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Bretaňský ohař je silný pes a s aportem nemá problém. 

 

 

 

 
Foto na titulní stránce: po delší době byl opět odchovám perspektivní vrh 
francouzských krátkosrstých ohařů pyrenejského typu. Pes Amos Fluidum Centauri. 
 



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: 736 211 209   e-mail: soubn@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 

 

 

 
 

Foto na titulní stránce: po delší době byl opět odchovám perspektivní vrh 
francouzských krátkosrstých ohařů pyrenejského typu. Pes Amos Fluidum Centauri. 
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Důleţité 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: svatopluksoucha@seznam.cz 

  

 

 

 

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ SLOUŢÍ VÝHRADNĚ PRO POŘEBY ČLENŮ KLUBU 
BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ. 
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AKCE KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ V ROCE 2013 
 
23.3.2013 Členská schůze; koná se od 10.00 hodin ve Středním odborném učilišti 

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

22.-27.4.2013 Mezinárodní FT- typ letní ( CACIT) Bruntál. Každý den bude jedna otevřená 
 soutěž (pro všechna plemena kont.ohařů bez omezení (CACIT) a dále i  
speciální soutěže pro některé z plemen ohařů (CACIT). Bližší informace na  
tel: 606289177. 
Speciálky: 
22.+26.4. – anglický setr 
23.4. – italský ohař + italský spinone (KV) 
24.4.- bretaňský ohař (KV) 
24.4. – franc.ohaři s výjimkou EB a GK (KV) 
25.4. – NKO 
26.4. – GK (KV) 
27.4. – VO 
27.4. - NKO 
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. 

P ČMKJ NEOPRÁVNĚNĚ POZASTAVILO TUTO SOUTĚŢ. PŘEDSEDNICTVO KLUBU SE 
PROTI TOMUTO ROZHODNUTÍ ODVOLALO A SOUTĚŢ NADÁLE PŘIPRAVUJEME.  O 
VÝSLEDKU NAŠEHO ODVOLÁNÍ BUDETE INFORMOVÁNI PROSTŘEDNICTVÍM  
KLUBOVÉHO WEBU. 
 
1.5.2013 Klubové ZV (CACT) české Budějovice; Zkouší se podle zk.řádů ČMMJ pro  
  ZV. Přihlášky zasílejte na adresu: karel@italskyohar.cz 

4.5.2013 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. 

5.5.2013 Národní Field Trial (CACT) Břeclav; Zkouší se podle zk.řádů ČMMJ pro FT 
kont. ohaři solo; Přihlášky zasílejte na adresu: mailto:mirek-lov@centrum.cz 
přihlášky k ubytování také, možnost rezervace 

12.5.2013 Klubová výstava se zadáváním titulů Klubový vítěz, BOB,CAC, Res.CAC, 
CAJC. Propozice v příloze. 

 
13.5.2013 T.A.N. Konopiště (v rámci K.V. Přihlášky u přejímky na místě do 10.00 hodin.) 
 
17.8.2013 Rajhradický pohár (CACIT) Brno-venkov. /Zkouší se podle   

řádů FCI „Spéciale épreuve terre et eau“/. Přihlášky zasílejte na adresu:  
ruda@stavos.cz; /LOVECKÁ UPOTŘEBITELNOST. 
 

7.-8.9.2013  Mezinárodní FT-GTCouple (CACIT,CACT, KV) Pardubice  /LOVECKÁ  

                 UPOTŘEBITELNOST/ 
 

7.-8.9.2013 T.A.N.  Pardubice (v rámci soutěží FT-GT) 
 

7.9.2013        Memoriál Josefa Luxe (CACT) – Pardubice 
 
8.9.2013 Kvalifikace na MS Sv. Huberta – Pardubice /LOVECKÁ UPOTŘEBITELNOST/ 
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21.9.2013 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. 
 

28.9.2013 Klubové PZ (CACT) – České Budějovice; Zkouší se podle zk.řádů ČMMJ 
pro PZ. Přihlášky zasílejte na adresu: karel@italskyohar.cz; LOVECKÁ  

UPOTŘEBITELNOST. 

