím terénu, mohlo by být energičtější. Ke konci 
běhu vypracovává ve stráni bažantí slepici. Po vzlétnutí zvěře a po výstřelu ne zcela klidný 
Titul:  
 

Sára Mešinská hájovna Pointer fena 30.04.06  Svobodová Lenka, Mgr. 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání postrádá systém a mohlo by být dynamičtější. V 5.minutě jeví nadměrný zájem o stopy a 
přestává hledat. 
Titul: 

 

Calas de la Maletiére Anglický setr fena 14.07.07 Weinfurtová Dita 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Velice elegantní hledání ve stylu plemene s dobrým držením hlavy a systematickým využitím daného 
prostoru. V prvém běhu nepřichází na zvěř, poskytnut druhý běh. Zde vystavuje zvěř, kterou 
nedopracovává. 
Titul: 

 

Fai Leslie Leven Anglický setr fena 12.11.07 Votrubová Jana Ing. 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání je rychlé a prostorné, mohlo by být lepší držení hlavy. Občas otáčí po větru. Ve 2.běhu 
nevyužívá bodu na pernaté, kterou vystavuje, ale nedopracovává. 
Titul: 

 

Cha-cha Vis Tranquilla Anglický setr fena 16.06.07 Kůrka Vladimír 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Rychlé a prostorné hledání v dobrém tempu s dobrým držením hlavy. Ve 2.běhu přechází zvěř. 
Titul: 

 

 



Chérie Bohemis Victoria Irský setr fena 13.09.08 Dušková Naďa 
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) 
Pořadí: 

Body: 0 
Fena s dobrým pohybem a systematickým a prostorným hledáním. V prvém ani druhém běhu 
nepřichází na zvěř. 
Titul: 
  

Gitano del Cerano Svobodová Lenka, Mgr. Pointer pes 12.10.05 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání by mohlo být dynamičtější a systematičtější. Příliš se váže na partnera, kterého následuje a 
dostává se z vlivu vůdce. 
Titul: 

 

Cak Nová Hajnice Pointer pes 01.05.06 Kůrka Vladimír 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Rychlé, prostorné a vytrvalé hledání s dostatečným prohledáváním daného terénu. Ke konci běhu 
nevyužívá bod na pernaté. 
Titul: 

 

Dami Nová Hajnice Pointer pes 09.01.08 Kůrka Vladimír 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání je rychlé, ve stylu plemene, avšak chybí systém. V 7.minutě z vlivu vůdce. 
Titul: 
 

5.9.2010 

Field Trials GT couple kontinental 
rozhodčí: Jiří Plecháček, Kaplan Pavel 

 

Mona z Vápenek Německý krátkosrstý ohař fena 08.05.06 Navrátil Pavel 
Hodnocení: výborně (EXC) 
Pořadí: 1. 
Body: 18 
Fena v 6. minutě vystavilapernatou, postoupila, klidná po výstřelu i před pernatou. Hledání prostorné, 
ve stylu plemene, plně využila přidělený terén. Přinášení pernaté splnila. 
Titul: CACIT, CACT 
 

Nora zo Starých Levíc Německý krátkosrstý ohař fena 06.06.03 Navrátil Pavel 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání prostorné a daleké, vzdaluje se z vlivu vůdce. 
Titul: 

 

Augia z Mackovy Hory Bretaňský ohař fena 29.06.06 Dušková Naďa 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání více do předu než do stran, nepřiznává partnerovi a zvěř vyráží. 



Dona de L´Etang du Vert Braque Saint Germain fena 06.05.08 Tomášek Jiří 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Fena ukazaje výborné, prostorné hledání. Vystavuje pernatou, klidná po výstřelu i před zvěří. Přinášení 
nesplnila. 
Titul: 

 

Kadir Herak Německý krátkosrstý ohař pes 09.07.08 Kalík Miroslav 
Hodnocení: neklasifikován (N.C.) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání ve stylu plemene, prostorné a systematické. V průběhu celého běhu nepřichází na zvěř. 
Titul: 

 

Goya del Rade Savic Německý krátkosrstý ohař pes 14.04.06 Kalík Miroslav 
Hodnocení: neuspěl (E) 
Pořadí: 

Body: 0 
Hledání systematiké ve stylu plemene. V 6. minutě přiznává partnerovi, ale následně jde před něj a 
zvěř vyráží. 
Titul: 

 

5.9.2010 

T.A.N. solo kontinental 
rozhodčí: Dvořáková Helena 

 

Max z Lukovenských koutů bretaňský ohař pes  14.6.09 Plecháček Jiří 
Hodnocení: uspěl 1.pořadí 
Pořadí: 

Body: 0 
 

Mery z Lukovenských koutů bretaňský ohař fena  14.6.09 Plecháček Jiří 
Hodnocení: odročen 
Pořadí: 

Body: 0 
   

VÝSLEDKY ZKOUŠEK ČMMJ 2010 

 

Zkoušky vloh: 

Jméno psa/plemeno Vůdce Cena/ 
body 

Hledání 
 

Vystav. Nos       Chuť k 
práci 

Chování 
po 
výstřelu 

Dar z Bohumělské 
obory / BO 

Zvonař P. I./226 4 4 4 4 4 

Alphai Black 
Barbarian /BO 

Panáček M.. I./225 4  4 4 4 4 

Agatha di Witigenove 
/ IO 

Homolková 
M. 

I./206 3 3 4 4 4 

Monti z Lukov.koutů 
/BO 

Plecháček J. I./195 3 3 4 4 4 



Max z Lukov.koutů/ 
BO 

Plecháček J. I./187 3 3 4 4 4 

Mery z Lukov.koutů 
/BO 

Plecháček J. III./162  2 2 3 3 4 

Apokalypsa di 
Witigenove /IO 

Žáková Z. 0      

 
 
Podzimní zkoušky: 
Jméno psa   /  
plemeno 

Vůdce Cena /  
body 

Hledání Vystav.    
Nos       

poslušnost Chování 
po 
výstřelu 

Benjamin Black 
Barbarian 

Kostka S. I./300 4 4 4 4 4 

Menta 
Compatriota di 
Bonfini /IO 

Zachardová 
P. 
MVDr. 

I./285 4 4 4 4 4 

Bred 
z Bezděkova 
dvora /BO 

Bezděk J. III./268 4 3 4  4 

Cleo z Hory 
Blaník  
/BO 

Matoušek 
M. 

0 dohledávka 
srst. 0 

     

Amanda 
z Pickova dvora 
/ BO 

Plecháček 
J. 

0 přinášení 
vlečené zvěře 
0 

     

 
 
Vodní práce     
Jméno psa/plemeno Vůdce Přinášení 

z hl.vody 
Dohled. Chování na st Cena /  

poč. bodů 
Zaza del Subasio /SPI Bastlová V. 4 4 4 I./100 
Jasmina Piaf Dama /AO Posseltová J.Ing. 4 4 3 I./98 
Azor z Bohum.mokřiny/AO Šostok P. 4 4 4 I./96 
Polcevera´s Garbo / IO Pražáková I. 4 4 3 I./85 
Oxana z Taranky /BO Vrchotický St. 3 4 1 II./77 
 
 
Memoriál F.Horela     
Jméno psa/plemeno Vůdce Cena /  

poč. bodů 
Jasmina Piaf 
Dama Krkonošr / AO 

Posseltová J.Ing. 0 
vlečka s liškou 0 

 
 
 
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 těchto několik tabulek.  
Děkuji Vám za pochopení a všem přeji do nového roku mnoho úspěchů a krásných chvil s jejich 
čtyřnohými kamarády. 
 

