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Pohár Sv. Huberta Konopiště 2011 – nástup

AKCE KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ V ROCE 2012
10.3.2012

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

20.-25.4.2012 Mezinárodní FT- typ letní ( CACIT) Bruntál. Každý den bude jedna otevřená
soutěž (pro všechna plemena kont.ohařů bez omezení (CACIT) a dále i
speciální soutěž pro některé z plemen ohařů (CACIT). Bližší informace na tel:
606289177.
Speciálky:
20.-21.4. – anglický setr
22.4. – bretaňský ohař /KV/
23.4.- NKO
24.4. – italský ohař, italský spinone /KV/
25.4. – franc. ohaři s výjimkou EB /KV/
TAN: Ke zkoušce TAN je možné se přihlásit každý soutěžní den do 8.00 hodin
na místě.
Pro účast v soutěžích FT i TAN je možné se předem přihlásit na:
navrdag@seznam.cz nebo na telefonním čísle 606289177; lze se hlásit také
na místě.
6.5.2012

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.

13.5.2012

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

13.5.2012

T.A.N. Konopiště (v rámci K.V. Přihlášky u přejímky na místě do 10.00 hodin.)

25.8.2012

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

14.-19.9.2012 Mezinárodní FT- typ letní ( CACIT) Bruntál. Každý den bude jedna otevřená
soutěž (pro všechna plemena kont.ohařů bez omezení (CACIT). Bližší informace na
tel: 606289177.
15.-16.9.2012 Mezinárodní FT-GT(CACIT,CACT, KV) Bruntál /LOVECKÁ
UPOTŘEBITELNOST/

14.-19.9.2012 T.A.N. Bruntál
15.9.2012

Memoriál Josefa Luxe (CACT) – Bruntál /Svobodné Heřmanice/

16.9.2012

Kvalifikace na MS Sv. Huberta Bruntál / Svob.Heřmanice/LOVECKÁ
UPOTŘEBITELNOST/

28.9.2012

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/2012.

20.10.2011

Pohár Sv.Huberta Konopiště - Benešov; LOVECKÁ UPOTŘEBITELNOST

Další akcí, pořádanou ve spolupráci s KBO, budou ZV a PZ na okrese České Budějovice.
Termíny mi dosud nebyly doručeny. Budou tedy zveřejněny na kl.webbu.

Rajhradický pohár - výsledky
Jméno psa / plemeno
vůdce
Beta Moravský Šternberk
NKO
Brett z Rajhradických polí
BA
Jorga od Smutné říčky
BA
Bria z Rajhradických polí
BA
Silvio Ross Cynopolis
SPI
Unico Ross Cynopolis
SPI
Brina Naszalymenti
IO
Falco od Alpské protěže
AS
Ajka od Šibené hory
ČF
Fina Sonave
GS
Theo z Taranky
EB
Fram Sonave
GS
Febre du paradis des Edelweis
BA
Bernard Lord Everdene
IS
A´Lora Boglarca
MOK
Argo dei Giotto
IO
Khyannes Etincelle de Vie
BA
Aurora Šedé Tornádo
VOK
Lira od Smutné říčky
BA
Tokay mon Tresore d´Amour
BA
Leonardo ze Štípek
NKO
Cuba Libre Sundowners
GS
Bela dei Giotto
IO
Sunsetter´s Pleasure Little Treasure
GS

body
Sklenář Josef

cena / titul
228 b. I.c., CACT

Krcánek Jaroslav

228 b. I.c., Res.CACT

Krcánek Jaroslav

228 b. I.c.

Rudá Iva JUDr.

228 b. I.c.

Jelínková Markéta

228 b. I.c.

Jelínková Markéta

226 b. I.c.

Kyša Pavel Ing.

223 b. I.c.

Dvořák Zdeněk MVDr.

218 b. I.c.

Studýnka Jiří

217 b. I.c.

Nosková Eva

217 b. I.c.

Horáčková Marcela

208 b. I.c.

Nosková Eva

205 b. I.c.

Slováčková Andrea

200 b. I.c.

Hulíková Kateřina

200 b. I.c.

Janíková Petra

197 b. I.c.

Kyša Pavel Ing.

197 b. I.c.

Slováček L. Ing.

196 b. I.c.

Jahelková Ludmila

194 b. I.c.

Horáček Miroslav

191 b. I.c.

Horáček Miroslav188 b. 188 b. I.c.
Adámek Jakub

183 b. I.c.

Bártová Zuzana

167 b. III.c.

Hložek Oldřich

0

odstoupil

Hulíková Kateřina

0

odstoupil

Memoriál Josefa Luxe Dubany 20.8.2011
Memoriálu se zúčastnilo 25 psů různých plemen ohařů v kategoriích britští a kontinentální
ohaři.
V kategorii kontinentálních ohařů rozhodčí udělili jak titul CACT, který získala fena
maďarského krátkosrstého ohaře, vedená Petrem Zoubkem, zkušeným cvičitelem a
reprezentantem, který naši republiku pravidelně úspěšně zastupuje na vrcholných
zahraničních soutěžích, tak Res.CACT, který rozhodčí přiznali perspektivní mladé fence
italského ohaře, kterou výborně prezentovala paní Ing. Lenka Šlajerová.
V kategorii britských plemen získala CACT rovněž mladá fenka pointera, vedená Ing. Janou
Votrubovou, titul Res.CACT rozhodčí nezadali.
Akce byla jako obvykle výborně připravená, ale bohužel nám nepřálo počasí, bylo
neskutečné horko (což obvykle v srpnu bývá, ale byl to jediný termín, který nám mohlo MS
Dubany rezervovat), sucho a obstáli opravdu jen ti nejlepší z nejlepších. Před všemi, kdo
v těchto skutečně krutých podmínkách soutěž absolvovali, v úctě smekám. V neposlední
řadě i před rozhodčími, kteří, na rozdíl od psů a psovodů v tom parnu na poli strávili celý den,
někteří dokonce oba dva dny! Tímto jim chci moc poděkovat!
V sobotu i v neděli se konala také CACITová soutěž MFT-GT, ale bohužel žádný pes
nebodoval, zvěř v terénu byla výborně ukrytá, anebo nebyla vůbec. Zazvěření honitby MS
Dubany se rok od roku zhoršuje, také plochy se zmenšují, a tak, i když naše spolupráce
trvala tak dlouho, byli jsme nucení ji ukončit a pro příští rok hledat nové terény. Po
zkušenostech s výbornou organizací trialových soutěží ve Svobodných Heřmanicích (okr.
Bruntál) došlo k dohodě, že KBO převezme záštitu nad všemi soutěžemi, konanými v těchto
terénech a přesune tam i Memoriál Josefa Luxe a kvalifikační závod na MS Sv.Huberta.
Tímto chci ještě jednou poděkovat všem kamarádům a pomocníkům, kteří s námi v MS
Dubany spolupracovali a s nimiž jsme prožili mnoho krásných chvil. Přejeme jim, aby se
jejich podmínky zase zlepšily a oni měli tak bohatě zazvěřené honitby, jako když jsme k nim
začínali jezdit!
Helena Dvořáková

Výsledky /pouze psi, kteří uspěli/
Jméno psa / plemeno
Umma Plameni Pas
MOK fena
Beppina di Witigenove
IO fena
Anuschka Cabalia
POI fena
King v.d. Kreppelse Heide
DO pes
Bria z Rajhradických polí
BA fena
Argo dei Giotto
IO pes
Augia z Mackovy hory
EB fena
Lira od Smutné říčky
BA fena
Patty z Lodínských luhů
AS fena
Silvio Ross Cynopolis
SPI pes

vůdce
Zoubek Petr

body
cena / titul
220 b. I.c., CACT

Šlajerová Lenka Ing. 217 b. I.c., Res.CACT
Votrubová Jana Ing.

216 b. I.c., CACT

Zoubek Petr

216 b. I.c.

Rudá Iva JUDr.

216 b. I.c.

Kyša Pavel Ing.

212 b. I.c.

Dušková Naďa

212 b. I.c.

Horáček Miroslav

208 b. I.c.

Votrubová Jana Ing.

208 b. I.c.

Jelínková Markéta

204 b. I.c.

Chance Bohemis Victoria
IS fena
Theo z Taranky
EB pes
Back z Rajhradických polí
BA pes
Borgia dei Giotto
IO fena

Dušková Naďa

200 b. I.c.

Horáčková Marcela

189 b. I.c.

Rudá Iva JUDr.

208 b. II.c.

Literáková Petra

169 b. III.c.

Sv. Hubert - kvalifikace
21.8.2011
Kategorie
Jméno Příjmení

Jméno psa

muži
Josef Korelus CZ
Rudolf Zbořil CZ
Miroslav Kalík CZ
Josef Korelus CZ
Rudolf Zbořil CZ
Radim Duda CZ

Cranberry Seva Člp/AS/5725
AS
Reno Ross Cynopolis Člp/SPI/05
SPI
Brise du Pied du Mont Člp/KO/77481 KO
Cass z Mešinské háj. Člp/POI/10509 POI
Saggio Ross Cynopolis Člp/SPI/07
SPI
Wanda z Mešinské háj. ČLP/POI/10321 POI

46
30
38
35
27
7

25
25
15
16
10
20

10
0
0
0
0
0

81
55
53
51
37
27

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ženy
Vlad. Dvořáková CZ
Jana Votrubová CZ

Bea Vis Tranquilla Člp/AS/5221
Fai Leslie Leven Člp/AS/5576/09

43
33

24
16

0
0

67
49

1.
2.