 
19.10.2013 Pohár Sv.Huberta Konopiště - Benešov; LOVECKÁ UPOTŘEBITELNOST 

 
Ještě je v plánu společné setkání příznivců našich plemen, které by mělo proběhnout 
v druhé polovině roku. Zatím není upřesněno ani místo, ani termín konání. Na tomto setkání 
by měly být zajištěny terény k nácviku a měli by být přítomni zkušení kynologové, kteří by 
poradili začátečníkům. 
O termínu, místě a podmínkách účasti Vás budeme informovat prostřednictvím klubového 
webu. 

Slovo předsedkyně 
 
Váţení přátelé, příznivci a milovníci našich krásných, milých a nadaných psů! 
Dostává se Vám do rukou, i kdyţ poněkud opoţděně, klubový zpravodaj s výsledky druhého 
pololetí roku 2012. Snaţili jsme se zajistit co nejvíce informací o uplynulé sezóně a také jsme 
poněkud změnili formu zpravodaje, aby fotografie v něm umístěné byly kvalitnější. 
Loňský rok proběhl z našeho pohledu úspěšně, bylo zapsáno poměrně dost vrhů, především 
u plemene bretaňský ohař. Také se nám, díky pozdějšímu zpracovávání podkladů, podařilo 
obstarat docela dost výsledků ze zkoušek ČMMJ, které obvykle chybí. Nedělám si iluze, ţe 
jsou to všechny výsledky našich psů, ale aspoň některé se nám do rukou dostaly.  
Rok 2012 proběhl bez zádrhelů, naše předsednictvo korektně splnilo všechny povinnosti vůči 
nadřízeným orgánům (ČMKJ,ČMKU), a tak bylo pro mne obrovským překvapením, kdyţ 
jsem dostala na konci měsíce ledna vyrozumění, ţe nám P-ČMKJ pozastavuje na základě 
dosud nevyřízené stíţnosti akce se zadáváním CACT. Bez bliţšího vysvětlení. Přístup 
zajisté pozoruhodný. Následně přišla obsílka z ČMKJ, ve které byly uvedeny klubové akce 
všech členských klubů – některé schválené, jiné neschválené a v našem případě dokonce 
vůbec neuvedené (!) soutěţe Sv.Huberta. Z tohoto textu jsem se znovu dozvěděla, ţe 
našemu klubu bylo pozastaveno konání MFT v Bruntále – coţ je soutěţ CACITová, 
schvalovaná ČMKU a FCI! Opět bez vysvětlení, proč je tomu tak.  
Na základě telefonického rozhovoru jsem zjistila, ţe chybějící akce v našem plánu – obě 
soutěţe Sv.Huberta – tam příslušná pracovnice jaksi zapomněla uvést, neb nejsou 
CACTové, i kdyţ byly řádně nahlášeny a schváleny příslušným OMS /kvůli lovecké 
upotřebitelnosti musí tuto soutěţ spolupořádat s klubem místně příslušný OMS/.  
Zdá se, ţe činnost ČMKJ je čím dál tím problematičtější, ţe do její činnosti zasahují osoby 
absolutně v potřebné problematice neorientované a získávají zde navrch nad kynologickou 
činností problémy mezilidských vztahů. 
Klub bretaňských ohařů je jeden z nejdříve registrovaných kynologických subjektů (podle 
zákona o sdruţování z roku 1990), přirozeně dříve registrovaný neţ Českomoravská 
kynologická jednota a v podstatě nás dnes zastřešení prostřednictvím ČMKJ omezuje. Je 
moţné se stát přímým členským subjektem ČMKU, jako je velká většina klubů neloveckých 
plemen. Ovšem všude je chleba o dvou kůrkách, přímé členství je finančně nákladnější a je 
moţné, ţe by došlo k problémům s pořádáním zkoušek lovecké upotřebitelnosti. A tak Vám, 
členům, dávám ke zváţení, zda se výbor má zajímat o podmínky přímého členství v ČMKU a 
podniknout v tomto směru nějaké kroky, či zda se máme naší zálibě a koníčku věnovat pod 
macešskými křídly ČMKJ. 
Vaše názory si připravte na naši členskou schůzi, kde k problému otevřeme diskusi. 