Jirka Plecháček 
      výcvikář 

 



 



 
EVROPSKÝ POHÁR BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ A.I.C.E.B. V POLSKU 
 
 
Ve dnech 9.-10. října 2010 se konal první Evropský pohár bretaňských ohařů podle pravidel 
pro podzimní soutěže FT-GT (s přinášením ulovené zvěře). 
Protože jsme byli spolupořadateli této prestižní akce, bylo nemyslitelné, aby se neúčastnilo 
naše družstvo. Bohužel zájem ze strany našich členů byl mizivý (co mizivý – žádný!) a 
nepřihlásil se z řad členstva žádný účastník. Hrozila ostuda, protože naše obvyklá výmluva, 
že se naši psi nemohou účastnit jarních pohárů, protože se konají příliš brzy na jaře, kdy u 
nás obvykle ještě leží sníh a psi tedy nemají možnost přípravy, v případě podzimního trialu 
neobstojí. Kromě toho se jednalo o soutěž v praktickém lovu, kde není kladen tak velký 
nárok na styl a rychlost a hodnotí se více lovecká účinnost. Protože paní Dušková připravuje 
svoje feny pro FT, vyzvali jsme ji k účasti, takže polovinu družstva jsme měli – feny Duna a 
Augia z Mackovy hory mají zkušenosti a dávaly naději, že neudělají ostudu. Nakonec jsme 
ovšem museli přistoupit k tomu, že v barvách naší republiky startoval rovněž italský 
profesionální psovod pan Maurizio Musso se dvěma psy, zapsanými v naší PK a 
trénovanými jím průběžně na soutěže FT. Doplnil tak stav našeho družstva na kompletní 
počet 4 psů. 
Obdobně tomu bylo v případě polské reprezentace, i tam tvořili družstvo italští psi. 
Protože se jednalo o první ročník soutěže a navíc ve východní části Evropy, byl zájem ze 
západních zemí dost slabý. Přesto se účastnila družstva ze všech zemí, kde je popularita 
bretaňských ohařů obrovká a patří tam k nejpočetnějším loveckým plemenům. 
Byla to družstva Francie, Itálie i Španělska. Další družstva byla z Německa, Holandska, 
Ukrajiny a z pořadatelských zemí, tedy z Polska a České republiky. 
V pátek 8.10. se konala přehlídka a hodnocení exteriéru jednotlivých psů, kterou posuzovali 
rozhodčí z pořadatelských zemí, pan Dr.Andrzej Brabletz a paní Helena Dvořáková. Všichni 
naši reprezentanti prošli a mohli se účastnit soutěžního klání. Ještě večer bylo rozlosování 
do skupin. Nebylo to jednoduché, neboť ve většině družstev vedli vůdce více psů, a tak se 
muselo přihlížet k tomu, aby se svými psy byli buď v jedné skupině, anebo, vedli-li více jak 2 
psy, aby se mohli včas přemístit. V mezinárodní porotě nás zastupovali rozhodčí pánové 
Pavel Navrátil a František Baier. 
V sobotu ráno proběhla prezentace, byla poněkud hektická a k našmu překvapení jako první 
volali naše družstvo. Nakonec stihl přivést své psy jen pan Musso, takže na pódiu se ukázala 
jen polovina družstva. Navíc CD s naší hymnou vypovědělo službu a přehrálo vždy jen 
několik úvodních taktů. Po třech marných pokusech to obsluha techniky vzdala. No, začátek 
nic moc! 
Revíry v okolí Buska jsou vyhlášené svým zazvěřením pernatou, především koroptví zvěří, a 
tak jsme všichni doufali, že ranní neúspěch si vynahradíme v terénu. Opak byl pravdou. 
Terény sice zazvěřené byly, ale zdaleka už ne tak, jak jsme byli zvyklí, a navíc v nich 
probíhaly soutěže před tímto šampionátem již celý měsíc, jen s malými přestávkami. Co to 
udělá se zvěří, si zkušený lovec dokáže představit. V plochách, kde se soutěžilo, nebylo 
často ani brko. Zvěř se zvedala a ulétala, jakmile zaslechla hluk motorů. A táhla do lokalit, 
kam se nedalo jít. Výsledky šampionátu tedy dopadly ne špatně, dá se říci katastrofálně! 
Bodovalo pouze několik psů. Bohužel mezi nimi ti naši nebyli. 
Zde jsou kompletní výsledky: 
 
  

09.10.2010  
Klasifikace:  
 
soutěž: BUSKO ZDROY 2010 - 26 DATA: 09/10/2010  
lokalita: BUSKO ZDROJ  
druh zkoušky: CACCIA PRATICA SELV.ABB. COPPA BRETON.QUAL. REP.CEKA  



BATTERIA 1: 

Nikdo neklasifikován 
 
BATTERIA: 2  
 
Rozhodčí: Baier F. Nowicki R. A.Irastorza 
 
1 MB 7 CONDOR 3/158908 FABIO LASCIFARI  
 
2 MB 2 POLA EPATON UKU 0033597 ANDRIV VLASENKO  
 
 
BATTERIA: 3  
 
Rozhodčí: Karasherski J. Humbert JM,Recondo L. 
 
1 MB 7 GOLFA DE CASA ATO LOE 17743554 FUENTES   

BATTERIA : 4 

Nikdo neklasifikován 

 

10.10.2010  
Klasifikace:  
 
soutěž: BUSKO ZDROJ 2010 - 27 DATA: 10/10/2010  
 
lokalita: BUSKO ZDROJ  
druh zkoušky: CACCIA PRATICA COPPA EUROPA QUAL. POLONIA.  
 
BATTERIA: 1  
 
Rozhiodčí: Brabletz A.-Copiatti P.- Miatton S. 
 
1 MB 5 BRUNO ROSSO DE L'ARDOUR NHSB 2664681 THEO  CARBIJN  
 
BATTERIA: 2  
 
Rozhodčí: Baier F.,Nowicki R.,Irastorza A. 
 
1 MB 1 AXSI PKR VII 8504 GIUSEPPE MOLINARI  
2 MB 4 KISS ACANA D ARKADIVKA UKU 010398 S & I RYKOVY  

BATTERIA 3 :  

Rozhodčí: Karashewski,Humbert, Recondo 

Nikdo neklasifikován 
 
BATTERIA: 4  
 
Rozhodčí: Navratil,Piva M.,Scheefer F. 
 
1 ECC 4 NAIKE PKR VII 9975 GIUSEPPE MOLINARI  



KONEČNÉ VÝSLEDKY I. Poháru bretaňských ohařů GT 2010 

 Jmého psa  Klasifikace  Vůdce  Země  Body indiv.  Body družstvo 

 Condor    1 TB  Lascialfari  Italia             4             4 

 Pola Epaton   2 TB  Vaslenko  Ukraina             4             4 

 KISS Acana A’Arkadivka   2 TB  Rykovy  Ukraina             4             4 

 Golfa de casa Ato   1 TB  Fuentes  Espagna             4             4 

 Naike   1 EXC  Molinari  Polonia            10            10 

 Axsi   1 TB  Molinari  Polonia             4             4 

 Bruno Rosso dell'Ardour   1 TB  Carbijn  Holandia             4             4 

Vítěz jednotlivci : 

NAIKE - maj.Izabela Molinari a Mercurio Marco - vůdce G. Molinari   -  

body  10 

Pořadí družstev: 

1° klasifikované : POLONIA     bodů 14 

2° klasifikované : Ukraina         bodů 8 
 

 

 
 



32. Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěž Svatého Huberta. 
 