Plemeno

AS
AS

Lovec Pes Zvěř Celkem Pořadí

T.A.N. Bruntál 2011– výsledky:
16.9.2011:
Rozhodčí: Baier František (CZ)
A´Lora Boglarca (MOK)

Člp/MOK/3632

obstál 1.pořadí

Therese z Taranky (EB)

Člp/EB/793

obstál 2.pořadí

Ambra Hostýn Hunter (MOK)

Člp/MOK/3704

obstál 3. pořadí

Derby z Tišn. revírů (MOK)

Člp/MOK/3611

obstál 4.pořadí

17.9.2011:
Rozhodčí: Dvořáková Helena (CZ)
Kora z Adamov.revírů (NDO)

Člp/NDO/4253

obstál 1.pořadí

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY MILEVSKO 15.10.2011
Posuzovala: Ovesná Božena Mgr., CZ

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi

Třída dorostu
1. MYRON od Smutné říčky
Člp/BA/93
13.03.11
o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.: Jolie od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Novák Roman
7mi měsíční pes, velmi dobré substance, silná kostra, standartně utvářená hlava, korektní
skus, dobře uložené oko, ucho správně nasazeno, velmi dobrá linie krku, dobře utvářený
hřbet, velmi dobrá zadní partie, správně úhlené končetiny, prostorný hrudník. Ocas dobře
nasazen i nesen, prostorný krok i klus, pes dosud hravý, výborná povaha.
Velmi nadějný I
Psi

Třída otevřená
2. LARGO od Smutné říčky
Člp/BA/77
07.09.09
o.: Brigand de l ´Ecrin de la Dame, m.: Gora od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
Dvouletý pes harmonické stavby těla, kompaktní, typická samčí hlava, korektní skus,
plnochrupý, výborný pigment nosu i víček, velmi dobrá linie krku, výrazný kohoutek, pevný
hřbet, velmi dobrá horní linie, hrudník prostorný, dobře modelovaný, korektní zaúhlení, ocas
správně nasazen i nesen. Výborná substance i projev, kvalitní osrstění. Mohl by mít poněkud
tmavší oko.
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy
Feny
Třída dorostu
3. ALL THAT JAZZ Bohemia Horrido
Člp/BA/95
01.04.11
o.: Argo z Rajhradických polí, m.: Jazz od Smutné říčky
ch.: Černohubová Iva Ing., m.: Petříkovi Zdeňka a Jan
7mi měsíční fena, harmonické stavby těla, kompaktní, korektní skus, plnochrupá, uši dobře
nasazené, dobrá linie krku, hřbet dosud měkčí, fena ve vývinu, dobře modelovaný hrudník,
správné předhrudí, správné úhlení končetin, ocas dobře nasazen i nesen, fence chybí
ringdrezura.
Velmi nadějná III
4. MAJA od Smutné říčky
Člp/BA/94
13.03.11
o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.: Jolie od Smutné říčky
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
7mi měsíční fena dobré substance, středně silná kostra, končeriny jsou dobře osvalené,
standardní utváření hlavy, tmavé oko, poněkud otevřenější, ucho dobře nasazeno. Dobrá
linie hřbetu, fena ve vývinu, správně úhledně končetiny, vydatný krok i klus, srst dobré
kvality.
Velmi nadějná I
5. QUWANDA PIAF Dama Krkonoše
Člp/BA/91
24.03.11
o.: Joshua Piaf Dama Krkonoše, m.: Bianca
ch.: Kocúrová Květuše, m.: Fialová D. Ing.
8mi měsíční fena velmi dobré substance, středně silná kostra, výborně osvalená, velmi
pěkná hlava, nepatrně otevřené oko, tmavé, ucho dobře nasazeno, velmi dobrá horní linie,
výborný hřbet i záď, korektní úhlení končetin, dobře utvářený hrudník, horší předvedení.
Velmi nadějná II

Feny
Třída vítězů
6. 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
4,5 letá fena, kompaktní, výborné osvalení i kostra, výborně utvářená hlava, tmavé oko,
korektní chrup, nůžkový skus, velmi dobře nasazené ucho, výborná linie krku a hřbetu, velmi
dobře nas. prsní kost, prostorný hrudník, vydatný krok i klus, korektní úhlení končetin,
elegantní pohyb.
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi

Mezitřída
Člp/EB/757 28.11.09

7. BONIFÁC du Chateau Jencenstejn
o.: Uss de la Haie des Dames, m.: Arna Jarůměl
ch.: Štveráčková Agáta, m.: Štveráčková Agáta
Pes dobrého rámce, správný poměr mozkovny a čenich.partie, dobrý tvar, tm.hn. dobře
uložené oko, správně nasazené ucho, korektní chrup i skus, dobrá linie hřbetu, správný
kohoutek. Hřbet je pevný, správná záď, ocas dobře nasazen i nesen, správně úhlené
končetiny, krok je dostatečně vydatný, prostorný hrudník, pánevní končetiny dobře osvalené,
dobrá kvalita srsti.
Výborná I
Psi
8. ROXY z Taranky
o.: Giobak, m.: Augia z Mackovy hory
ch.: Dvořáková Helena, m.: Mudrová Blanka
nedostavil se

Třída otevřená
Člp/EB/734 26.11.08

Psi

Třída veteránů
9. 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
8letý pes, předveden ve výborné kondici, hlava typická, standardní, tmavé oko, velmi dobrá
pigmentace, pěkný hřbet, kvalitní osrstění, výborný v pohybu.
Výborný I, Nejlepší veterán
Feny
Třída dorostu
10. DARRA Black Barbarian
Člp/EB/816 09.03.11
o.: Bastien, m.: Arwen z Mackovy hory
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Župka Karel
7mi měsíční fena dobrého rámce, dobře stavěná, typická hlava, správná délka čenich.partie,
ucho dobře nasazeno, nůžkový skus, správný hřbet, dosud však měkčí, fena ve vývinu,
správně utvářená záď, dosud méně prostorný hrudník, ocas dobře nasazen i nesen. Srst
kvalitní, dobrý pigment. Temperamentní fena, dobrá povaha.
Velmi nadějná I
Feny
11.TANJA z Taranky
o.: Robur z Taranky, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Voráček Jiří
Nedostavil se.

Třída mladých
Člp/EB/791 23.07.10

12. THERESE z Taranky
Člp/EB/793 23.07.10
o.: Robur z Taranky, m.: Duna
ch.: Dvořáková Helena, m.: Dvořák Lukáš
15ti měsíční velmi dobře stavěná fena, správně modelovaná mozkovna, výborný pigment,
dobře nasazené ucho, korektní chrup, výborné předhrudí i hrudník, správné úhlení končetin,
velmi dobrá substance, pevný hřbet, pánevní končetiny jsou dobře osvaleny, velmi dobrá
kvalita srsti. Správný posun obou párů končetin. Výborná povaha.
Výborná 1, CAJC
Feny
Mezitřída
13. 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
2letá fena dobré substance, středně silná kostra, fena kompaktní, dobře utvářená hlava
fenčího výrazu, tm.hnědé oko, dobrý pigment, oko správně uloženo, ucho dobře nasazené,
dobrý kohooutek, dobrá linie hřbet-záď, ocas dobře nasazen i nesen, dobrá v pohybu, velmi
dobré úhlení, krok lehký, vydatný. Velmi dobrá povaha.
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY
Psi
Mezitřída
14. 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.
1,5 roku starý pes, mohutnější stavby těla, hlava samčího výrazu, tmavé oko, dobře uložené,
korektní skus, dobře nasazené ucho, velmi dobrá horní linie, hřbet pevný, ocas správně
nasazen i nesen, hrudník dostatečně prostorný, dobré úhlení, elegantní pohyb.
Výborná 2, Res.CAC
15. CYCLON Black Barbarian
Člp/EB/782 09.04.10
o.: Armorique Tankaram, m.: Arwen z Mackovy hory
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Rynešová Věra
1,5 roku starý kompaktní pes, velmi dobré stavby těla, utváření hlavy odpovídá standardu,
oko by mohlo být tmavší, ucho dobře nasazeno, výrazný kohoutek, dobře utvářený hřbet,
ještě ve vývinu, dobrá záď, ocas dobře nasazen i nesen, středně silná kostra, dobře
osvalené končetiny, výborný hrudník, velmi dobrý pohyb.
Výborná I, CAC, Vítěz speciálná výstavy, BOB
16. CYRANO Black Barbarian
Člp/EB/780 09.04.10
o.: Armorique Tankaram, m.: Arwen z Mackovy hory
ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.: Válková Hana
18ti měsíční dobře stavěný pes, hlava utvářená dle standardu, tmavé oko, dobře nasazené
ucho, hřbet rovný, zatím měkčí, končetiny dobře osvalené, srst dobré kvality, chybí
ringdrezura, pohyb se špatně posuzuje.
Velmi dobrý III
Psi
Třída otevřená
17. ATOS du Chateau Jencenstejn
Člp/EB/682/1026.04.08
o.: Targui du Clos des Mélezes, m.: Arna Jarůměl
ch.: Štveráčková Agáta, m.: Štveráčková Agáta
3letý pes mohutné stavby těla, hlabva samčího výrazu, kompletní chrup, oko hnědé, dobrý

pigment, ucho dobře nasazené, pevný hřbet, dobré úhlení končetin, prostorný hrudník, dobře
osvalené pánevní končetiny, dobrý v pohybu.
Výborná I
18. BAZIR z Bezděkova dvora
Člp/EB/710 14.05.08
o.: César z Markové búdy, m.: Gaty z Lukovenských koutů
ch.: Bezděk Jaroslav, m.: Benda Vladimír
3,5 letý pes kompaktní, velmi pěkná hlava, správně utvářená, korektní skus i chrup, dobrý
kohoutek, velmi dobrá přední fronta, strmější úhlení pánevních končetin. Ocas poněkud níže
nasazen, dobrá kvalita srsti.
Výborná II
Feny
Třída mladých
19. TINA od Pantiča
Člp/EB/819 18.10.10
o.: Prinz, m.: Roksi
ch.: Pantič Miladin, m.: Majerhöfer Jan
Téměř roční fena velmi dobré substance, stř.silná kostra, velmi dobře osvalená, dobře
utvářená mozkovna výborných partií, tmavé dobře uložené oko, ucho správně nasazené,
výborná horní linie, výborný hřbet, prostorný hrudník, korektní úhlení obou párů končetin,
velmi dobrá mechanika pohybu, kvalitní osrstění.
Výborná I, CAJC, Nejlepší mladý jedinec

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
Mezitřída
20. BAGGIO dei Giotto
Člp/IO/43
29.05.10
o.: Giotto, m.: Naszálymenti Brina
ch.: Kyša Pavel Ing., m.: Janík Petr
16ti měsíční pes mohutné stavby těla, dobře osvalený, velmi pěkná samčí hlava dobře
nesená, dobře uložené oko, velmi pěkné ucho. Velmi dobrá přední fronta, pěkné předhrudí,
hrudník dobře utvářený, prsní kost dobře nasazená, hřbet není ideálně utvářený. Vydatný
krok. Velmi dobrá kvalita srsti.
Výborná II
21. PARAGRAF Canero Bass
PKR-VII 1248316.03.10
o.: Giotto, m.: Mirella Freni Delor de Ferrabouc
ch.: Zimmer Urszula, m.: Zimmer Urszula
19ti měsíční pes, silná kostra, dobře osvalený, typická hlava, dobře utvářená mozkovna,
správná délka čenichu, dobře utvářený hřbet, správné ucho, výborný hrudník, dobré
postavení pánevních končetin, srst dobré kvality, prostorný krok i klus.
Výborná I, CAC
Psi
Třída vítězů
22. Polcevera´s GARBO
Člp/IO/17/09 10.07.07
o.: Polcevera´s Ceres, m.: Polcevera´s Laila
ch.: Allevamento Polcevera´s, m.: Pražáková Iveta Bc.
4,5 roku starý pes výborné kostry, elegantní, dobře stavěný, korektní chrup, velmi pěkné
ucho. Korektní hrudník, výborná substance, výborně osvalené končetiny, ocas dobře nesen,
výborné linie, výborný představitel plemene.
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB

Feny
Mezitřída
23. BELINDA di Witigenove
Člp/IO/56
31.05.10
o.: Ulisse di Cassamassima, m.: Agnes od Nebeské brány
ch.: Kahuda Karel Ing., m.: Wögerbauerová Monika
1rok a čtvrt stará fena, kompaktní, velmi dobře utvářená hlava, korektní chrup, dobře uložené
oko, velmi dobrá linie krku, hřbet správně utvářen, hrudník prostorný, velmi dobré předhrudí,
silné, správně úhlené končetiny, ocas dobře nasazen, vydatný krok i klus.
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy
24. BORGIA dei Giotto
o.: Giotto, m.: Neszálymenti Brina
ch.: Kyša Pavel Ing., m.: Literáková Petra
Nedostavil se.