Helena Dvořáková 



 



 
 

 



 



 

 
 



Podzimní soutěţe Bruntál 2012 
 
Letošní trialové soutěţe v Bruntále byly poznamenány neúčastí italských drezérů, kteří si 
stěţují na nedostatek klientů v důsledku krize, postihující celou Evropu, Itálii nevyjímaje. A 
tak zahraničními účastníky byli pouze drezér pan Molinari /ITA/ a několik zástupců ze 
Slovenska, kteří ovšem většinou preferovali start na TAN. 
Do soutěţe FT-GT se nepřihlásil nikdo. 
V kvalifikaci na Sv.Huberta startovalo 7 lovců, na MJL se úpřihlásilo 10 soutěţícíh, jeden se 
nedostavil. 
Při FT se tím otevřely moţnosti pro naše lepší psy, aby dosáhli titulu a skutečně se to 
některým podařilo. 
Soutěţe posuzovali: Ladislav Balogh /SK/, Zoltán Nagy /SK/, Navrátil Jiří /CZ/, H. Dvořáková 
/CZ/ a vrchní rozhodčí František Baier /CZ/. 
 
Níţe uvádím výsledky našich (českých) psů: 
 
FT 9.9. 
Evita di San Donato /BFP/  vůdce Šašvata Václav Exc.2, Res. CACT, Res. CACIT 
Unico Ross Cynopolis SPI vůdce M. Jelínková  TB 3 
 
FT 10.9. 
Evita di San Donato /BFP/  vůdce Šašvata Václav Exc.2, Res. CACT, Res. CACIT 
Unico Ross Cynopolis SPI vůdce M. Jelínková  Exc.3 
Mona z Vápenek /NKO/ vůdce Navrátil Pavel  Exc. 
Alerta Boglarca /MOK/ vůdce Janíková Petra  TB 
 
FT 11.9. 
Alerta Boglarca /MOK/ vůdce Janíková Petra  TB 
Duna z Tišn.revírů /MOK/ vůdce Trejbal Jar.  TB 
 
FT 12.9.  
Pola Plameni pas /NKO/ vůdce Navrátil Pavel  Exc.1, CACT, CACIT 
Mona z Vápenek /NKO/ vůdce dtto   T.B. 
 
FT 13.9.  
Mona z Vápenek /NKO/  vůdce Navrátil Pavel  TB 
 
TAN 8.9.  
Uspěli: 
Jantar z Chlumčanské kotliny /MOK/  vůdce Slavík Petr  uspěl 1.pořadí 
Xara z holubické stráně /GS/   vůdce Nedvašová Zuzana uspěl 
TAN 9.9.  
Uspěli: 
Hak z Mešinské hájovny /NKO/  vůdce Bílý Peter /SK/  uspěl 1.pořadí 
Aron od Gloţniča /NKO/   vůdce dtto   uspěl 

 
 

Mistrovství Mezinárodního spolku bretaňských ohařů /AICEB/ proběhne 21. a 
22. března v Srbsku. Tamtéţ se bude konat i jarní MS ohařů.  

 
 
 



MEMORIÁL JOSEFA LUXE  
BRUNTÁL 8.9.2012 

             
 
    Jméno psa         plemeno    vůdce              1   2    3   4    5    6    7   8   9  cena/body  pozn. 
Britští ohaři 

   Kairro ze Ţelečky   GS Nemet R. 4 3 3 3 4 3 4 4 4 I.c/196  

   Canidia Seva   AS Varhánková M 4 4 4 3 4 0 0 3 4 neobstál   klidy 

 
Kontinentální ohaři 

Alerta Boglarca MOK Janíková P. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I.c/220 CACT 

Therese z Taranky EB Dvořáková H. 4 4 4 4 4 3 4 4 4 I.c/216  

Evita di San Don. FKO Šašvata V. 4 4 4 3 4 3 4 4 4 I.c/212  

Unico Ross Cynop. SPI Jelínková M. 4 4 4 3 4 4 4 3 3 I.c/205  

Silvio Ross Cynop. SPI Jelínková M. 2 3 4 4 4 4 4 4 4 IIIc./196  

Saggio Ross Cyn. SPI Zbořil R. 4 3 2 2 3 3 4 4 2 III.c/160  

Anna Rosa Best B. SPI Šachová T.         0 neobstál posl. 