Ve dnech 15.-17.10.2010 uvítala 32. roční Mistrovství světa v lovu s  
ohaři a soutěž Svatého Huberta Slovenská republika. Nebyla to pro  
Ladislava Balogha a jeho realizační tým premiera, protože ta se konala  
v roce 2004, kdy Česká republika získala v držstvech anglických ohařů svůj  
první historický úspěch - druhé místo. Centrem dění bylo osvědčené místo  
v Senci, "Slněčná jazera", nedaleko Bratislavy. 14.10.2010 bylo v hotelu  
Dolphin již od rána rušno. Nejen, že se sjížděli startující, ale v dopo -  
ledních hodinách proběhla schůze organizačního výboru FIDC (Federazione  
Italliana Della Caccia), která již 32 let organizuje toto mistrovství  
světa. Bylo určeno, že 33. mistrovství světa bude v roce 2011 ve Francii  
a 2012 v Srbsku. V 15 hod. 14.10.2010 se na prostranství před hotelem  
Dolphin konalo slavností zahájení a prezentace národních družstev.  
Centrální poloha Slovenské republiky přilákala ke startu 21 států a  
celkem zde startovalo na Mistrovství světa a soutěži Svatého Huberta 202  
psů.  
 
Česká republika od roku 2004 patří k účastníkům, se kterými se "počítá". 
Je to hlavně dík družstvu anglických ohařů, které od roku 2004 až 2008 
se vždy umístilo na druhém a nebo třetím místě a v roce 2009 při jejich 
neúčasti v Řecku je nahradilo družstvo kontinentálních ohařů na třetím 
místě. Jako každý rok, tak i v roce 2010, byly vyhlášené nominační soutěže  
pro Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěž Svatého Huberta. Na těchto 
soutěžích psi sbírají body a prezentují svoji výkonnost. Výběr psů v České  
republice není tedy pouze z jedné soutěže, ale preferuje psy, kteří podávají 
opakovaně dobré a stabilní výkony. Mezi anglickým ohaři ve výběru "zářili" 
dva angličtí setři Fino a Faust vis Tranguilla paní Vladimíry Dvořákové.  
Jejich jméno bylo jasně čitelné na všech soutěžích a bodový zisk byl 
"dominující". V závěru nominační sezony se prosadila fena anglického  
setra Calas de la Maletiere. Její majitelka a vůdkyně, paní Dita  
Weinfurtová patří sice mezi "nové" tváře, ale v závěru přípravy dokázala 
s fenou udělat velký kus práce a výborně jí na Mistrovství světa připravit. 
Fena měla velký handicap - před Mistrovstvím světa se začala hárat a protože 
pravidla MS dovolují start háravé fena - jako poslední, neměla jednoduchou 
pozici. V týmu angličanů se objevila objevila i mladá fenka anglického setra 
                 . Cranberry Seva, vedená zkušeným vůdcem panem Josefem Korelusem. 
Družstvo 
kontinentálů tvořili zkušení vůdci i psi - Noru zo Starých Levic a Monu 
z Vápenek vedl pan Pavel Navrátil, Oki z Vápenek pan Petr Zoubek a čtvrtým 
členem družstva byla paní Naďa Dušková s fenou bretaňského ohaře Augia  
z Mackovy hory. Družstvo mužů pro soutěž Svatého Huberta tvořili pánové  
Miroslav Kalík s fenou NKO Brise du Pied du Mont a Jan Frank s fenou GS  
Elsou z Netčic. V družstvu žen byla paní Vladimíra Dvořáková se zkušenou  
fenou Bea vis Tranguilla a jako nováček Ing. Jana Votrubová s fenou  
anglického setra Fai Leslie Leven.  
 
Na 32. Mistrovství světa v lovu s ohaři se nadařilo kontinentálním ohařům 
a po oba dva dny soutěže se ani jednen z nich nedostal do ceny. Někteří z 
nich měli k "bodu" velice blízko, ale zkouškové štěstí jim prostě nepřálo. 
Ve skupině anglických ohařů zazářil první den Fino vis Tranguilla. Dokázal  
vyhrát svoji "baterii" a získal i titul CACIT. Na druhém místě za ním s 
výsledkem velmi dobře byla Calas paní Weinfurtové a po prvém dnu bylo tak 
držstvo anglických ohařů České republiky jasně včele.  
Druhý den je již tradičně vyhrazen soutěži Svatého Huberta. Dobře si vedlo 



družstvo mužů a celkové druhé místo je velkým úspěchem. V "ženském" Hubertu 
patří k favoritkám seveřanky, francouzky a italky. V této konkurenci se naše 
účastnice rozhodně neztratily, zejména Vlaďka Dvořáková s Beou. Předvedla 
vynikající výkon s obdivuhodným kontaktem se svou fenou, ale bohužel na  
parkuru nebyla zvěř. I to patří k této soutěži.  
Druhý den mistrovství světa se očekávalo velké zápolení. Paulo Pardini s již 
10ti letým pointerm Anter, který vyhrál MS v roce 2005 v Dánsku, vyhrál 
svoji baterii se ziskem titulu CACIT. Fino vis Tranguilla se však nedal 
zastrašit a zvítězil ve druhé baterii jako první výborný a to ho posunulo  
jasně na prvé místo. Druhý den se již žádný z angličanů z našeho týmu  
nedostal do ceny. To však vůbec nevadilo, protože žádné jiné družstvo nezískalo  
více než naši angličané.  
 
Na slavnostím gala večeru tak opět znělo opakovaně jméno České republiky. Vítězem 
v jednotlivcích mezi anglickými ohaři se stal s velkým náskokem Fino vis Tranguilla 
vedený Vladimírou Dvořákovou a díky jemu také bylo na prvém místě i družstvo  
angličanů České republiky. Je to velký úspěch a 32. Mistrovství světa tak  
bude patřit k těm, na které se nezapomíná. Z titulu "kapitána" družstva 
České republiky bych chtěl poděkovat všem za vzornou reprezentaci naší kynologie 
i myslivosti na 32. Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěži Svatého Huberta. 
 
                                                MUDr.Novotný Vlastimil 
 
Kompletní výsledky na: http://www.pointer-sportclub.sk/mss2010.htm 
 
 
 
 
Chceme rovněž pogratulovat mistryni světa v kategorii jednotlivců i družstev, paní 
Vlaďce Dvořákové, která je členkou výboru našeho chovatelského klubu a popřát jí 
mnoho úspěchů na dalších soutěžích! 
KYNOLOGII ZDAR! 
 

VÝBOR KBO 
Mistr světa v lovu s ohaři, AS Fino Vis Tranquilla 

 



 



 



Speciální výstava Milevsko 16.10.2010 

Posuzovala: Dolejšová Olga, CZ 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída dorostu 
 47. TIAMO mon Tresore d´Amoure                   PKR12079                     20.02.10 
 o.: Jasan od Smutné říčky, m.:  Bianca di Riusseau 
 ch.: Maliszewska A., m.:  Buňatová Klára 
Korektní hlava, ucho typické, oko tmavé, nůžkový skus, dobrá horní linie, správný ocas, 
hrudník hluboký, zaúhlení HK, PK korektní. 
VN 2 
 
 48. TOKAY mon Tresore d´Amoure                  PKR 7074                      20.02.10 
 o.: Jasan od Smutné říčky, m.:  Bianca du Ruisseau 
 ch.: Maliszewska A., m.:  Buňatová Klára 
Dobře stavěný pes, správná hlava, typické ucho, tmavé oko, dobrá čenichová partie, 
nůžkový skus, dobrá hřbetní linie, orut dobře nasazený a nesený, hluboký hrudník, typické 
chody.  
VN 1 

Feny Třída mladých 
 49. LIRA od Smutné říčky                                 Člp/BA/80                     07.09.09 
 o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Horáček Miroslav 
Fena dobrých proporcí, hlava korektní, ucho typické, oko střední untenzity, nůžkový skus, 
dobrá horní linie, hrudník hluboký, úhlení dobré, správně předvedená. Lehce nejistá. 
V1, CAJC 