Člp/IO/46

29.05.10

Feny
Třída pracovní
25. ROMANZA di Cascina Croce
Člp/IO/20
05.01.08
o.: Agamemnonne di Cascina Croce, m.: Tea di Cascina Croce
ch.: Gritti Renato, m.: Starý Jiří Bc.
3,5 letá fena dobrého rámce, kompaktní, typická fenčí hlava, korektní chrup, pěkný hřbet,
elegantní v pohybu.
Výborná I, CAC
Feny
Třída veteránů
26. CANDIDA od Melmatěje
Člp/IO/4
02.06.02
o.: Robur di Villa Carla, m.: Etna Compatriota di Bonfini
ch.: Stará Olga, m.: Starý Jiří Bc.
9ti letá fena harmonické stavby těla, předvedená ve výborné kondici, nádherná hlava,
výborný pigment, prostorný hluboký hrudník, výborné úhlení. Elegantní v pohybu.
Výborná I, nejlepší veterán
ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ
Feny
Třída pracovní
27. 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.
1žti měsíční fena harmonické stavby těla, typická hlava, kompletní chrup, výborná horní linie,
korektní úhlení, výborné předhrudí i hrudník, elegantní v pohabu, výborné osrstění.
Výborná I, CAC
PORTUGALSKÝ OHAŘ
Feny
Mezitřída
28. BEFUNNY
Člp/POH/2
10.05.10
o.: Bogart de Villa Soeiro, m.: Brisaruil
ch.: Tiago Jorge Lukas, m.: Železná Gabriela
17ti měsíční dobře stavěná fena, hlava odpovídá standardu, dobře modelovaná, dobrá
substance, dobré předhrudí, vydatný krok i klus, výborná srst.
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB, Nejlepší pes výstavy

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi
29. SAN du Domaine de la Clé de Champs

Třída veteránů
Člp/SGO/1
13.03.01

o.: Harald de Rosa Bonheur, m.: Iza du Bois d´Heilly
ch.: Bermonville Philippe, m.: Tomášek Jiří
10ti letý pes ve výborné kondici, hlava typická, výborný pigment, korektní chrup, výborný
hrudník, výborně osvalené končetiny.
Výborná I, Nejlepší veterán, BOB
Feny
Třída pracovní
30. DONA de l´Etang du Vert
Člp/SGO/3
06.05.08
o.: Amigo des Feux Mignons, m.: Axele des Feux Mignons
ch.: Boniface Jean-Michel, m.: Tomášek Jiří
4letá fena, kompaktní, dobře utvářená hlava, korektní chrup, nůžkový skus, ucho správně
nasazené, velmi dobrá horní linie, správný hrudník, zaúhlení končetin korektní, výborný
pohyb.
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ
Psi
Třída dorostu
31. DARIO del Buon Santo
Člp/SPI/34
27.03.11
o.: Inno del Buon Santo, m.: Zara del Buon Santo
ch.: Randi Nerino, m.: Havlík Vítězslav
Pes harmonické stavby těla, kompaktní, korektní chrup, dobře uložené oko, velmi dobrá
horní linie, ocas dobře nasazen i nesen, dostatečně prostorný hrudník, vydatný pohyb.
Velmi nadějná I
ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ
Feny
Třída pracovní
32. BRIGITTE del Subasio
Člp/SPI/16
02.06.09
o.: Romolo del Subasio, m.: Perla del Subasio
ch.: Pagliarini Ezio, m.: Bastlová Vlasta
Dvouletá fena silné kostry, dobře osvalená, typická hlava, korektní skus, plnochrupá, oko
správně uložené, velmi dobrá linie krku i hřbetu, hrudník hluboký, prostorný.
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB

VÝSTAVU SPONZORUJE:

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH SOUTĚŽÍ:

NEJLEPŠÍ MLADÝ PES VÝSTAVY:
Tina od Pantiča, bretaňský ohař, maj. Jan Majerhofer
NEJLEPŠÍ VETERÁN:
San du Domaine de la clé de Champ, saintgermainský ohař, maj. Jiří Tomášek
NEJLEPŠÍ PES VÝSTAVY (BIS):
Befunny, portugalský ohař, maj. Gabriela Železná
DÍTĚ A PES:
Lukáš Dvořák a Therese z Taranky
NEJLEPŠÍ PÁR:
Largo od Smutné říčky
Maja od Smutné říčky

maj: Slavomír Hanáček

CHOVATELSKÁ CENA:
Bretaňští ohaři Du Chateau Jencenstejn – chovatelka Agáta Čtveráčková

Revize finančního hospodaření Klubu bretaňských ohařů za rok
2010
Ve dnech 1.3.- 4.3.2011 byla provedena revize finančního hospodaření Klubu
bretaňských ohařů. Revize se týkala pokladny a a bankovního účtu u České spořitelny a.s.
Revizí byly zkontrolovány předložené doklady jak pokladní tak doklady bankovního
účtu, dále pak bankovní výpisy z běžného účtu.
Skutečnosti zjištěné revizní komisí :
1.účetní i skutečný stav souhlasí
2.revizní komise neshledala žádné rozdíly mezi účetním a skutečným stavem
3.revizní komise konstatuje, že finanční hospodaření je vedeno bez chyb.
Rozpis finančního hospodaření KBO zjištěný revizní komisí:

Stav k 1.1.2010
Příjem
Vydání
Stav k 31.12.2010

Pokladna
21.856,30
93.624,00
113.324,00
2.156,30

Bankovní účet
14.901,45
52.388,26
44.180,00
23.109,71

Zápis provedl -

Celkem
36.757,75 Kč
146.012,26 Kč
157.504,00 Kč
25.266,01 Kč

Svatopuk Soucha

Výsledky jarních svodů u plemen začleněných v KBO - rok 2011
Bretaňský ohař
Odin z Taranky
vrh 26.12.2009

Duna
Sarah z Taranky

Člp/EB 768, chrup úplný, nůžkový,oko tmavé, 48 cm

Angelina Black Barbarian
Avar z Ričiho chovu

vrh 15.10.2010

Člp/EB 804, chrup úplný, nůžkový, oko tmavé, 50 cm
Uss de la Haie des Dames

Oxana z Taranky

vrh 17.12.2009

Arna z Loutkova
Asta
Axa

Člp/EB 763,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé, 52 cm
Člp/EB 764,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé, 50 cm
Člp/EB 765,chrup úplný,klešťový,oko hnědé, 46 cm
Rony du Hameau de Sorny

Akira Amitycja

vrh 23.2.2010

Nela z Lukovenských koutů Člp/EB 777,chrup úplný,nůžkový,oko světlehnědé,48 cm
Robur z Taranky
Duna

vrh 23.7.2010

Tankred z Taranky
Theo
Torro
Tanja

Člp/EB 786,chrup úplný,nůžkový,oko tmavé,46 cm
Člp/EB 787,chrup neúplný,- M 3 VD,nůžkový ,oko hnědé,53 cm
Člp/EB 788,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé,52 cm
Člp/EB 791,chrup úplný,nůžkový,oko světlehnědé,48 cm

Auvergnéský ohař
Brigand de L ´Ecrin de la Dame
Gora od Smutné říčky

vrh 7.9.2009

Laura od Smutné říčky

Člp/AO 79,chrup úplný,nůžkový,oko hnědé,55,5 cm
Ellboy

Cleopatre du Paradis des Edelweiss vrh 15.5.2010
Febre du Paradis des Edelweiss

Člp/AO 83,chrup úplný,nůžkový,oko tmavé,57 cm

Italský ohař
Setamino di Cascina Croce
Agota od Nebeské brány

vrh 30.10.2009

Boemi od Nebeské brány

Člp/IO 39,chrup úplný,nůžkový,oko světlehnědé,62 cm

Ulisee di Casamassima

Agnes od Nebeské brány

vrh 31.5.2010

Beppina di Wiigenove

Člp/IO 57,chrup úplný,nůžkový.oko světlehnědé,61 cm

Portugalský ohař
Unico
Alta du Moulin de Leuville

vrh 14.3.2010

Falk du Moulin de Leuville

Člp/POH 1 chrup úplný nůžkový,oko hnědé,60 cm

Jarních svodů se v roce 2011 zúčastnilo 9 bretaňských ohařů, dva auvergnéšští ohaři, dva
italští ohaři a jeden portugalský ohař.Hrubé vady exterieru se neobjevily ani u jednoho
plemene což je potěšitelné.
Zdaleka ne všichni mladí jedinci se zúčastňují jarních svodů,což není dobré-hlavně z
chovatelského hlediska.
Chovatelé by při prodeji štěněte měli nového majitele upozornit aby se jarního svodu
zúčastnil, ale vím, že přimět majitele k této účasti není jednoduché.

Výsledky RTG DKK za rok 2011.
Bretaňský ohař :
Bela du Chateau Jencenstejn fena,
Danielle du Clos des Vikings
fena,
Nela z Lukovenských koutů
fena,
Moro z Lukovenských koutů
pes,
Bastien
pes,
Alan Zvi-Le-Ro
pes,
Cliff Black Barbarian
pes,
Bonifác du Chateau Jencenstejn pes,

nar.28.11.2009
nar.24.9.2008
nar.23.2.2010
nar.11.6.2009
nar.5.7.2009
nar.16.4.2008
nar.9.4.2010
nar.28.11.2009

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

Auvergnéský ohař
Lira od Smutné říčky
Lord od Smutné říčky
Jazz od Smutné říčky

fena, nar.7.9.2009
pes, nar.7.9.2009
fena, nar.19.2.2007

1/0 (B)
1/0 (B)
1/0 (B)

pes,

nar.29.5.2010

0/0 (A)

pes, nar.22.4.2006
fena, nar.2.6.2009

0/0 (A)
0/0 (A)

Italský ohař
Baggio dei Gioto
Italský spinone
Ricardo Ross Cynopolis
Brigitte del Subasio

V roce 2011 bylo rentgenováno na DKK 15 jedinců našich plemen:Situace u auvergnéského
ohaře, italského ohaře a italského spinone je i nadále velmi dobrá.U bretaňského ohaře se
mírně oproti loňsku zlepšila. Byli tři negativní jedinci-všechno feny a těžce postižený breton
nebyl žádný.Loni nebyl žádný rentgenovaný breton negativní a jeden pes byl těžce
postižený. Lze si jenom přát aby se situace u bretonů i nadále zlepšovala.
Přeji všem chovatelům našich plemen aby se jim chov dařil i v letošním těžkém roce.
Eva Nosková, HPCH