 
Vysvětlivky:  
1. vrozená chuť k práci     6. klid před zvěří 
2. hledání      7. klid po výstřelu 
3. vystavování      8. vodění na řemeni 
4. postupování      9. poslušnost 

5. nos 
 
Letošní MJL proběhl v terénech, které obvykle vyuţíváme k soutěţím MFT. Bohuţel letošní 
časný podzim byl v podhůří Jeseníků neobvykle suchý, a tak krytiny na polích prostě nebyly. 
Ne ţe by jich bylo málo – ony vůbec nebyly! Ve středočeském kraji jsme uţ měli bujné řepky 
nad kotníky, a ve Svobodných Heřmanicích byla suchá pole, na nich ani snítka zelená! 
Foukal suchý vítr, pro psy to nebyla snadná práce. Naštěstí jsme měli k dispozici pole 
s řepou, která ovšem byla tak droboučká, ţe spíš připomínala mrkev. Příroda si tentokrát 
skutečně zařádila. 
Terény byly plné zvěře, která byla vysazena před započetím soutěţí, a tak aspoň psi mohli 
ukázat, co v nich je a jak jsou vytrvalí a odolní.  
Počet startujících byl výrazně niţší, neţ jsme na MJL zvyklí, ovšem to je třeba přičíst na vrub 
místu konání – je to přece jen hodně daleko z centra naší země. Ovšem – ruku na srdce – 
kynologové z pohraničí to mají k nám stejně daleko, jako my k nim, a přece sem přijíţdějí! 
Viděli jsme tři velmi pěkné výkony, které předvedly feny maďarského, bretaňského a 
francouzského ohaře. I v těchto obtíţných podmínkách výborně pracovaly a předvedly 
výkony, typické pro svoje plemena. 
  

 

Soutěţe Sv.Huberta 
Také kvalifikace na MS Sv.Huberta, která proběhla v Bruntále, se konala v obdobné krytině 
jako MJL. Přihlásili se pouze účastníci v kategorii muţů. Nejlépe si vedl pan Pavel Blaška se 
svým maďarským ohařem. Hned za ním se umístil pan Miroslav Kalík s NKO, zkušený 
reprezentant v tomto typu soutěţí. Oba dva potom startovali na MS Sv.Huberta v Srbsku, 
kde se bodově dobře umístili.  
Pohár Sv.Huberta v Konopišti si získává značnou oblibu, a to jak u místních myslivců, tak i u 
těch vzdálených. Byly obsazeny obě kategorie, jak muţi, tak ţeny. Byl takový zájem o účast, 
ţe nakonec jsme povolali další dva rozhodčí a soutěţ proběhla ve dvou skupinách. Nikdo si 
nemohl stěţovat, ţe by neměl zvěř. Zvěře bylo hodně, vţdyť se lovilo přímo na hranicích 
baţantnice. Zvěř byla vyspělá a krytiny byly dostatečné. Nejlépe zabojoval další zkušený 



reprezentamt, pan Josef Korelus, se svojí mladou fenkou AS. V kategorii ţen pak se na 
prvním místě umístila slečna Pavla Lhotáková s NKO.  
Soutěţ byla velmi úspěšná, a tak uţ se těšíme na další ročník. 
 