Feny Třída vítězů 
 50. 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 
Hlava typická, správná kresba, ucho dobře nasazené, dobrá morda, nůžkový skus, dobrý krk 
i hřbet, výborná přední fronta, hrudník hluboký, pohyb vyvážený. 
V1, CAC, BOB 
 
 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída mladých 
 51. BASTIEN                                                     Člp/EB/798                    05.07.09 
 o.: Texan de Keranlouan, m.:  Dora 
 ch.: Lagana´Domenico, m.:  Wagnerová Barbora Bc. 
Hlava korektní, ucho dobře nasazené, dobrá morda, nůžkový skus, dobrý krk, pevný hřbet, 
lehce spáditá záď, výborná přední fronta, hluboký hrudník, PK dobře úhlené, srst typická. 
V1, CAJC 
 
 52. BONIFÁC du Chateau Jencenstejn             Člp/EB/757                    28.11.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Štveráčková Květa 
Hlava dobře utvářená, dobré ucho, korektní oko, nůžkový skus, pevný hřbet, dosud jemnější 
předhrudí, PK korektní, hrudník  prostorný, pohyb dobrý. 
V2 

 



Psi Třída otevřená 
 53. USS de la Haie des Dames                          Člp/EB/743/09                    11.07.03 
 o.: Odin de la Montagne des Hardrets, m.:  Octane 
 ch.: Faucon Daniel et M., m.:  Štveráčková Agáta 
7letý pes s dobrou hlavou, ucho dobře nasazené, oko stř. intenzity, dobrá čenichová partie, 
nůžkový skus, správná řední fronta, dobrá linie krku a hřbetu, prostorný hrudník, úhlení 
dobré. 
V1, CAC 

Feny Třída mladých 
 54. ARNA z Loutkova                                        Člp/EB/43                    17.12.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Oxana z Taranky 
 ch.: Vrchotický Stanislav, m.:  Vrchotický Stanislav 
Hlava dobrá, ucho dobře nasazené, oko korektní, nůžkový skus, dobrý krk i hřbet, spáditá 
záď, jemnější předhrudí, dobrý hrudník, dobré končetiny. 
V3 
 55. ASTA z Loutkova                                        Člp/EB/764                    17.12.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Oxana z Taranky 
 ch.: Vrchotický Stanislav, m.:  Vrchotický Stanislav 
Dobře utvířená hlava, ucho korektní, dobrá čenichová partie, nůžky, dobrá přední fronta, 
hrudník dobré hloubky, HK pevné, rovné, PK lehce užší v hleznech.Standardní osrstění. 
V2 
    56.  BELA du Chateau Jencenstejn         Člp/EB/759                         28.11.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Lišková Jana 
Dosud jemnější fena, dobrá hlava, správné ucho, nůžkový skus, výborná přední fronta, dobrý 
krk i hřbet, správný prut, dobrý hrudník, PK korektní, pohyb vyrovnaný. 
V1, CAJC 
 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 

 

Psi Třída dorostu 
 57. CIPPY Black Barbarian                               Člp/EB/779                     09.04.10 
 o.: Armorique Tankaram, m.:  Arwen z Mackovy Hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Šimšová I. 
Dobrá hlava, korektní ucho, tmavé oko, nůžkový skus, dobrý hřbet, hluboký hrudník, dobré 
končetiny, předvedení odpovídá věku. 
VN 3 
 
 58. CLIFF Black Barbarian                                Člp/EB/781                     09.04.10 
 o.: Armorique Tankaram, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Salačová Kateřina Mgr. 
Dobrá kostra, hlava dobře utvářená, oko tmavé, nůžkový skus, dobrá horní i spodní linie, 
dobré předhrudí, korektní úhlení, typická srst. 
VN 2 
 
 59. CYRANO Black Barbarian                          Člp/EB/780                     09.04.10 
 o.: Armorique Tankaram, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Válková Hana 
Pěkná hlava, tmavé oko, správný krk, dobrý hřbet, korektní nasazení ocasu, dobrá přední 
fronta, správný hrudník, PK dobře úhlené. 
VN 1 

 



Psi Třída mladých 
 60. MAX z Lukovenských koutů                       Člp/EB/745                    11.06.09 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Amanda z Pickova dvora 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Plecháček Jiří 
Výborně stavěný pes, dobrá kostra, korektní úhlení, typická hlava, správné ucho, tmavé oko, 
dobrá morda, nůžkový skus, standardní osrstění.  
V1,CAJC, BOB, Nejlepší junior 

Psi Třída otevřená 
 61. BONN z Mackovy hory                               Člp/EB/668/09                    24.05.07 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Dvořáková Alena 
Dobrá hlava, korektní ucho, oko stř. intenzity, nůžkový skus, dobrý hřbet, prostorný hrudník, 
dobré úhlení, standardní osrstění. Pes je nervózní, nepředvádí se. 
V1 

Feny Třída dorostu 
 62. NICA z Lukovenských koutů                      Člp/EB/419                    23.02.10 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Akira Amitycja 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Wagnerová Barbora Bc. 
Velmi hezká fenka s dobrým pohybem, pěkná hlava, korektní ucho, n§žkový skus, výborná 
horní i spodní linie, dobrá přední fronta, korektní úhlení. 
VN 1 

Feny Třída mladých 
 63. BRIE Black Barbarian                                Člp/EB/742                    23.06.09 
 o.: Callac du Clos des Mélézes, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Stříbrná Michaela 
Korektní hlava, dobré ucho, nůžkový skus, v postoji i pohybu dobrý hřbet, pěkná přední 
fronta, hluboký hrudník, dobré končetiny. Předhrudí není zcela ideální. 
V1, CAJC 

 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída pracovní 
 64. ARGO dei Giotto                                        Člp/IO/15                    25.05.08 
 o.: Giotto, m.:  Brina Naszálymenti 
 ch.: Kyša Pavel Ing., m.:  Kyša Pavel Ing. 
Pěkná hlava, typické ucho, dobrá čenichová partie, nůžkový skus, dobrý krk, pevný hřbet, 
dobře nasazený ocas, výborná hloubka hrudníku, silné, dobře úhlené končetiny. Korektní 
pohyb. 
V2, Res.CAC 
 
 65. Polcevera´s GARBO                                  Člp/IO/17/09                    10.07.07 
 o.: Polcevera´s Ceres, m.:  Polcevera´s Laila 
 ch.: Alevamento Polcevera´s, m.:  Pražáková Iveta Bc. 
Pes dobrých proporcí, typická hlava, správné ucho, dobrá čenichová partie, nůžkový skus, 
dobrý krk, korektní linie hřbetu, dobré předhrudí, hluboký ridník, HK rovné, pohyb vyrovnaný. 
V1, CAC 

Psi Třída vítězů 
 66. ASCONIO di Witigenove                           Člp/IO/25                     09.11.08 
 o.: Ulisse di Cassamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Kahuda Karel Ing. 
Vynikající pohyb, dobrá síla kostry, korektní úhlení, hlava typická, skus nůžkový. 
V1,CAC,VSV 



Feny Třída štěňat 
 67. BELLINDA di Witigenove                          Člp/IO/56                      31.05.10 
 o.: Ulisse di Casssamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Kahuda Karel Ing. 
4měsíční fenka, velmi hezká, pškná hlava, typické ucho, dobrý krk i hřbet, hluboký hrudník, 
silné končetiny, výborné úhlení i pohyb.  
VN 1 