BRETAŇŠTÍ OHAŘI – ŠAMPIONÁTY
Druh
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion
Český šampion

Jméno Chovatelská
Majitel
psa
stanice
Bára

Lesneven
z Mackovy
Berry
hory
Bony z Višniček
z Markové
César
budy
Cob
z Taranky
z
Gaty Lukovenských
koutů
Iser
z Taranky
Jarvik Sonave
Nord Sonave
Piast z Taranky
Rony
du
de Sorny
Hameau
du Clos des
Targui
Mélézes
z Mlynářovy
Veta
pece
z Mlynářovy
Vexa
pece
Yul
z Taranky

Plecháček

Datum
udělení
24.10.2003

Kohlmannová 2.3.2010
Pelc

12.1.1998

Slavík

9.7.2003

Peřina

18.12.2000

Bezděk

13.10.2005

Dušková
Vašíček
Nosková
Veselý

30.11.2005
15.12.1998
3.9.1997
6.5.1997

Plecháček

29.8.2003

Dvořáková

30.6.1997

Bydžovský

28.8.2003

Bydžovská

29.5.2002

Mašek

2.7.1999

Mezinárodní šampion
Mezinárodní šampion
Mezinárodní šampion
Mezinárodní šampion
Český junior šampion
Český junior šampion
Český junior šampion
Český junior šampion
Český junior šampion
Český junior šampion
Český junior šampion
Český šampion práce
Český šampion práce

Cob
Iser

z Taranky
z Taranky
z Mlynářovy
Vexa
pece
Ziko
od Zemku
z Mackovy
Arwen
hory

Peřina
Dušková

-----

Bydžovská

---

Nosek
Wagnerová

26.2.2008

Tankaram
Šulitka
8.10.2002
Brittany
Calotte z Taranky
Kuklová
14.1.2000
Coeur
Tankaram
Šulitková
8.10.2002
De
z Lasów
Emil
Sieprawski 15.12.2004
Jurajskich
z
Fana Chvalšinských Nosek
15.12.1998
hvozdů
Ziko
od Zemku
Nosek
15.12.1998
Bil
Montanari
7.6.2010
z Markové
César
Slavík
31.10.2006
budy
Zpracoval Jiří Plecháček

Zpráva hlavní poradkyně chovu za rok 2011.
V roce 2011 byly pouhé čtyři vrhy bretaňských ohařů, vrženo 23 štěňat, z toho 10 psů a 13
fen.
Zbarvení štěňat bylo následujicí - bílooranžové 5 psů a 8 fen, černobílé - 4 psi a 4 feny a
trikolorní - 1 pes a 1 fena.
Hnědobílé zbarvení se nevyskytlo.
Většina štěňat měla po narození dlouhé oháňky, pouze tři se narodila s krátkou
oháňkou.Záleží na chovateli zda štěňata zkupíruje, či nikoli.
Vrhy byly po těchto chovných psech a fenách :
Uss de la Haie des Dames x Kyra z Lukovenských koutů
4 psi 1 fena
Elan z Taranky x Danielle du Clos des Vickings
3 psi 2 feny
Bastien x Arween z Mackovy hory
1 pes 5 fen
Rony du Hameau de Sorny x Akira Amyticja
2 psi 5 fen
Také bylo v roce 2011 importováno několik psů a fen ostatních plemen začleněných v
našem klubu.
Byli to - fena bretaňského ohaře, fena italského ohaře, pes a fena italského spinone,
pes francouzského ohaře-pyrenejského typu, pes dlouhosrstého ohaře du Pont Audemer a
fena portugalského ohaře.
Co říci závěrem?Chovatelé se patrně bojí nechat nakrýt své feny z obavy aby jim
odchovy nezůstávaly doma a oni se nemuseli starat o další hladové krky. Čím větší a starší
štěně, tím hůř jde na odbyt . Lidé chtějí - pokud vůbec chtějí - malé štěňátko a ne už
čtyřměsíčního nohatého výrostka.
Byly doby, kdy mi, jako poradkyni, volali lidé a sháněli štěňata bretonů, ale ty doby už
minuly. Většinou mi teď zavolají maximálně dva zájemci za celý rok.
Můžeme si jenom přát aby se situace zlepšovala, ale zatím to tak nevypadá,každý o
tom víme svoje.
Přeji všem chovatelům, majitelům a příznivcům našich plemen aby si se svými miláčky
užívali hodně radostí a málo starostí.
Eva Nosková

Zpráva poradce chovu pro ostatní francouzská plemena
ohařů za rok 2011
Vážení přátelé,
mám velkou radost, že po dvou hubených letech ohledně chovu ostatních francouzských
plemen ohařů, mohu konstatovat, že auvergneští ohaři se letos vytáhli, alespoň oproti
předchozím letům. V letošním roce se narodilo 23 štěňat auvergneského ohaře ze tří vrhů (p.
Kocúrová, p. Posseltová a p. Horáček). Takže doufám, že bude na klubových akcích, ať už
výstavách nebo pracovních akcích, opět veselo. V této souvislosti bych ráda požádala
chovatele, aby se snažili zajistit účast majitelů letošních štěňat především na těchto
klubových akcích, abychom měli přehled o kvalitě chovu.
V letošním roce byli zařazeni do chovné kartotéky nově Lira od Smutné říčky a Lord od
Smutné říčky. Chovnou základnu, myslím, máme velmi kvalitní - v současné době je
uchovněno 8 fen a 11 psů auvergneského ohaře.
Z ostatních francouzských plemen ohařů sdružených v KBO nebyl v roce 2011 odchován ani
jediný vrh.
V uplynulém roce byla velmi potěšující účast majitelů psů na klubových akcích. Plný počet
psů na Novomlýnském derby nebo na Rajhradickém poháru či hojná účast na Memoriálu
Josefa Luxe, jsou toho důkazem.
Vím, že současná doba není chovu velkých plemen moc nakloněna, avšak o to větší radost
mám z chovatelských výsledků tohoto roku. Děkuji tímto všem chovatelům, kteří našli
odvahu a vrhy odchovali.
Přeji všem našim členům mnoho krásných zážitků s jejich čtyřnohými přáteli, co nejméně
starostí a problémů s nimi, mnoho chovatelských úspěchů v Novém roce a těším se na
setkání s nimi nejen na akcích pořádaných našim klubem.
JUDr. Iva Rudá
Poradce chovu pro ostatní francouzská plemena ohařů.

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 2011
Rok 2011 dospěl do svého
závěru. V tomto období 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 uplynulý kalendářní
rok.
V tomto roce je to poprvé, kdy
nemám téměř co psát. Samozřejmě,
že i v tomto roce se majitelé a
chovatelé výše uvedených plemen
zúčastnili řady kynologických akcí jak
výstavního,
tak
pracovního
charakteru. Přesto se však domnívám, že letos došlo ke znatelnému poklesu účasti
na výstavních akcích, zejména pak na akcích pořádaných naším klubem. Podle
mého názoru je to částečně zapříčiněno zhoršující se ekonomickou situací v tomto
státě a s tím spojeným růstem chovatelských nákladů, ale také stárnutím chovaných
jedinců. Celá řada majitelů a chovatelů starších jedinců již nemá potřebu získávat
další výstavní a pracovní ocenění.
V tomto ohledu je o to
potěšitelnější, že i v tomto období stále
ještě existují chovatelé, kteří neváhají
prezentovat výsledky své práce a
potažmo i českého chovu v zahraničí a
že jedinci odchovaní v České republice
v několika generacích jsou s to i
v zemi původu plemene dosáhnout na
nejvyšší výstavní příčky - viz článek
ing. Kahudy.
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
V průběhu loňského roku byli po
splnění všech klubem předepsaných
podmínek uchovněni tito jedinci:

MENTA Compatriota di Bonfini majitelky MVDr. Zachardové,

 fena

italský ohař

 fena

italský spinone BRIGITTE del Subasio majitelky Vlasty Bastlové

 pes

italský spinone RICARDO Ross Cynopolis majitele Tomáše Ulricha.

a

Karty chovných jedinců se všemi údaji lze nalézt na stránkách Klubu
bretaňských ohařů, na adrese: www.breton.cz
Dále jsem v letošním roce vystavovala dvě doporučení ke krytí a to fenám:
 italský ohař

MENTA Compatriota di Bonfini

majitelky MVDr. Zachardové,

 italský ohař

BRINA Naszálymenti

majitele ing. Pavla Kyši.

Obě feny byly kryty v Maďarsku u chovatele Gábora Essösy, ale bohužel ani
jedna z nich nezabřezla.
Z chovu byla vyřazena fena italského ohaře UMBRA Polcevera´s majitele
Miroslava Horáčka.
Na závěr mi dovolte,
abych všem chovatelům a
majitelům italských ohařů i
ostatním
členům
Klubu
bretaňských ohařů, především
jeho funkcionářům do roku
2012 popřála mnoho zdraví,
výstavního i chovatelského
štěstí a především trpělivosti
při přípravě svých svěřenců na
výstavní i pracovní akce.

V Dobřívu dne 30. prosince 2011

Olga Stará
338 44 Dobřív 297
mobil: +420 733 337 951,
e-mail: melmatej@tiscali.cz
„RADUNO NAZIONALE RAZZE ITALIANE – VOLTA MANTOVANA“
Na tuto klubovou akci bylo přihlášeno 68 italských ohařů – 41 bílooranžových a 27
bílohnědých. Účast na klubové akci jsme plánovali velice dlouhou dobu, protože kde
jinde si nechat posoudit Italského ohaře než na italské klubovce. Obrovským úspěchem
pro nás je, že všichni naši psi obdrželi známku ECC, tedy VÝBORNÁ.
Následující výsledky už byly absolutně nečekané, o to více nás však potěšily.

Asconio di Witigenove – tř. pracovní - ECC 3
Agnes od Nebeské brány – tř. pracovní - ECC 2, ris CAC
Bacchus di Witigenove – tř. mladých - ECC 1, BOJ, nejlepší mladý jedinec
(v Itálii se CAJC nezadává)
Beppina di Witigenove – tř. mladých - ECC 1
Ulisse di Casamassima – tř. otevřená - ECC 1, CAC
Chovatelským úspěchem je pro nás Asconiovo třetí místo v opravdu veliké konkurenci
pracovní třídy, kde ECC1 a CAC získal Febo di Cascina Croce, ECC2 a ris. CAC získal
Agamennone di Cascina Croce, který je několikanásobným Klubovým vítězem a jeho
jméno zná asi každý, kdo se o Italské ohaře alespoň trochu zajímá.
FEBO DI C.CROCE ECC1- AGAMENNONE DI C.CROCE ECC2 -ASCONIO DI WITIGENOVE ECC3

FEBO DI C.CROCE ECC1- AGAMENNONE DI C.CROCE ECC2 -ASCONIO DI WITIGENOVE ECC3

Bacchusovo vítězství pro nás bylo takovou třešničkou na dortu a v první chvíli jsme mu
ani nemohli uvěřit. Majitelům ještě jednou gratulujeme a samozřejmě děkujeme za účast.
Bacchusovi gratulujeme, ovšem k tomu, že přežil bez větší újmy na zdraví pád ze 7,5
metrové zídky, ze které skočil následující den po výstavě. Naštěstí je v pořádku a tak
jediným následkem pádu byla jeho neúčast na Klubové výstavě v Caldes.