Helena Dvořáková 

 
Výsledky ze zkoušek ČMMJ 
 
Jméno psa                   vůdce          plemeno.  1     2    3    4    5    6  cena   body      poznámka 

 
ZKOUŠKY VLOH: 
Brittany od Neb. Brány  Zajícová L.    IO     4 4 4 4 4 4 I. 228  

Theo z Taranky Horáčková M. EB 4 4 4 4 4 4 I. 225  

Nela z Luk.koutů Plecháček J. EB 4 4 4 4 4 4 I. 225  

Ajax z Ričiho chovu Czech R. EB 4 4 4 4 4 4 I. 220  

Joesi di Marherita Javašová M. AO 3 3 3 3 4 4 I. 196  

Olka z Luk.koutů Flekač J. EB 3 3 4 4 4 3 I. 193  

Cerry z Mackovy hory Vyţral M. Ing. EB 2 3 3 4 2 3 III. 171  Hledání 2 

Buffy od Dánských králů Plecháček J. EB 4 4 3 4 4 0 0 Neobst. Posl. 0 

 
 
PODZIMNÍ ZKOUŠKY 
Alois ze Samoty Nouzov Novák V.Ing. EB 4 4 4 4 4 4 I. 293  

Artur ze Samoty Nouzov Kostka St. EB 4 4 4 4 4 4 I. 282  

Anka ze Samoty Nouzov Novák V.Ing. EB 4 4 4 4 4 4 I. 282  

Ferdy de la Vallée Adánková Š. MPO 4 4 3 4 4 3 I. 270  

Cleo z Hory Blaník Matoušek M. EB 4 3 3 4 4 4 I. 262  

Olka z Luk. koutů Flekač J. EB 3 4 3 4 4 3 I. 254  

Torro z Taranky Praţák R. EB 4 2 3 3 4 3 III. 226  

Denis z Hory Blaník Janouš J. EB       0 Neobst. Přin.srst.0 

Brigitte del Subasio  Bastlová V. SPI       0 Neobst. Vlečka 0 

 
 
LESNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ 
    Argento di Witigenove     Vadlejch K.     IO                                       odstoupil 

 
 
VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY OHAŘŮ 
Ch.Asconio di Witigenove Kahuda K.Ing  IO 4 4 4 4 4 3   I.   479                        . 

 
 
Vysvětlivky: 
1 – hledání 
2 – vystavování 
3 – postupování 
4 – nos 
5 – chování po výstřelu 
6 – poslušnost 
 
 

 
 
 
 

Zpracoval: Plecháček Jiří 



 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PSŮ MILEVSKO 2012 
 

28.9.2012 
 

POVÝSTAVNÍ  KATALOG 
                    

 

Kruh číslo: 2 

Posuzovala: Letroye-Lantin Danielle, B 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída mladých

  
 42. GUIPS du Bodeillo Člp/BA/99 25.07.11 
 o.: Vic de la Colline Jolie, m.:  Dya du Bodeillo 
 ch.: Jan Claude, m.:  Posseltová Jana Ing. 
Velmi hezký pes, harmonický, správný poměr velikosti hlavy a těla, výborná kostra, výborné zaúhlení, typická 
hlvava, větší lalok, volný, snadný, ladný pohyb. 
Výborný 1, CAJC 

 

Feny Třída dorostu 
 43. Khyannes HOUILLE NOIRE Člp/BA/113 06.03.12 
 o.: Titan Mon Tresore d´Amour, m.:  Femme Fatale Khyannes 
 ch.: Szoke Timea, m.:  Slováčková Andrea 
Fenka ve vývinu, správná délka těla, hřbet volný, spáditá záď, nepříliš typická hlava, otevřené oko, příliš velký 
lalok, strmá lopatka, postrádá eleganci pohybu, není harmonický. 
Nadějná 1 

 

Feny Třída mladých 
 44. ARLETTE Selsö Člp/BA/98 14.10.11 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Jasmina Piaf Dama Krkonoše 
 ch.: Posseltová Jana Ing., m.:  Šavrdová Pavlína 
Vyvážená fena, správné proporce, hlava kratší v poměru k tělu, povaha nedůvěřivá. Strmější lopatka, mírně 
rozbíhavé pánevní končetiny, pohyb by měl být snadnější a pružnější. 
Velmi dobrá 2 

 
 45. HAIDY Akibon Člp/BA/108 05.11.11 
 o.: Back z Rajhradických polí, m.:  Lira od Smutné říčky 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Rudá Iva JUDr. 
Nedostavila se. 