Feny Třída mladých 
     68. BERNADETTA od Nebeské brány           Člp/IO/40                   30.10.09 
 o.: Saturnino di Cascina Croce, m.:  Agota od Nebeské brány 
 ch.: Léblová Marcela, m.:  Tondrová Milena 
Nedostavila se. 
 69. BOEMI od Nebeské brány                       Člp/IO/39                   30.10.09 
 o.: Saturnino di Cascina Croce, m.:  Agota od Nebeské brány 
 ch.: Léblová Marcela, m.:  Farková Kateřina 
Elegantní fena, typická hlava, výborná morda, nůžkový skus, ucho typické, správná linie 
hřbetu, výborná přední fronta, prostorný hrudník, PK korektní, pohyb vyvážený.  
V1,CAJC 

Feny Třída pracovní 
 70. BRINA Naszálymenti                               Člp/IO/11/08                   05.06.06 
 o.: Cornetto Compatriota di Bonfini, m.:  Sophia Compatriota di Bonfini 
 ch.: Tokár István, m.:  Kyša Pavel Ing. 
Hlava typická, ucho korektní, nůžkový skus, dobrý krk, nepatrně kratší hřbet, výborné 
předhrudí i hrudník, dobré úhlení končetin, pohyb lehce vázaný. 
V2 
 71. ROMANZA di Cascina Croce                 Člp/IO/20                   05.01.08 
 o.: Agamemnone di Cascina Croce, m.:  Tea di Cascina Croce 
 ch.: Gritti Renato, m.:  Starý Jiří 
Fena dobrých proporcí, hlava korektní, typické ucho, dobrá čenichová partie, nůžkový skus, 
dobrá přední fronta, výborná horní linie.PK korektní. 
V1,CAC 

Feny Třída vítězů 
 72. Ch. AGOTA od Nebeské brány              Člp/IO/6/07                   06.01.06 
 o.: Cornetto Compatrita di Bonfini, m.:  Claudia od Melmatěje 
 ch.: Léblová Marcela, m.:  Léblová Marcela 
4 a půl letá fena, dobrá výška, požadovaná síla kostry, korektní úhlení, typická hlava, dobrá 
hřbetní linie. 
V1, CAC, VSV, BOB, Nejlepší jedinec výstavy 

Feny Třída veteránů 
 73. CANDIDA od Melmatěje                         Člp/IO/4                   02.06.02 
 o.: Robur di Villa Carla, m.:  Compatriota di Bonfini Etna 
 ch.: Stará Olga, m.:  Stará Olga 
8a půl letá fena správného formátu, korektní úhlení i pohyb, typická hlava, nůžkový skus. 
V1, Nejl. veterán 

 

 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ 

Feny Třída štěňat 
 74. BEPPINA di Witigenove                         Člp/IO/57                    31.05.10 
 o.: Ulisse di Cassamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Kahuda Karel Ing. 



Dobře stavěná fena s pěknou hlavou, dobrý krk i hřbet, pěkné předhrudí, dobré úhlení a 
pohyb. 
VN 1 
 
 75. BRUNETTA di Witigenove                     Člp/IO/61                    31.05.10 
 o.: Ulisse di Cassamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Džbánková Jitka 
Dobrá hlava, korektní ucho, dobrý krk, nepatrně kratší hřbet, hluboký hrudník, dobrý postoj 
končetin, předvedení odpovídá věku. 
VN 2 
 

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Feny Mezitřída 
 76. ETOILE de la Fay de Boisel                 Člp/SGO/4                    19.05.09 
 o.: Athos des Portes d´Aquitaine, m.:  Aya de Gomerfontaine 
 ch.: Memmi Estelle, m.:  M.Čápková, J. Lihosit 
Typická hlava, správné oko i ucho, nůžkový skus, suchý krk, dobrý hřbet, dobře nasazený a 
nesený prut, dobrá přední fronta, hluboký krudník, PK dobře úhlené. Dobře předvedená. 
V1,CAC,VSV,BOB 
 
 
             
 

VÝSTAVNÍ TITULY 
 
V uplynulém roce došlo ke dvěna změnám v pravidlech výstav. Jednou ze změn je rozšíření 
přiznávaných mezinárodních titulů o titul: „Mezinárodní výstavní šampion“. Tento titul by měl 
být udělován na základě přiznaných titulů CACIT i plemenům, podřízeným zkoušce podle 
znění plemenného standardu FCI. Toto je znění příslušné směrnice: 

             
 

Nový titul: C.I.E. 
Při příležitosti zasedání konaného ve dnech 3. - 4. 9. 2008 přijalo předsednictvo FCI 
následující rozhodnutí: 
Pro plemena, která dle FCI nomenklatury podléhají povinné pracovní zkoušce, je od 1. 
1. 2009 k dispozici nový titul. 
Pro získání titulu Mezinárodní výstavní šampion (C.I.E.) musí psi splnit následující 
podmínky: 

a) Získat 4 čekatelství CACIB ve třech rozdílných státech minimálně od tří různých rozhodčích, 

bez ohledu na počet přihlášených psů. 

b) Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout minimálně jeden rok a jeden den. Toto 

období je chápáno následovně: např. od 1.1.2009 do 1.1.2010. 

Upozorňujeme na nutnost zasílat žádosti o tento titul na FCI v písemné formě prostřednictvím 
národní kynologické organizace nebo přímo majiteli psů, a to podle existující dohody mezi 
FCI a členskými státy. 
Pravidla FCI pro mezinárodní šampionát budou následně upravena a zaslána později. 
Plemen hladkosrstý (12) a drsnosrstý (169) foxteriér, erdelteriér (7) (viz cirkulář 33/1998 
z 25.2.1998), parson Russel teriér (339), Jack Russel teriér (345) (viz cirkulář 66/2004 
z 22.11.2004) se týkají následující ustanovení: 



1) Titul Mezinárodní šampion krásy (C.I.B.) může být udělen na základě 2 nebo 4 CACIBů dle 

dohody s národní organizací. 

2) Titul Mezinárodní výstavní šampion (C.I.E.) může být udělen vždy na základě 4 CACIBů. 

Žádáme všechny členy a smluvní partnery FCI o výlučné používání následujících zkratek ve 
všech dokumentech, které vydávají: 

C.I.B. Mezinárodní šampion krásy 
C.I.T. Mezinárodní šampion práce 

C.I.E. Mezinárodní výstavní šampion 
 

             
 
Jedná se o další podporu výstavního byznysu, význam pro zkvalitnění chovu psů neexistuje, 
naopak se jedná o negaci práce mnoha generací chovatelů pracovních plemen (plemen 
podřízených zkoušce podle jejich plem.standardu). Stanovisko francouzské střešní 
organizace je následující: 

             
 
INFO SCC 
Oběžník SCC 
Aubervilliers 11.března 2010 
 
 

Na vědomí paním a pánům předsedům klubů specializovaných na 
francouzská plemena a členům představenstva SCC 
 
Paní, pane předsedo, 
 
Věc: vynětí francouzských plemen z titulu Mezinárodní výstavní šampion 
 
Nedávné zavedení titulu Mezinárodní výstavní šampion (CIE) byl okamžitě odmítnut všemi 
uživateli těchto plemen. Tento nový titul není v souladu s cíli, uvedenými ve článku 2 stanov 
FCI: „ FCI má za cíl: napomáhat a podporovat chov a použití čistokrevných psů při zachování 
jejich zdraví a morfologické stavby, odpovídající tomu kterému plemeni a jeho schopnosti 
vykonávat práci ve smyslu specifické plemenné charakteristiky“. 
 
Société Centrale Canine zažádala urychleně FCI o výjimku pro francouzská plemena, 
podřízená pracovní zkoušce. 
 