BACCUS DI WITIGENOVE

Ke skvělým výsledkům si všichni naši psi odvezli opravdu nádherné posudky.
Dále jsme se s Asconiem zúčastnili Národní výstavy v Pise, kde opět získal známku
ECC 2 a také Mezinárodní výstavy v Orvietu, kde získal známku ECC2 a ris. CAC.
Na závěr našeho pobytu v Itálii jsme se zúčastnili další Klubové akce, která se konala v
jihotyrolském Caldes. Akce byla pod záštitou presidenta S.A.B.I., dr. Giuseppe Colombo
Manfroni. Sobota byla věnována práci. Všichni zúčastnění měli možnost si cvičně zkusit
PAV, tedy Italské zkoušky vloh. Zajímavé bylo už jen to, že akce se konala ve výšce

2200 m.n.m., což pro většinu psů problém nebyl, pro většinu aut (obzvlášť to naše) to už
trochu problém byl. Další zajímavostí je, že součástí zkoušek je i posouzení exteriéru
psa. Zkoušky hodnotil velice uznávaný klubový rozhodčí Giovanni Grecchi.
Beppina předvedla opravdu skvělou práci a jinak velice přísný a skeptický rozhodčí G.
Grecchi nám řekl, že je to vynikajicí fena pro budoucí chov a doporučil nám, abychom
vybrali dobrého psa, neboť by byla škoda přijít o její lovecké vlohy.
Následující den proběhla v Caldes Klubová výstava, kam byl přihlášen Asconio i
Beppina.
Třídu mladých posuzoval rozhodčí S. Tripoli a Beppina si opět odnesla známku ECC.
Pracovní třídu psů posuzoval rozhodčí G. Grecchi, od kterého Asconio obdržel známku
ECC a krásný posudek, kterého si od tak uznávaného odborníka na IO nesmírně
vážíme.
Velikou radost nám udělalo, že Asconio opět získal na všech výstavách známku
VÝBORNÁ, což je obzvláště při silné konkurenci na obou Klubových akcích potěšující a
nejen pro nás je to potvrzením jeho vynikající chovatelské hodnoty.

Ing. Karel Kahuda
BEPPINA DI WITIGENOVE

Přítomnost a zamyšlení nad budoucím směřováním chovu italských
plemen ohařů v ČR.
Tento článek jsem se rozhodl napsat po zralé úvaze a dlouhodobém shromažďování
informací z mnoha zdrojů, aby vypovídací hodnota článku byla co nejvyšší a neopírala se jen
o jeden zdroj informací, což by danou problematiku zkreslilo.
Chci se zde postupně zmínit o několika následujících oblastech – chov a výcvik plemen u
nás a jeho vztah k zemi původu, rozebrat trochu pojem pracovní pes a pracovní linie u nás a

v zahraničí a jako poslední z těchto poznatků vyvodit nějaké možné ponaučení pro naše
chovatele a majitele plemen italských ohařů. Doufám, že tento článek pomůže narovnat
pohled, mnohdy z různých důvodů nesprávný na tyto otázky a v obecnějším nadhledu je
mnohé jistě poučné i pro všechny ostatní plemena ohařů.
Chov italů (rozumněj dále italský ohař a spinone) je u nás ještě poměrně mladý ve srovnání s
jinými plemeny ohařů – mám na mysli hlavně německá plemena, ostrovní ohaře a českého
fouska. Ale italové se už pomalu zabydlují i u nás a získávají si své příznivce. Protože se
jedná o plemena, která jsou od výše zmíněných plemen velmi odlišná povahou, stylem
práce, tím k čemu byli dlouhá staletí v zemi původu používani a jsou používáni dodnes a
šlechtěni, vzniklo hned na začátku mnoho nedorozumnění vyplývajících z výše zmíněného.
My, kteří jsme těmto krásným psům hned od počátku propadli, jsme se museli chytat všech
možných informací a pomoci. Je celkem logické, že nejvíce jsme vzhlíželi k zemi původu a
dodnes tento trend je u nás velmi znát. Pro mnohé je dodnes jediným správným způsobem
chovu italský a stejně tak výcvik, ale jak to obvykle bývá pravda a správná cesta je někde
uprostřed a tu se snažím už nějakou dobu hledat a pokusím se dále objasnit proč. Mnoho
lidí, kteří berou jako vzor toho nejlepšího pouze italské chovatele a trenéry, se na ně dívá
jakoby jejich přístup byl stejný jako náš a jejich tradice stejné jako naše. Do Itálie jezdím
pracovně už mnoho let, mám Itálii rád a mám tam mnoho přátel. Díky tomu jsem mohl
poznat dobře italskou mentalitu a jejich odlišný přístup k mnoha věcem a velmi odlišné
podmínky pro chov a výcvik psů od našich. Toto chci rozvést šířeji. Pro Itala je myslivost
pojem rovnající se lov a rovněž tak v jazyku je jen výraz lovec a ne jako v češtině lovec a
myslivec. Když jsem při jedné obchodní návštěvě v Itálii při volné konverzaci narazil na to, že
mým koníčkem je myslivost, ale přeložit jsem to musel jako lov, tak jsem se dozvěděl
radostnou informaci, že i majitel jejich firmy, jeho syn se účastnil jednání, je veliký myslivec –
lovec. Sdělili mi, že jezdí na lov do Afriky, do Maďarska, do Skandinávie atd. Žádná zmínka o
Itálii (rozvedu později). Na ten den připadal svátek sv. Huberta u nás, ale jak jsem zjistil
Italům tento patron myslivosti nic neříkal (je to jen středoevropská tradice s kořeny v
Německu). Jejich patronem je bohyně lovu Diana asi ještě od dob starých římanů. Při mnoha
dalších příležitostech jsem si tento obrázek snažil co nejvíce upravit nebo taky potvrdit.
Faktem, který z toho logicky vyplývá je, že i jejich přístup k lovecké kynologii je odlišný od
středoevropských tradic majících německé kořeny a toto je velmi důležité pochopit i se všemi
dopady pro to jak a k jaké práci byla tato plemena šlechtěna, jak chována a cvičena, až do
dnešních dní. Dalším faktem ze současnosti je, že Itálie má divoké populace drobné zvěře
velmi malé a zastoupené hlavně na severu v horských oblastech a podhorských oblastech
bažantem. Proto dle sdělení přímo od italských majitelů chovných stanic jezdí cvičit hlavně
do Chorvatska, anebo dávají psy na výcvik profesionálním drezérům, kteří je cvičí např v
Polsku nebo Maďarsku atd. Důsledky a rozdíly z toho vyplývající jsou myslím zřejmé. Toto si
mohou dovolit bohatí majitelé, mající velké chovné stanice, ale mající zároveň svoje firmy,
kterým musí věnovat čas. Přes dvacet psů v takové stanici není výjimkou a často to bývá
mnohem více. Na to je již potřeba zaměstnávat člověka, aby se staral o psy, ale ten je
zpravidla nevenčí a majiteli na to mnoho času nezbývá. Zde to již dále rovádět nebudu,
protože to si již každý může domyslet sám, jaké to má další důsledky. V rámci objektivity
musím však uvést, že jsou zde i drobní chovatelé, ale ti jsou dle italských měřítek chudí a
nemohou si dovolit cvičit v zahraničí nebo najímat profesionální cvičitele pro výcvik v
zahraničí.
Naproti tomu je chov v Česku a okolních zemích v rukách malochovatelů, ale s mnohem
lepšími podmínkami pro výcvik a všichni jedinci projdou výcvikem alespoň na úrovni zkoušek
TAN. Také využití psů v praxi je v průměru vyšší.
Italský chov je založen na množství a výběru špičkových jedinců z tohoto množství, kteří jsou
pak cvičení, ale v žádném případě se nejedná o liniové chovy v našem pojetí a tudíž i naše
představa existence pracovních linií je omylem. Tak jak mi bylo sděleno v zahraničí – nejen
v Itálii, naše pojetí vychází opět z německého základu, který, jak si mylně představujeme,
funguje i ve všech ostatních zemích (alespoň Evropy), ale není tomu tak. Často jsem se
setkal v zahraničí s názorem, že pracovní schopnosti jsou zakotveny geneticky a i když není
se psy pracováno třeba tři generace nebo i více, tak to nevadí. S tím je možno souhlasit za