 
46.HERA Akibon Člp/BA/105 05.11.11 
 o.: Back z Rajhradických polí, m.:  Lira od Smutné říčky 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Čoudková Lucie 
Kratší tělo, vyšší nohy v poměru k tělu, kratší hlava, spáditá záď, výrazné pysky, pohyb nemá pružnost a volnost. 
Velni dobrá 4 

 
 47. HERIETTA Akibon Člp/BA/110 05.11.11 
 o.: Back z Rajhradických polí, m.:  Lira od Smutné říčky 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Bezděková Pavla 
Kratší tělo, strmá lopatka, spáditá záď, výborný krk, typická hlava, větší lalok, pohyb postrádá pružnost a 
pravidelnost. 
Velmi dobrá 3 

 48. HEXA Akibon Člp/BA/109 05.11.11 



 o.: Back z Rajhradických polí, m.:  Lira od Smutné říčky 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Slapnička Zdeněk JUDr. 
Vyvážené proporce, vyjadřuje správně pohlaví, nedostatečné zaúhlení lopatky, lehce spáditá záď, pohyb pružný, 
snadný. 
Výborná 1, CAJC, BOJ 

Feny Mezitřída 
 49. 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 
Tělo kratší, strmější lopatka, spáditá záď, hezky nasazený krk, hlava pěkná, fenčí, více otevřené oko, postrádá 
pružnost v pohybu. 
Velmi dobrá 1 

Feny Třída pracovní 
 50. FEBBE du Paradis de Edelweiss Člp/BA/83 15.05.10 
 o.: Ellboy, m.:  Cleopatre du Paradis de Edelweis 
 ch.: Chartogne Cedric, m.:  Slováčková Andrea 
Správná kostra a proporce, sudovitý hrudník, volná lopatka, propadlá horní linie, fenčí, typická hlava, větší lalok, 
pohyb není harmonický. 
Velmi dobrá 2 

 
 51. LIRA od Smutné říčky Člp/BA/80/11 07.09.09 
 o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Horáček Miroslav 
Správné proporce, výborný hrudník i horní linie, nedostatečné zaúhlení lopatky, fenčí typická hlava, výborná 
barva oka, pravidelný a snadný pohyb. 
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 

 

Feny Třída vítězů 
 52. JOLIE od Smutné říčky Člp/BA/53 19.02.07 
 o.: Aron des Briers de Rigou, m.:  Gama od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
Vyvážené proporce, výrazně fenčí typ, správné předhrudí i lopatka, pěkný krk, netypická hlava – nevýrazný stop, 
otevřená víčka. Pohyb pružný, snadný a pravidelný. 
Výborná 1, CAC 

 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŢOVÝ 

Psi Třída dorostu 
 53. BENY Elanovo Člp/EB/831 04.01.12 
 o.: Elan z Taranky, m.:  Danielle du Clos des Vickings 
 ch.: Balák Zdeněk, m.:  Balák Zdeněk 
Harmonický pes na hranici kohoutkové výšky, mírně proláklá horní linie, hrudník sudovitý, nedostatečně zaúhlená 
lopatka, výraz štěněčí, správné ucho, sbíhavé hrudní končetiny, PK mají neharmonický pohyb. 
Nadějný 1 

 

Psi Třída pracovní 
 54. TORRO z Taranky Člp/EB/788/12 23.07.10 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Pražák Radek 
Správné proporce, pěkný hrudník, správné úhlení obou párů končetin, pěkný krk, spáditá záď, nedostatečně 
typická hlava, pravidelný pružný pohyb.  
Výborná 1 

 

Psi Třída vítězů

  
 55. THEO z Taranky Člp/EB/787/12 23.07.10 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Horáčková Marcela 
Vyvážené proporce, mírně klenutý hřbet, výborný hrudník, výborně úhlené končetiny, pěkná hlava, ale postrádá 
ušlechtilost. Pohyb pravidelný, prižný, lehký. 
Výborný 1, CAC 