Máme vskutku povinnost zachovávat (chránit) dědictví pracovního standardu  našich 
francouzských plemen, odkaz, který nám svěřili naši předkové a jenž zachováváme již 130 
let. 
 
Naše představenstvo je hluboce přesvědčeno, že zavedení titulu Meznárodní výstavní 
šampion bez návaznosti na pracovní zkoušku znamená pro naše národní plemena hlídací, 
ovčácká a lovecká znehodnocení práce chovatelů, kteří položili základ udržení integrity těchto 
plemen. 
 
Toto rozhodnutí bylo motivováno naší vůlí vystříhat se rozštěpení na linie pracovní a 
výstavní. 

             



 
Česká střešní kynologická organizace, ČMKU, přijala následně podobně nevhodné 
usnesení, a sice nadále již nepodmiňovat získání titulu Český šampion (krásy) zkouškou 
z výkonu. Zase je podmínkou pro jeho přiznání pouze navýšení výstavních titulů CAC.  
Stanovisko výboru našeho chovatelského klubu k takové bezskrupulózní podpoře výstavního 
byznysu na úkor vyváženosti kvalit jedinců, kterým je titul přiznáván, je jednoznačně 
záporné! Podali jsem proti němu protest Předsednictvu ČMKU, ale to si za svým 
rozhodnutím stojí. No ovšem, i ČMKU žije z výnosů výstavj. Přesto se s touto situací 
nechceme smířit a nepovažuejeme ji za definitivní prohru. Opíráme se o názor SCC a proti 
usnesení P-ČMKU se odvoláváme k VH ČMKU, která se bude konat 12.3.2011. 

 
Helena Dvořáková 

 
ZPRÁVA EKONOMKY A ZPRÁVA KRK BUDE PŘEDLOŽENA NA VČS A BUDE 
SOUČÁSTÍ KZ 1/2011 

 
Předmluva k článku Sněžný zajíc 
Přeložil jsem tento článek, protože mne již před nějakou dobou velmi zaujal a přinutil 
k mnohým úvahám ohledně práce a pracovních výkonů plemen ohařů. Doufám, že bude 
stejně podnětný i pro Vás. Myslím si, že i když se v něm nepopisuje práce našich plemen 
ohařů a pojednává o odlišném poddruhu zajíce než se vyskytuje u nás, tak je v něm obsaženo 
mnoho obecně platných poznatků ohledně zaječí zvěře a práce psů na této zvěři, ať se již 
jedná o ohaře, honiče nebo chrty. Doufám, že bude i pomocným zdrojem informací při 
výcviku. 
 
Přeložil z ruského loveckého časopisu 
Ing. Pavel Kyša 
 

Sněžný zajíc 
 
Sněžný zajíc, dále jen „běljak“ je obyvatelem lesů.  Nejvíce výhodným životním prostředím 
běljaka jsou lesní honitby přiléhající k lidským obydlím. Výskyt vytěžených lesních porostů, 
pokosených luk, obilných polí a pastvin mají příznivý vliv na výskyt a populaci běljaka. 
V rozsáhlých lesích je početní výskyt běljaka menší, než v honitbách přiléhajících k lidským 
obydlím. 
V přírodě se běljak nachází v potravním řetězci na místě, které je možné nazvat „lidovou 
jídelnou “. Kdo by si jen rád nepochutnal na zaječině. Jenom snad ten ne, kdo je velmi líný a 
téměř nepohyblivý...No zjevná „lacinost pochoutky v lidové jídelně“ je celkem pomyslná. 
Příroda obdařila běljaka stupňovitou mnohoúrovňovou obranou před liškou, výrem, lovcem a 
ostatními predátory. Různorodost obranných prostředků představuje nemalé biologické 
možnosti a lovce často zavádí do slepé uličky. Mnohé z chování tohoto zvířete zůstává 
nepochopeno i v dnešní době. 
Zajíc je plodný. Plodnost představuje jeden ze způsobů přežití druhu, jako reakce v odpověď 
na pronásledování dravci a člověkem. Své potomsvo zaječka vyvádí 2krát ročně v průběhu 
roku – pozdě na jaře a začátkem léta. Objevují se i pozdní vrhy koncem srpna nebo 
začátkem září. Procento přeživších zajíců je závislé na mnohých příčinách, v tom smyslu i na 
povětrnostních podmínkách , počasí, přítomnosti dravců – lišek v honitbě atd. Lovcům je 
známo, že v některých letech zajíc prostě není – nevyskytuje se, ale bývá to i obráceně. Bylo 
vypozorováno, že červnový vrh zajčat přežívá nejlépe. Březost zaječky trvá asi 50 dní. 
Zajčata se rodí pokrytá měkou srstí a s otevřenýma očima. Zváštní utváření očních víček 
nedovoluje zajíci oční víčka zavřít a mrkat. Po celý život spí zajíc s otevřenýma očima. Oči 
má zajíc umístěny po stranách hlavy a jsou pohyblivé v očních důlcích, takže i když neobrací 
hlavu, vidí zajíc kolem sebe v zorném úhlu 360°. 