předpokladu, že takovému jedinci bude věnováno mnohem více času a trpělivosti při výcviku.
Asi před rokem jsem četl článek s rozhovorem s českými špičkovýmí cvičiteli - manželé, kde
bylo mimo jiné napsáno, že vycvičit je možno každého psa (rozuměj ohaře) pro vrcholové
zkoušky, že je to jen otázka času a trpělivosti. Další příklad mohu uvést z Maďarska, kde
nejlepším pracovním psem letošního roku je italský ohař, který vyšel z chovu zaměřeného na
exteriér a výstavy. Jak mi bylo po mém počátečním překvapení vysvětleno, byla to opět
otázka času, trpělivosti a podpory, kterou dostala cvičitelka od mnoha zkušených cvičitelů.
Toto je základní přístup k chovu nejen v Itálii, ale i dalších zemích, kde se neprosadil tak
silně německý vliv. Základní vlastností, kterou se Italové rádi pyšní je kreativita a ne
sešněrování strohými pravidly. Je mylné si myslet, že chov italů bude výjimkou. Důsledkem
toho je, že každý zkušenější chovatel italů vám řekne, že není nikdy jasné, jaké dostanete z
tohoto spojení štěňata – některá jsou výrazně menší a některá naopak větší, mají různý
temperament atd.
Nyní se v další části pustím více do otázky výcviku a pracovního použití psů v praxi. Skoro
každý chovatel vám řekne, že je nutno chovat psy jak exteriérově hezké, tak s pracovními
vlohami na dobré úrovni a proto je nutno absolvovat pracovní zkoušky. Toto prohlášení je
však natolik všeobecné, že se s ním nedá nesouhlasit, ale jeho uvedení do praxe bývá už
různé. I na naší schůzi jsme připravovali dokument, aby z chovu nevymizela povinnost
pracovních zkoušek pro lovecká plemena a nedocházelo k zvýhodňování chovů zaměřených
jen na výstavy. Nyní se ale musíme zamyslet objektivně nad současnou situací. Dříve u nás
platilo, že myslivec bez psa není myslivcem. Tato doba je však již minulostí, mnoho
myslivců, dá se říct že většina, již psy nemá z vícero důvodů – náročnost na peníze, čas,
nemá pro ně v revíru využití nebo jen sporadické, nemá ke kynologii vztah atd. Důsledkem
toho je, že chov a výcvik se dostává stále více mezi lidi, kteří k myslivosti a pracovní stránce
těchto plemen nemají žádný vztah a v praxi tato plemena nebudou používat a po složení
alespoň základní pracovní zkoušky pracovní trénink končí. V některých zemích se tato
povinnost neuplatňuje již vůbec - např. Maďarsko. Vzhledem k úzké chovné základně
jezdíme stejně na krytí do těchto zemí. Další zamyšlení a rozvíjení této myšlenky nechám na
každém. Toto vše mne dovedlo po mnoha diskuzích a vyslechnutých názorech a
rozhovorech k následujícímu. Většinou každý již slyšel něco v následujícím duchu, že toto je
pes z výstavní linie nebo obráceně pracovní. Tyto diskuze mne dovedly však k členění
využití psů do tří skupin – výstavní, sportovní a pracovní. Správnost mé úvahy se mi
potvrdila při nedávné návštěvě chovné stanice v Itálii, kde v rámci rozhovoru vyplynulo
následující. Při obhlídce psů mi bylo vysvětleno, že tento pes (tato fena) je exteriérově
vynikající, ale není dobrá na práci, ale je dobrá na lov. Chvíli jsem v tom měl pořádný
zmatek, než jsem si uvědomil, že se jedná o mé tři skupiny jen jinak pojmenované. A rovněž
bylo řečeno, že se psy pro práci se zásadně neloví, jedno vylučuje druhé. S výcvikem, jedno
jakým, se začíná až po dosažení alespoň věku 16 měsíců. Výstavní skupinu nebudu
rozebírat, ta je jasná, ale co s pracovní skupinou (já ji nazývám sportovní)? Jedná se o psy
pro zkoušky (soutěže) Field trial a lovecká skupina je již nasnadě, to je naše použití při
myslivosti nebo námi používaných formách lovu – do této kategorie patří i soutěž sv.
Huberta. Po chvíli radosti, že mé uvahy byly správné a potvrdily se a již jsou používány,
přišlo uvažování nad situací u nás v Česku. Toto pojetí jsem zatím v Česku od nikoho
neslyšel, ale vzpomněl jsem si na klubovou schůzi před třemi lety myslím. Byl na ní
přítomen i pan Dr. Novotný a měl velmi zajímavý vstup ohledně Field trialů a našich
tradičních zkoušek a dalších témat. Rozhořela se tam diskuze mezi ním a panem Zubíkem
na téma Field trial a využití psa s takovým trénikem v praxi. Bylo řečeno asi následující,
zkoušky Field trial byly vytvořeny za účelem výběru nejlepších jedinců pro chov, ne pro
praxi, pro to máme naše tradiční zkoušky. Když pan Zubík vyjádřil pochyby ohledně
potřebnosti těchto zkoušek na výběr špiček pro praxi, tak pan Dr. Novotný odpověděl, že na
práci v lese si taky nebere Ferrari, ale nějaký terénní vůz, kde jedinci vzešlí z trialů mají
představovat Ferrari. Z toho všeho včetně mých vlastních zkušeností z lovecké praxe u nás
vzniklo mé členění. Pokud nebudeme chtít mít z našich plemen jen plemena čistě
společenská v budoucnu (mnohým plemenům se to stalo), tak význam trialů bude růst, ale
spíše jako sport a ne praktické využití v podmínkách naší myslivosti. Úplně jiná je situace

mimo Evropu, třeba v USA, jižní Americe nebo třeba Rusku. Tímto se však v tomto článku
zabývat nechci, abych neutekl od původního záměru. V rámci výše zmíněné návštěvy bylo
ještě další překvapení, když mi můj hostitel pustil video (mně dobře známé), kde mi ukazoval
svého psa na těchto zkouškách (vedl ho profesionální cvičitel) a přišla řeč na klus. Bylo mi
řečeno, že SABI chystá nějaké změny v pracovním standardu, ale protože nejsou ještě
odsouhlasené, tak mi je nespecifikoval, ale nemají se týkat pohybu klusem. Při tomto
rozhovoru jsme sledovali video a k mému překvapení (viděl jsem ho již mnohokrát) jsem si
všiml, že pes skoro celou dobu cválal a jen chvílemi to prokládal klusem a hlava byla často u
země a nehledal s vysokým nosem a nebyl zdaleka jediný a jednalo se o vrcholovou soutěž
na italské poměry. Z úcty k hostiteli jsem se zdržel komentáře, ale nedalo mi abych o tom
dále nepřemýšlel. U nás by tento výkon nebyl již v současnosti dobře hodnocen. V publikaci
o Italských ohařích, která byla vydána ve spolupráci s klubem autorka zasvěcně tvrdí, že
správný ital ze správného chovu pracuje zásadně v klusu a pouze vysokým nosem. Jak
tomu nyní rozumět, mají v zemí původů v průměru špatné jedince a chovy? Pro Itala je to
věc, kterou nijak vážně neřeší (už jsem se zmiňoval o italské kreativitě), ale my máme v
povaze sklon být papežštější než papež. Pro Itala je standard spíše doporučení než pravidlo
a to platí jak pro exteriérový, tak pracovní standard. To, co bylo vidět v Bruntále nebo Polsku,
kde jsem bohužel nebyl, ale popsali mi to účastníci, je nutno brát jako vrcholové sportovce,
reprezentaci a ne standardní nebo lepší průměr jedinců plemene. Dále s tímto souvisí další
pro mne dříve překvapivá věc. Letos se zúčastnil pan Zbořil trialu v Itálii se svýmí spinony a
zde z cca 96 psů úspěšně zakončilo 12 psů a Rufánek byl mezi nimi (snad jsem ta čísla příliš
nespletl). Podstatný je však fakt, že tento pes, kterého jsem mnohokrát viděl je u nás brán
jako standard a ne jako vrcholový jedinec – reprezentant. Toto jsem uvedl zase jako příklad
neboť je vidět, že naše mnohdy podceňovaná úroveň práce a výcviku není špatná ani v zemi
původu a v silné konkurenci plemene – účastnili se jen spinoni. Pavlína Zachardová
bodovala na jaře na trialu v Bruntále s Mentou ve vrcholové italské konkurenci špičkových
výběrových psů a profesionálních cvičitelů. Rovněž tak exteriérově se jedincům z našich
chovů daří na italských výstavách. Možná aspoň někteří z vás budou znát Tomáše Blinku,
který měl metu nejvyšší na speciální výstavě spinonů v Itálii na dosah, ale díky své chybě a
nepodržení ze strany kolegů vypadl těsně před koncem, když se nedostavil do kruhu na
finále. Mrzí ho to určitě dodnes, ale to je život. Podstatné je, že naši jedinci se v Itálii
prosazují i na výstavách, za italské ohaře mohu zmínit pana Kahudu s Agnes. Proč nemáme
více úspěchů? Odpověď je nasnadě - Itálie je daleko a takové výpravy jsou nákladné na
finance a čas. Svoji roli hraje jistě i jazyková bariéra.
Na konec bych z výše uvedeného vyvodil nějaké závěry. Za léta chovatelské práce a
výcviku jsme, jak u spinonů, tak u italských ohařů, dosáhli již dobrých výsledků a nemusíme
se rozhodně stydět v porovnání se zemí původu plemen. Naše chovná základna vzniklá u
italských ohařů hlavně z chovu Gábora Essosyho je rozhodně na slušné úrovni jak
exteriérové, tak pracovní, a to v celkovém průměru a ne jen ve výběru špičkových jedinců,
jak je tomu v Itálii. U spinonů položila základ chovu paní Letková ze Slovenska, ale nyní již
pár let žijící v Itálii. Pro spinony platí to samé, co jsem již uvedl u italského ohaře. Naši
rozhodčí (jak z výkonu, tak exteriéru) již mají jak říká pan Dr. Novotný nakoukáno, a tak se
pomalu zbavujeme dětských problémů, kdy obě plemena byla velkou neznámou. Těžiště u
výkonu se bude v budoucnu posouvat stále více, podobně jako v zahraničí, ve prospěch
Field trialů. Dá se očekávat něco podobného jako např. v Maďarsku, Itálii a dalších zemích,
striktní oddělení lovecké upotřebitelnosti dle konkrétních národních potřeb na straně jedné a
Field trialu pro potřeby chovu a jako sportovní vyžití na straně druhé.
Tento článek vznikl z potřeby reagovat na nepřesné představy o chovu a výcviku italů v zemi
původu, ale i jinde v zahraničí. Pokud se jsem se nezmínil o některých jiných úspěších
našich psů, tak to není ze zlého úmyslu, ale prostě o nich nevím a navíc jsem uváděl
přiklady, které mne při psaní tohoto článku zrovna napadly nebo jsem si na ně vzpomněl.
Ing. Pavel Kyša