 



Psi Třída veteránů 
 56. 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, m.:  Štveráčková Agata 
Typické proporce, předveden ve výživnější kondici, hezká hlava, veselá povaha, pravidelný pohyb. 
Výborný 1, BOV 

 

Feny Třída štěňat 
 57. CORRA DAISY du Chateau Jencenstejn Člp/EB/844 12.05.12 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Smolová Markéta 
4měsíční fenka, hrudník by měl být kulatější, výborné úhlení PK, pěkný krk, nevýrazná hlava – nedostatečný stop 
a zužující se čenichová partie, výborné ucho, lehký pohyb. 
Nadějná 2 

 
 58. VARENNE z Taranky Člp/EB/854 16.05.12 
 o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Hodová Linda 
Typická fenka, správný hrudník, výborné úhlení PK, dobré úhlení HK, spáditější záď, výborný krk, velmi pěkná 
hlava, světlejší oči, pravidelný pohyb. 
Velmi nadějná 1 

 

Feny Třída dorostu 
 59. BAJKA Elanovo Člp/EB/835 04.01.12 
 o.: Elan z Taranky, m.:  Danielle du Clos des Vickings 
 ch.: Balák Zdeněk, m.:  Balák Zdeněk 
Velmi pěkná vyvážená fenka, velmi pěkné tělo, výborné úhlení končetin, výborná hlava, výborná pigmentace, 
pohyb pravidelný ale vázaný, má nedostatek sebedůvěry. 
Velmi nadějná 1 

 
 60. BÁRA Elanovo Člp/EB/834 04.01.12 
 o.: Elan z Taranky, m.:  Danielle du Clos des Vickings 
 ch.: Balák Zdeněk, m.:  Balák Zdeněk 
Výborná horní linie, spditá záď, vyšší HK, správný krk, netypická hlava – nedostatečně tvarovaná. Pohyb 
prostorný, ale neharmonický. 
Nadějná 2 
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Feny Třída otevřená 
 61. 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 
Užší hrudník, lehce propadlý hřbet, spáditá záď, výborné úhlení PK, korektní úhlení HK, hlava není standardně 
tvarovaná, nízko nasazené ucho, pohyb pravidelný, pružný. Fence chybí sebevědomí. 
Velmi dobrá 2 

 
 62. BELA du Chateau Jencenstejn Člp/EB/759 28.10.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Lišková Jana 
Nedostavila se. 

 
 63. THERESE z Taranky Člp/EB/793/12 23.07.10 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Dvořák Lukáš 
Vyvážené tělo se správným tvarem hrudníku, pěkný krk, hlava není pěkně tvarovaná, ale má fenčí výraz, PK 
mírně sbíhavé, pravidelný, snadný pohyb. 
Výborná 1, CAC, VSV 

 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 

Psi Třída pracovní 
 64. ATOS du Chateau Jencenstejn Člp/EB/682/10 26.04.08 
 o.: Targui du Clos des Mélezes, m.:  Arna Jarůměl 



 ch.: Štveráčková Agata, m.:  Štveráčková Agata 
Mohutný pes, správné proporce, výborný hrudník, správné zaúhlení končetin, pěkný krk, typická hlava, srst příliš 
zvlněná. Pohyb pravidelný, pružný. 
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 

 

Feny Třída štěňat 
 65. VICTOIRE z Taranky Člp/EB/857 16.05.12 
 o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Svobodová Lenka 
Vělmi pěkná fenka, rovný hřbet, dobře úhlené končetiny, správný krk, hezká hlava, světlejší oko, pohyb 
pravidelný, přátelská povaha. 
Velmi nadějná 1 

 
 66. VIERA z Taranky Člp/EB/858 16.05.12 
 o.: Atos du Chateau Jencenstejn, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Horáčková Marcela 
Vyvážené proporce, volná horní linie, volné lokty, strmější úhlení PK, pěkný krk, hezky tvarovaná hlava, pohyb 
není zatím harmonický. 
Nadějná 2 

 