Ve vrhu bývá od tří do šesti zajčat, ve výjimečných případech jich může být i více než šest. 
Výchovy zajčat se zaječka prakticky neúčastní. Po vrhu zaječka opustí novorozená zajčata, 
ale dobře nakrmená mateřským mlékem. Na základě vzájemně oddělených pozorování, 
mužeme potvrdit, že po nějakou dobu se nachází v blízkosti pelechu a může přiběhnout na 
základě nářku mláďat. Není dostatečné množství hodnověrných pozorování o tom, kolikrát 
se matka vrací k novorozeným zajčatům, aby je nakrmila a těžko říct zda-li je najde všechny. 
Je to proto, že lovcům se nepodařilo odsledovat celý proces výchovy. Celá řada příznaků 
svědčí o tom, že výchova má krátkodobý charakter a zaječka neztrácí mnoho času 
výchovou. Tuto skutečnost potvrzuje i ruské lidové přísloví o ženách, které se špatně starají 
o své děti – „Není to matka, ale zaječka!“ 
Neúčast matky na učení potomstva, aby přežilo, je velmi ojedinělý případ v divoké přírodě. 
Na první pohled se to může zdát nerozumné a protichůdné. Nerozumné je to pro všechnu 
ostatní zvěř, jenom ne pro zaječí pokolení. Zajíc není přizpůsoben k učení, jeho mozek 
nevytváří potřebné reflexy. Proto je opuštění potomstva zaječkou nejlepším způsobem jeho 
ochrany. Neustálá přítomnost matky na pelechu by jenom přilákala nepřátele a jako 
obranářka je zaječka bez šancí. V první dny života zajčata nevydávají žádný pach, tak jako 
dospělí zající, pokud jsou zalehlí. Instinkt je nutí být v utajeném stavu. Zajčata jsou schopna 
se přemísťovat od prvních hodin, kdy se objeví na světě, ale není to nutné, protože jsou 
dobře nakrmena. Mléko zaječky, co do kalorií (vyživnosti), nemá prakticky srovnání. 
Obsahuje do 15% tuku a do 12% bílkovin. I při minimální spotřebě takového mléka zajčata 
rychle sílí a za týden přecházejí na rostlinou stravu. 
Zajímavá je další zvláštnost v životě zajčat – s přechodem na rostlinou stravu se začínají 
rozdělovat a žijí osamoceně (jednotlivě) a to také zachrání život některým z nich. Zajíc 
každodenně mění místo pastvy, z čehož se stává zvyk na celý zbytek života a zajíc tím 
maskuje svoje místo výskytu. Podle toho, jak zajčata dospívají a mění každodenně svoje 
místo pastvy, tak se neustále vzdalují od pelechu. Rostou velmi rychle. Průměrná váha 
novorozeného zajčete je okolo 100g a ve třech měsících vypadají téměř jako dospělí jedinci. 
Při vzniklém nebezpečí se zajčata důkladně ukrývají a vyráží jenom v případě krajní nouze. 
Spěšně udělají několik skoků ze strany na stranu a opět se ukryjí. Takovou  taktikou  často 
odzbrojí honícího psa. Honícího psa ano, ale ne lišku. 
Zajíc je nízcesociální zvíře. Jeho intelekt se nedá srovnávat s intelektem ostatní zvěře, on je 
geneticky předurčen být hlupákem. Proto někdy nazývají zajíce nesamostatným zvířetem. Po 
dobu svého krátkého života je řízen jenom strachem. Proto vznikla i národní bajka o zajíci: 
Zajíce už nebavilo žít ve věčném strachu, tak šel k říčce, aby se utopil. Na břehu v trávě 
seděla žába, která se ho lekla a skočila do vody. Zajíc se zaradoval, že i jeho se bojí a 
rozhodl se zůstat žít.“ 
Věčný strach drží zvíře v neustálém stresu. Často je srdce zajíce od stresu tak přetížené, že 
nevydrží. Smrt zvířete nastává od šoku z bolesti a z infarktu. 
V chování je zajíc primitivní, jeho chování je předvídatelné a je podmíněno pouze 
nepodmíněnými reflexy. Zkušený lovec podle počasí, roční doby, stavu stopy může 
přepovědět, kde zajíce najít, kde měl lože, atd. 
Ale při zjevné prostotě je zajíc schopen vytvořit lovci mnoho hádanek. Například v čem je 
tajemsví bezpachovosti zalehlého zajíce? No a při tom jsou známé případy navětření zajíce 
psem na několik desítek metrů. 
U většiny zvířat kožich a pižmové žlázy vydávají pach dostupný pro navětření na nějakou 
vzdálenost. O zaječím pachu je potřeba mluvit v množném čísle. U zajíce je několik pachů. 
Vzniká otázka, který používá pes při navětření? Proč je zalehlý zajíc bez pachu? 
Kožěšina běljaka je hustá a elektrizovatelná. Podle logiky by měl vydávat pach, ale ve 
skutečnosti mu srst prakticky nepáchne. Tajemství bezápachovosti srsti je dáno ve 
zvláštnosti stavby podkožního pletiva. Spojení srsti a podkožního pletiva je velmi slabé. 
Podkožní pletivo u zajíce je vrstevnaté bez vrstev tuku, který by vyživoval srst jako např. u 
psovitých. Proto je srst absolutně suchá a bez zápachu. V době na loži je to pro zajíce velmi 
důležité. 
Produkty životní činnosti orgánů dechu a sluchu (uši regulují teplotu těla) vydávají své pachy, 
ale jejich intenzivní vylučování je jenom po dobu zátěže organismu, t.j. v době pohybu zajíce. 



V době klidu je vylučování tohoto pachu tak minimální, že pes je nenavětří i na několik kroků 
od lože. 
Používá-li pes tyto pachy po dobu hledání a pronásledování zajíce, zůstane tajemstvím. Na 
sto procent můžeme říct jen to, že stopa zanechaná honěným zajícem je složena z několika 
pachů a dává „buket“, který je z nich složený. 
Zajíc má pižmové žlázy i u tlamičky a o jejich roli v životě zajíce můžeme jen hádat. Zápach 
pižmových žlaz asi něco signalizuje druhým zajícům a dlouhou dobu ulpívá na potravě. 
Můžeme předpokládat, že pes používá tento pach při hledání zajíce. 
Základním pachem zajíce je pach z podušek jeho tlap. Tento je dlouhodobý. V závislosti na 
stavu půdy a ostatních faktorech vydrží i několik hodin. Dlouhodobost pachu tlap hraje 
vážnou roli pří udržování zaječího rodu – v době páření samec hledá samici podle tohoto 
pachu. Způsob pronásledování je v tomto případě shodný s prací psa při dosledu zajíce. 
Pach od tlap pomáhá psovi najít lože a honiči pronásledují zajíce s nízkým nosem – po 
stopě, která zůstala na zemi. 
O původu pachu od tlap jsou u lovců různé názory. Jedni považují za zdroj pachu potní 
žlázy, druzí jsou toho názoru, že tam má pachové žlázy. Předpoklad potních žláz je špatný, 
což napovídá elementární logika, neboť v zimním období zajíc mrzne a rozhodně se nepotí. 
Při vypíchnutí zajíce psem z lože ho tento velmi temperamentně a ochotně sleduje, což 
svědčí o vysoké koncentraci nějakého druhého pachu, který nevzniká pocením tlap. 
Tlapy běljaka jsou zespodu chráněny hustou srstí. Podkožní vazivo na tlapách je uplně jiné 
než na těle. Struktura podkožního vaziva má tukové vrstvy a spojení srstí s podkožním 
vazivem je pevné. Srst vytváří opravdovou podušku a při běhu slouží jako tlumič a v zimním 
období na loži jako izolant od chladu. Srst na tlapach je odolná proti opotřebení, na rozdíl od 
srsti na těle je živá z důvodu její výživy z tukových vrstev. Jak je vidět, tak pach od tlap je 
tukového původu a proto je dlouhodobý a dlouho ulpívá na půdě. A to usnadňuje práci 
honičům, i těm s průměrným nosem. Ale lehkost navětření pachu od tlap ještě nepředurčuje 
zajícovu smrt. Honiči pracující nízkým nosem nikdy neuženou zajíce a dokonce ani mladého 
ne, ani při nejvhodnějších podmínkách na hon. Před zalehnutím se zajíc tak mistrně 
maskuje, zatajuje stopy, že dostat se k němu nepozorovaně je prakticky nemožné. I po dobu 
honu umí také zmást stopy, zbavovat se pronásledovatelů schovkami, zdvojováním stop. 
Kromě uvedených pachů je zřejmé, že u zajíce je ještě jeden pach, a to vrchní. Původ 
„vrchní stopy“ a místo zdroje pachu zůstávají utajeny. Vrchní pach vzbuzuje u psů silnější 
reakci než spodní tukový pach. Ale vrchní pach je nestálý a rychle snižuje koncentraci. 
V závislosti na atmosferických podmínkach prahová minimální koncentrace pro navětření 
psem (většinou psů) nastupuje za 1 až 1,5 minuty, u psů mistrů o něco déle. 
Rychle snižení koncentrace pachových molekul je typické pro poletujíci věci. Mistrovští psi 
často nejdou až do lomu stopy, ale seřezávají úhly, a to se jevi jako důkaz, že je zápach 
poletující a rychle rozprášen do vzduchu. Zvláštností vrchního pachu je to, že se šíří i proti 
větru. Při praktickém lovu se stává, že pes seřeže úhly i po větru i proti větru.  
Difuze molekul pachu v atmosféře při malém větru je možná. Je možná, ale jenom v jednom 
případě, že molekuly mají tepelnou energii, pouze tak je možný pohyb proti větru, to je dáno 
fyzikou. 
Soudě podle toho, že mladý honič vydá první hlášení právě jen na vrchní stopě a že u všech 
psů bez vyjímky honění vzbuzeného zajíce vypichnutého z lože má explozivní charakter 
s čistým a častým hlášením, jak v létě, tak v zimě, tak je možné tvrdit, že vrchní pach je 
základní pro sledování a navětření zajíce. Pro honiče s nízkým nosem, tlusté a staré je tomu 
naopak, základní pach je tukový od tlap, který déle vydrží. 
Jak již bylo řečeno, tak původ vrchního pachu je stále nejasný. Jednou z obran zajíce je 
nevydávání pachu na loži. Ale praxe ukazuje, že jsou případy, kdy pes navětří zalehlého 
zajíce na několik desítek kroků. V čem spočívá tajemstvi tohoto jevu? 
Odpověď na tuto otázku pouze předpokládáme, vycházejíce z logiky. Zajíc na loži bez 
spánku neustále sleduje svoje bezpečí. Odposlouchává libovolné podezřelé šumy a zvuky 
v blízkosti lože. Někdy, když nedůvěřuje svému sluchu, tak ověřuje podezření „ na viděnou“. 
Aby zajíc lépe viděl, tak se přizdvihává na loži a někdy si sedne jako sloup, což je 
samozřejmě hloupost. Uvolní tím pachovou stopu schovanou jeho kožešinou a hlavně 