Memoriál Františka Horela
autor Anton Borisenko, přeložil Ing. Pavel Kyša
Úvod:
Následující článek jsem se rozhodl přeložit, protože si myslím, že je dobrým úvodem k
článku s problematikou, kterou chci otevřít ve svém článku pro majitele plemen sdružených v
našem klubu KBO. Snažil jsem se zachovat pokud možno nejvíce doslovný překlad, aby se
nevytratily jazykové formulace v ruském originálu, i když česká terminologie je jiná. Jedná se
sice o německé krátkosrsté ohaře, ale je zde dobře vidět problematika odlišných národních
přístupů se všemi důsledky a dopady na exteriér, povahu, trénik a lovecké použití mezi zemí
původu plemene a ostatními zeměmi, kde se plemeno chová.
Nápad, jak známo, vzniká odnikud. Předcházejí mu rozličné myšlenky, plány, emoce... No a
naše myšlenky podpořené žhavými debatami o přednostech a nedostatcích našich a „jejich“
psů, nás neomylně přivedly k potřebě uvidět vše na vlastní oči.
Asi před rokem jsme se rozhodli jet na nejprestižnější a nejukázkovější zkoušky pro jedno
plemeno – Soutěž Doktora Klimana (nejsem si jistý názvem, protože tuto soutěž neznám).
Jednoduše z mnoha příčin jsme museli cestu odložit o rok. Nyní jsme se již připravovali jet,
ne jenom jako diváci, ale jako účastníci. Neocenitelnou pomoc při přípravě nám poskytl
Václav Vlasák, president Českého klubu německých krátkosrstých ohařů. Při jeho návštěvě
Petrohradu jako rozhodčího na výstavě se nám podařilo zjistit množství podrobností ohledně
německé soutěže. Takže jsme dostali osobní pozvání od Václava na účast v české
všestranné soutěži, konané jeden týden před německými zkouškami, jako tréning na
německou soutěž. Takže jsme přijali řešení jet do Německa přes Českou republiku.
František Vorel – známý český kraťasář, byl první, který se účastnil po 2. světové válce
německé soutěže. Ukázalo se, že blízkost hranic těchto dvou zemí vůbec neznamená, že
psi, systém oceňování, principy plemenné práce a i lov se psy jsou stejné. Protože
socialistické Československo bylo dlouho izolováno od Německa, tak si samo vybudovalo
svůj systém. Z jedné strany do 2. světové války Češi, Němci a Rakušané těsně
spolupracovali, no potom přišel konec jejich spolupráce – více než 40 let nastala izolace
českých kraťasářů, kteří si „vařili ve svém kotli“ a až po pádu železné opony se kontakty
začaly obnovovat.
Odtud je i původ různých standardů. Celkově je situace v české kynologii velmi blízká ruské
– ty samé dvojí standardy a ty samé spory.
Ačkoliv podmínky pro lov v Německu a Česku jsou velmi podobné, co se týče krajiny,
klimatu, objektů lovu, to ale neznamená, že lov je stejný. Jeden z rozdílů je, že plocha
loveckých revírů v České republice je menší než v Německu, což se odráží i v principech
organizování lovu a jako následek toho je i rozdílné hodnocení psů.
Příznivců německého standardu (standard FCI) celkově není mnoho a český typ psů má své
zvláštnosti. Jsou to nevysocí psi (pes není zpravidla vyšší než 64 cm), ale velmi vytrvalí, s
širokou hrudí a silnou kostrou. Mně se podařilo si prohlédnout archivy Moravského klubu s
fotografiemi psů z let 1947 – 1953 a základní linie těla se málo v čem odlišují od současných.
Černé zbarvení a jeho různé typy většina Čechů nepreferuje.
Skandinávští psi jsou oproti českým o poznání lehčí a v poli mají širší hledání a lehčí pohyb.
Češi ctí svoje pravidla a tradice a udělují každému rituálu důstojné místo. První a velmi
důležitý rituál – sejití se maximálního počtu lidí pod jednou střechou. Zde nedaleko Mladé
Boleslavi 25 lidí založilo svůj lovecký klub (myslivecké sdružení), který má výměru revíru
1000 ha, na kterých oni a jejich hosté loví a potom se schází v chatě MS, což je vlastně
lovecká místnost. Vše vypovídá o tom, že značnou část času lovci (rozuměj myslivci v dalším
textu) stráví zde. Jak taky netrávit, když ti tady dají guláš, polívku, nalijí slivovici, pivo a dělají
jen čárky na malém kousku papíru, aby zaznamenali vypité a sjezené množství. Večer je zde
hudba a písně v podání místního národního umělce, jehož jméno jsem se nedozvěděl. No
ale zato nám řekli, že jeho repertoár jsou písně známého pražského divadla Semafor z 60 až
70 let. Dívaje se, jak lidé zpívali a tančili na tu muziku i bez slov to bylo jasné – nostalgie.

Maximální množství účastníků zkoušek je 24. Omezení je v souladu s místní judikaturou,
dovolující odstřel jen určitého množství zvěře. K začátku zkoušek bylo připraveno více než
15 lišek, přibližně stejně zajíců, bažantů, kachen (pro aporty), několik srn na pobarvené
stopy (na barvu). Každému účastníku lovu se vypisuje licence od Ministerstva zemědělství
vydávaná na jméno, kterou musí mít každý účastník zkoušek u sebe po dobu trvání (lovecký
lístek?).
Některé podmínky u nás vzbuzovaly nepokrytý údiv.
Jako účastníci zkoušek zde byli němečtí krátkosrstí ohaři, čeští fousci, výmarští ohaři
(mimochodem jak kraťasi, tak výmaři mají v průměru velmi nízký vzrůst), dva pointři, anglický
setr a gordonsetr.
No ale otázkou zůstává k čemu potřebují ostrovní ohaři všestranné zkoušky. Václav Vlasák
nám dal takovou odpověď: Ne všechny soutěže v Čechách jsou se zadáváním titulu CACT.
Memoriál Františka Vorla je se zadáváním CACT, proto se zde chtějí zúčastnit i vůdci
ostatních plemen.
No my jsme se v duchu zasmáli, spravedlivě předpokládaje, že šance u ostrovních ohařů
jsou rovny nule.
Tradičně se zkoušky v Evropě začínají výstavou. Psi se vystavují podle plemen, nejdřív psi
a potom feny. Při nevelkém množství psů a naopak velkém množství plemen byly kruhy
malé, proto se vše událo rychle.
Tyto výstavy nehledě na jejich nereprezentativnost plemene, jsou celkem cenné, protože
ocenění udělují experti – lovci, zkušení i v kynologických otázkách. Vzhledem k tomu, že
posouzení probíhalo hlasitě od začátku do konce nebylo možné upravovat dodatečně
výsledky.
V tento okamžik jsem si vzpomněl, jak před rokem Václav přijel posuzovat výstavu do
Petrohradu pořádanou pro německé krátkosrsté ohaře a už tehdy jeho posuzování příjemně
překvapilo mnohé, kteří se do tohoto okamžiku nesetkali s hlasitým posuzováním na
oficiálních výstavách. Velmi energický Václav přikoval k sobě pozornost diváků, kteří napínali
sluch, aby uslyšeli a přebrali si netypickou ruštinu v českém podání. S ochotou odpovídal na
dotazy, ale byl neoblomný a přísný v posuzování.
Hned po výstavě jsme se odebrali se psy do pole (rozumněj na memoriálu Františka Vorla).
Václav rovněž vedl svého psa a my měli štěstí, že jsme s ním byli ve skupině – pro objasnění
následujících událostí. Naše skupina měla první den projít celý komplex disciplin konaných v
lese.
První disciplinou bylo přinášení lišky z ohrádky. Vůdce jde k rozhodčím sejme na pozdrav
pokrývku hlavy, rozhodčí na odpověď rovněž sejmou pokrývky hlavy a deklaruje svoji
připravenost k disciplině. Ještě nikdy jsem neviděl tak velkou expertní komisi čítající více než
deset lidí.
Všichni psi se ukázali, že jsou velmi dobře připravení k této disciplině kromě našich,
očichavších lišku 15 minut před začátkem zkoušky.
Všichni naši psi se s touto úlohou vyrovnali, i když pochopitelně ne s nejvyšším oceněním.
Následovalo ověření chování psů na stanovišti při imitaci naháňky. Všichni členové skupiny
se rozestavili do střelecké linie ve vzdálenosti cca 40-50 metrů od sebe, představující střelce
na stanovišti. Každý z vůdců po sobě po řadě vystřelil ze své pušky. Psi při tom měli zůstat
na místě. Maximální ocenění dostal ten pes, který ležel bez uvázání na vodítko.
Já jsem ze začátku nepochopil, co se od nás žádá a udělal jsem vážnou chybu vypustiv psa
z vodítka. Potom jsem ho posadil u nohy na vodítku, ale více jak dva body jsem už nedostal.
Přejeli jsme do sousedního lesa na discipliny vlečka s liškou a se zajícem.
Velmi účelně využili organizátoři prostor v lese. Na pravou stranu od cesty byly umístěny
vlečky, pro každého psa samostatná vlečka. Napravo byly vlečky s liškou, nalevo byly vlečky
se zajícem. Nejdříve jsme absolvovali všichni pět vleček s liškou a pak nazpět pět vleček se
zajícem.
Vzhledem k tomu, že vůdci psa bylo dovoleno jít za psem jen 20m, tak byla celá dráha
označena bílými papírky na stromech, aby bylo možno posoudit, jak přesně pes sleduje
stopu. Pochopitelně vše mělo být zakončeno odevzdáním zvěře do ruky vůdce a pes měl
sedět před vůdcem.

Jakmile jsme prošli vlečky, vypravili jsme se na pole, abychom uviděli práci druhé skupiny.
Ale podařilo se nám vidět jen práci anglického setra a pointra na disciplině nazvané nalezení
ztracené zvěře (pohozená). Bažant se umísťuje do pole tak, aby ho pes neviděl. Potom psa
přivedou na kraj „neznámé“ krytiny a pouští ho na hledání. Vzhledem k tomu, že všichni čeští
psi byli bez výjimky dobře připraveni neviděli jsme aktivní hledání do stran a lovení větru
nosem: prostor se prohledával pomalu a plánovitě. Pointr i anglický setr zvládli velmi dobře
disciplinu. My jsme se těšíli, až uvidíme tyto psy na klasickém poli, no bohužel se nám to
nepovedlo – museli jsme jet na další etapy.
V tomto dni jsme museli absolvovat ještě několik disciplin v lese: pobarvenou stopu, volné
hledání v lese, vodění v lese na vodítku, hledání v krytině, aport ztracené lišky.
Pobarvenou stopu dělali rovněž pro každého psa zvlášť a ve velké vzdálenosti od sousední
stopy. A navíc se ještě sousední stopa kladla na opačnou stranu cesty. Celkově lze říct, že
práci v lese udělují Češi velkou pozornost a vyžadují od psů dobrou přípravu.
Já jsem vůbec nevěřil své Kristíně, vzhledem k tomu, že jsme do soutěže vůbec netrénovali
pobarvenou stopu, ale ona se poněkud udivitelně dala lehce do práce a 500m mne provedla
velmi přesvědčivě a dostala maximální počet bodů.
Pokulhával, stejně jako předtím, aport lišky. Také se nám nepodařilo dostat maximální počet
bodů za vodění psa kolem stromů a hledání v krytině, cílem kterého je zřejmě opatrné
ohledání míst předpokládaného výskytu zvěře a její vyhnání pod pušku. Ale prošli jsme i tyto
discipliny. Ulehčeně jsme si oddychli, vzhledem k tomu, že les nebyl naší silnou stránkou.
Podle uvedených disciplin je vidět, že Češi pernatou v lese neloví.
Ráno příštího dne jsme viděli první příznaky velkého množství zvěře v prostoru, kde se včera
odehrávala výstava. Našli jsme zde zbytky koroptve snědené pravděpodobně liškou.
Skupiny se opět rozjely a my jsme začali od vody. Václav, který vyjel dříve, nám ukázal revír
a vysvětlil nám, co se žádá od psa. Na disciplinách se zkoušely následující dovednosti psa –
hledání na hluboké vodě, aport, hledání kačeny v rákosí při její nepřítomnosti na volné
hladině, hledání a aport kačeny ztracené v rákosí, aport kačeny z vlečky na poli. Celkově
tato etapa vypadala, že není obtížná. Naše zkoušky na kačeny se plně vyrovnají českým a
převyšují je vyšší podobností reálným podmínkám lovu.
Dal jsem Václavovi potom, co jsme viděli dnes na vodě, následující dotaz. Nakolik se to, co
jsme dnes viděli na vodě blíží nebo odpovídá německým pravidlům soutěže. Ne, neodpovídá
vůbec! - to byla jeho odpověď. Němci mají obtížnější požadavky a dále jsme si poslechli vše,
co nám napsal Dietrich Holmann.
Po cestě na další discipliny jsem si již poněkolikáte pro sebe poznamenal, že snad každý
kousek země je obdělán, někde bylo ještě ne úplně sklizené obilí, některá pole byly již
přeorána. Bažanty jsme viděli všude, ale na sklizených polích byli vidět už zdaleka. Jak na
nich vyzkoušet psy v takových podmínkách, jsem si nemohl představit. No a jsme na místě,
byl zde neširoký, ale dostatečně dlouhý pozemek s krytinou. Jak se ukázalo, pozemek s
krytinou byl s vysokým zastoupením vojtěšky, kterou na podzim zaorávali, aby dodali půdě
živiny. Zde se dalo předpokládat, že pernatá bude.
Naši skupinu pěti psů rozdělili na dvě části. Na mne vyšla do páru sympatická paní s
výmarským ohařem, ale my jsme museli počkat, až disciplinu absolvují psi před námi. První
disciplinou byl společný hon, tři vedoucí psů se psy se rozmístili jeden od druhého na
vzdálenost 30m, vedle krajních vůdců se nacházeli dva střelci a rozhodčí šli prostředkem a
sledovali průběh. Na příkaz rozhodčích všichni vypustili ve stejný moment psy na hledání. Na
takovou disciplinu musí být psi připraveni, no ale na našich lovech ani zkouškách není od
psů požadována tato práce klidného hledání, nevšímání si druhých psů, rozhodčích ani
střelců.
Za 300m hledání bylo „zvednuto na nohy a na křídla“ čtyři srny, dvě hejnka koroptví, hejno
bažantů a asi pět zajíců. Jednoho zajíce střelec ulovil s cílem odzkoušení aportů v poli. V
této disciplině se vyžadovalo od psů pouze vyhnat pod ránu vše, co našli cestou, proto
nepředvedení vystavení zvěře netrápilo ani vůdce, ani rozhodčí. Ale jak se vyjasnilo později,
tak rozhodčí pozorně sledovali práci psů, posuzujíce hlavně práci psa nosem a rovněž dle
našeho hodnocení vystavování na prázdno dle nich takovým nebylo. Dostali jsme

vysvětlení, že pes značil lože zajíce odběhlého stranou, dávaje tak možnost střílet střelci
napravo nebo nalevo. Zde nezbylo nic jiného, než se spolehnout na zkušenosti rozhodčího.
Nakonec došlo i na individuální práci v poli. No a zde jsme se museli silně divit. Psi byli
vypouštěni na poli s nulovou úrovní krytiny- trávy, kde pernatá být nemohla, pouze zalehlí
zajíci. Psi předvedli různý pohyp, temperament a styl hledání, poslušnost, ale ani jedno
vystavení jsme neuviděli. Tím byla uzavřena individuální práce a následovali aporty bažanta
na poli – pohozeného a vlečeného. Tímto byly ukončeny polní práce a soutěž celá.
Po krátké přestávce se všichni účastníci opět sešli v chatě, aby si poslechli hodnocení a
převzali ocenění.
Absolutním vítězem se stal hnědý pointr a vůdce obdržel cenu pro nejlepšího psa soutěže.
Anglický setr a gordonsetr se umístili v prvních cenách a dostali národní CACTy. No vidíš, a
to jsi si myslel, že kdepak ostrovní ohaři.
Ale i kraťasi, fousci a výmaráci dostali svoje ocenění, no ale to je normální. Jediným psem,
který nedokončil memoriál byl béžový pointr, který utekl z vlečky zajíce v lese.
Po rozdání ocenění jsme se opět pustili do rozhovoru s Václavem.
− Václave po zhlédnutí celé soutěže nemohu pochopit mnohé věci, protože vaše
zkoušky se velmi liší od našich.
− To je normální, když jsem já jel poprvé do Německa také jsem byl ohromen a dva
roky jsem vnikal do systému německých pravidel a zvykal si na ně.
− To se německá pravidla natolik odlišují od českých?
− Ano, v českých pravidlech se mi mnohé nelíbí, no jsou to naše tradice a my je
dodržujeme.
− Co se nejvíce nelíbí?
− Samo členění. Myslím si, že pro kraťasy by mělo být jiné.
− Jaké?
− Takové jako v Německu: pole, voda a aporty.
− No mně se zdá, že aportům se u vás přikládá velký význam.
− Ano a proto čeští psi v průměru aportují lépe než němečtí.
− Pokud se týče práce psů v poli mám mnoho otázek.
− Chápu, ale musíte pochopit, že se jedná o všestranné zkoušky a ty mají svoje
specifika. Na jarních Field trialech na koroptve jsou požadavky na práci psů v poli
odlišné a tvrdší. To nevadí, časem to vše pochopíte, přijeďte častěji. Nashledanou na
IKP.
Následujícího dne ráno jsme opustili Českou republiku a odjeli jsme do Německa.

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION FCI
(Překlad z oběžníku SCC - leden 2012)
(přeložila H. Dvořáková)
U plemen, podléhajících zkoušce z výkonu (viz plemenný standard FCI –p.p.) není pro
udělení tohoto titulu vyžadován žádný doklad o vykonání zkoušky.
V reakci na toto rozhodnutí SCC (Société Centrale Canine, francouzská kynologická
organizace) stanovila, že tento titul nebude uváděn v rodokmenech francouzských plemen,
podléhajících zkoušce z výkonu.
Psi s tímto titulem mohou být přihlašováni na výstavách do třídy šampionů, předloží-li
osvědčení FCI o tom, že jim byl zmíněný titul přiznán.
K výše uvedené informaci: SCC se snažila zvrátit rozhodnutí FCI o zavedení tohoto
nového titulu, který má jen jediný význam – ještě více pozvednout zájem vystavovatelů o
sbírání výstavních titulů a umožnit i majitelům plemen, která podléhají zcela logicky zkoušce
z výkonu, neboť se jedná o plemena, vyšlechtěná pro pomoc člověku v různých oblastech

jeho činnosti a nikoli jako módní doplněk, s nímž se vystavovatelé předvádí ve výstavních
kruzích.
Jelikož se jednalo o nemalou skupinu plemen a dnes už je velká většina těchto psů držena
jako společníci, bez praktického využití a FCI a její členské subjekty si dobře spočítaly, kolik
peněz z výstav jim takto uniká, schválily tenhle nový titul, „Výstavní Šampion“. Ale o čem
tenhle titul svědčí? Jen o tom, že jeho držitel není schopný vyhovět požadavku plemenného
standardu a vykonat zkoušku z výkonu!
Francouzi správně pochopili, že se bude jednat o další degradaci pracovních plemen a pro
svoji zemi s tak bohatou tradicí používání loveckých a pasteveckých plemen přijali výše
uvedené rozhodnutí. Díky jim!
V našich podmínkách a se slaboučkým hlasem našeho malého klubu si něco podobného
nemůžeme dovolitd
Máme ovšem možnost zaujmout své osobní stanovisko, rozhodnutí, které nám nikdo
nemůže zakazovat. Můžeme se VYHÝBAT použití všech VÝSTAVNÍCH ŠAMPIONŮ ve
vlastním chovu. Bude to naše podpora zemi původu většiny v našem klubu sdružených
plemen.
Helena Dvořáková

VÝSLEDKY NAŠICH PLEMEN NA ZKOUŠKÁCH ČMMJ
Vážení přátelé,
v loňském roce se řada pejsků z našeho klubu účastnila ZV,PZ, SVP,BZ a dalších zkoušek a
soutěží.
Pole možností, jak pejska dle vloh zaměřit, je velké. Ostane však hlavní důraz na vlohy
ohařů, což je nos, hledání, postupování a vystavování. Pochopitelně nám jde i o klid po
výstřelu a před zvěří. Naši čtyřnozí přátelé jsou vzhledem k vlastnostem využíváni v
myslivosti vyjma norování všude. Úbytek drobné zvěře v honitbách MS po celé ČR je zjevný
a bude dost těžké veškeré ohaře cvičit, bez počátečního použití křepelky. Tato je poměrně
dosti přístupná a cenově zajímavá. Je možné ji chovat a na ní cvičit pomalu v průběhu
celého roku. Bude i pro KBO v budoucnu poměrně těžké zajistit soutěže či zkoušky, kde se
bude hojně vyskytovat divoká populace bažanta obecného či koroptve polní.Víme, že na
bažantech z odchovů se velmi špatně cvičí, zkouší a to zejména vystavování a klidy. I s tímto
faktorem se musíme ztotožnit a pejsky řádně připravit.
V budoucnu díky chemizaci, mechanickému obdělávání plodin, výsevem kukuřic,olejek a
výskytem černé zvěře se s divokým bažantem či koroptví už ani nesetkáme.
Je mým dobrým zvykem, že zpracovávám přehled výsledků našich plemen na zkouškách,
které jsou pořádány ČMMJ. Bohužel rok od roku se situace horší, OMSy nezasílají téměř
žádné tabulky a já mám absolutní minimum výsledků k dispozici.
Proto prosím VŠECHNY, kteří se svými pejsky v roce 2011 absolvovali kteroukoliv zkoušku
(s výjimkou těch pořádaných přímo naším klubem, jejichž výsledky jsou podrobně
zpracovávány a zveřejňovány), aby mi zaslali kopie výsledkových tabulek (oboustranné), a já
se podle toho vynasnažím zpracovat co nejpřesnější přehled těchto výsledků za rok 2011.
Bude zveřejněn v KZ I/2012.
Děkuji Vám za pochopení.
Přeji vám tímto do nového roku mnoho cvičitelských úspěchů a byl bych rád, aby naši
čtyřnozí přátelé vždy stáli na prvních místech jak na zkouškách, soutežích či výstavách psů.
Jiří Plecháček
výcvikář KBO

Nabízím k prodeji štěňata bretaňských ohařů (EB) z ch.s. ELANOVO o. : Elan z Taranky
CAJC,T:A.N., F.T., PZ I.c. m.: Danielle du Clos des Vikings, CAC, CACIB, BOB, T.A.N.
DKK 0/0 import z Francie po excelentních rodičích. Oba rodiče bílooranžoví, přirozeně
bezocasí.
Balák Zdeněk, Nesvačilka 88, tel +420 602 515 769, e-mail : balak.zdenek@volny.cz

SETKÁNÍ NA ŠUMAVĚ
Vážení přátelé nejen bretaňských ohařů,
dovoluji si Vás pozvat na již tradiční 3. setkání milovníků a přátel našich plemen.
Kdy : 19.5.- 20.5. 2012
Kde : stejně jako v loni na břehu zlatonosné Otavy v osadě Luhu u Sušice.
Akce proběhne organizačně i svojí náplní jako v loni
Kdo má zájem, ať se ozve na některou z adres:
Jana Lišková - mail : listickajana@seznam.cz , telefon :605 577187
Agata Štveráčková mail : stverackova.a@seznam.cz , telefon 777 29 65 88

Vítěz Memoriálu Josefa Luxe v Dubanech, P.Zoubek a MOK Umma Plameni pas

Naši zástupci na lovu v bažantnici v Konopišti

Bretaňský ohař Cyclon Black Barbarian CAC, BOB Milevsko

Italští ohaři na speciální výstavě v Milevsku