poletující složky – vrchní stopu. Pokud se pes nachází nedaleko lože v příznivých 
podmínkách (směr větru, teplota vzduchu, barometrický tlak atd.), tak hned využije tuto 
chybu zajíce. Zdravý rozum napovídá, že pes se dostává k loži na základě vrchní stopy a 
žádné jiné. Z analýz práce psů vyplývá, že vrchní pach je různý v různé dny. Kynologové 
znají z praxe dny se špatnými pracovními (hlavně nosovými) výkony psů a bývají dny 
obrácené. Například v horkých dnech, při jinovatkách a mrazivých dnech jsou podmínky 
vyloženě špatné a vrchní pach rychle mizí. 
24 hodinový režim zajíce je jednotvárný a změny jsou dány jenom počasím. Teritorium 
běljaka je menší než 1 čtvereční km, v závislosti na roční době a hustotě zazvěření zaječí 
zvěří. Zajíci se zpravidla drží na svém pozemku (teritoriu) a nijak ho nebrání, agresivní 
chování u zajíců nebylo pozorováno. Teritoria zajíců se mírně překrývají a zajíci toho 
využívají na kontrolu, zda-li se tento pozemek neuvolnil smrtí předchozího vlastníka. K tomu 
jim slouží pachové stopy na potravě, čerstvý trus, moč apod. 
 
Přeloženo z časopisu Ochotničij dvor, Sněžný zajíc - zápisky vologodského lovce  

 
 
Náš Monty 
Jde o bretaňského ohaře s rodným listem vystaveným na jméno Ulimar z Taranky a ten pes 
měl v červenci 2010 už 15 let. Paní Helena Dvořáková, chovatelka, má neskonalou zásluhu 
na harmonickém vývoji naší rodiny, protože nám ho v r.1995 doporučila a prodala. A Monty 
(rozuměj Ulimar), nám pořád dělá velkou radost. Proto pár slov. 
 
Začněme u starostí a malérů. BO je plemeno vskutku svobodomyslné. Protože jsme 
Montyho nikdy příliš necvičili (a také ne vždy dostatečně kontrolovali), stalo se občas, že 
utekl na výlety sám. Projít pár čtvrtí města Brna není pro psa úplně ideální, a tak jsme ho x-
krát naháněli a hledali autem. Několikrát to bylo s pokutou městské policie a jednou nocoval i 
v útulku. Naštěstí nám zavolali ještě večer a tak jsem netrpěli strachem celou noc. (Dobrá 
rada: opatřte obojek číslem svého mobilu.) Až ho jednou srazilo auto. Ač mu bylo už 12 let, 
přesto všechny operace překonal v dobrém a běhá bez problémů (přiměřeně věku) dodnes. 
Zkrátka, železný Monty! Když byl malý, uštkla ho na Vysočině zmije – říkali jsme mu pak 
hadobijec – naštěstí, když začal kolabovat, objevili jsme veterináře v jednom jezdeckém 
klubu, dostal sérum a přežil. Žaludek měl samozřejmě zkažený nesčíslněkrát, také 
nejrůznější šrámy po těle při běhání lesem ve všech ročních obdobích. Také jsme ho asi 
párkrát „strhali“, když běžel vedle kola nebo běžek. Pokousali ho jiní statní psi, jednou se 
probořil ledem v potoku a málem ho to stáhlo. Ale s naší pomocí se nakonec vždy ze všeho 
vylízal. Asi má i dobrého andělíčka strážníčka, jestli něco takového v psí říši existuje. 15 let 
je dlouhá doba a všechny ty svízele (a Montyho vděčnost) z něj udělaly plnohodnotného 
člena rodiny a tedy i milovanou bytost. Škoda jen, že to teď už asi rok nemůže slyšet na 
vlastní uši, a v poslední době mu slábne i zrak. Myslíme si, že plemeno BO je velmi kvalitní, 
se senzační povahou a překoná všechny možné maléry.  
 
Z výše uvedeného také plyne, že náš Monty není Lovecký pes (mimochodem proč, když 
chybí sluky), i když volné přírody si užil a užívá až až. Za zády máme lesopark a venčíme ho 
bez vodítka pravidelně i za hranicemi města, kolem řeky, po loukách a lesích. Jinak ovšem je 
tak trochu(dost) salónní pejsek, spí ve fotelu (jaká hrůza!). Mazlíček a oblíbenec malých dětí. 
Neublíží a když ho to nebaví, jde si po svých, žádný závislák. Jediné, co jsme mu nikdy 
nedovolili (a také jsme v rámci možností umravňovali babičky a jiné návštěvy), bylo „lidské 
jídlo“. Chudák! Biftečků, salámků a sladkostí si nikdy moc neužil. Ledaže si otevře troubu se 
„zapomenutým“ vepřovým (to on umí, padouch, včetně klik od dveří). Takže, vždycky jen 
granule a teď na stará kolena navíc dietní. Ty granule se asi nedají moc žrát, leží v misce 
třeba i celý den. Ovšem hlad je nejlepší kuchař. Asi i tento spartánský přístup pomáhá jeho 
celkové fazoně: Monty nemá ani deko navíc. Už 15 let stále svých 13 kg.  



 
Bretaňští ohaři prý mají rádi vodu. Ne tak náš Monty, do vody ho musíme vždycky spíše 
hodit, než aby tam šel dobrovolně po svých. Zvláštníj..  
 
Víte, jak mu také říkáme? Tak např.muflon, bufik, hafuša, džavaharlár, mudžahedin, 
čomolungma, huňady, paštika, a zcela jistě jsme nejméně deset dalších roztomilých jmen 
opomněli. Je to zkrátka náš Monťas. Je to i slavný pes. Kdysi byl k vidění v televizním 
pořadu o zvířecích miláčcích a pak také na nás zhlížel v gigantické velikosti z billboardů 
lemujících dálnice při veletrhu Mobitex 2006. Když jsme mu jeho podobenku ukazovali, 
nepoznal se. Ovšem, hlavně, že jsme ho poznali my – typický bílooranžový bretoňák! 
 
A tak jsme mu nikdy nevyčítali (ani našim kynologickým legislativcům), že kvůli 1cm navíc 
v kohoutku a kvůli jednomu špatně narostlému zubu nebyl vzat v potaz jako chovný pes. I 
když si potají myslíme, že je to škoda, neboť jeho potomci by jistě byli stejně radostní, 
energičtí, životadární, oddaní, svojští, atletičtí, pozitivní, krásní a udatní, jako je náš Monty. 
Všimněte si, že neříkáme „věrní“. To se u psa (a někdy i u lidí) rozumí samosebou. 
 
 
Jan + Liběna + Marek, Brno 
 
Monty v roce 2007 
 

 
 
 



 
MONTY  v roce 1997 
MONTY v roce 2010 

 



 
 
Vítěz výstavy Milevsko, BOB Agota od Nebeské brány 

 
Nejlepší mladý Milevsko, BOB Max z Lukovenských koutů 

 

 