GRIFFON KORTHALSŮV 

Feny Třída dorostu 
 67. HELLENE du Roi Morvan Člp/GK/1 08.01.12 
 o.: Canaille des Hauts Chenes du Perche, m.:  Flamme di Roi Morvan 
 ch.: Le Beller Fabrice, m.:  Soucha Svatopluk 
Správné proporce těla, správný hrudník, dobré nasazení šíje, slabší zaúhlení PK, typická hlava. Problém 
s kvalitou srsti – zatím příliš jemná a bez podsady. 
Velmi nadějná 1 

 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŢOVÝ  
Psi Třída mladých 
 68. ENEA di Casamassima PKR VII-13017 02.05.11 
 o.: Zoran di Casssamassima, m.:  Polcevera´s Diana 
 ch.: Cassamassima Antonio, m.:  Maliszewska Anna 
Klenutá hřbetní linie, dlouhé nohy, pěkný krk, hezká hlava, větší lalok, pohyb neharmonický, kratší formát, lopatka 
strmá. 
Dobrý 

 

Psi Třída pracovní 
 69. ARGENTO di Witigenove Člp/IO/24 09.11.08 
 o.: Ulisse di Casamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Chybová Kateřina 
Vyvážené proporce, výborný hrudník, správné zaúhlení, výborný krk, velmi pěkná samčí hlava, větší lalok, velmi 
pěkný elegantní pohyb, typický pro plemeno. 
Výborný 1, CAC 

 

Psi Třída vítězů 
 70. 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. 
Vyvážené proporce, výborný hrudník a správná hřbetní linie, výborné úhlení končetin, hezký krk, velmi pěkná 
hlava, více otevřené oči a větší lalok. Hezký, typický pohyb, pružný a pravidelný. 
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB, BIS 

 
 71. Polcevera´s GARBO Člp/IO/17 10.07.07 
 o.: Polcevera´s Ceres, m.:  Polcevera´s Laila 
 ch.: Allevamento Polcevera´s, m.:  Pražáková Iveta Bc 
Delší formát, pěkné úhlení PK, volné lokty, typická hlava, větší lalok, pohyb pravidelný, typický pro plemeno. 
Výborný 2 
 



Feny Třída mladých 
 72. BALTICA Demono Širdis Člp/IO/67 26.09.11 
 o.: Polcevera´s Garbo, m.:  Atma Casa Fisca 
 ch.: Dovilé Valužyté, m.:  Pražáková Iveta Bc. 
Správné proporce, silná kostra, výborné úhlení PK, HK volnější v loktech, typická fenčí hlava, otevřená víčka, 
větší lalok, pohyb pravidelný. 
Velmi dobrá 1 

 

Feny Třída otevřená 
 73. BOEMI od Nebeské brány Člp/IO/59 30.10.09 
 o.: Saturnino di Cascina Croce, m.:  Agota od Nebeské brány 
 ch.: Léblová Marcela, m.:  Farková Kateřina 
Nedostatek substance, sudovitý hrudník, výborné úhlení PK, hezké nasazení krku, hava vyjadřuje pohlaví, větší 
lalok, otevřenější víčka. Pohyb pravidelný, ale ne prostorný. 
Velmi dobrá 1 

 
 74. BORGIA dei Giotto Člp/IO/46 29.05.10 
 o.: Giotto, m.:  Naszálymenti Brina 
 ch.: Kyša Pavel Ing., m.:  Literáková Petra 
Nedostavil se. 

 
 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ 

Psi Třída mladých 
 75. ZORRO Compatriota di Bonfini Člp/IO/66 21.05.11 
 o.: Argo, m.:  Chiara di Monte Rico 
 ch.: Essösy Gábor, m.:  Zachardová Pavlína MVDr. 
Správné tělesné proporce, výborný hrudník, příliš spáditá záď, nedostatečné zaúhlení končetin, hlava typická, 
větší lalok, pohyb není prostorný ani pružný. 
Velmi dobrá 1 

 

MODRÝ PIKARDSKÝ OHAŘ 

Psi Třída otevřená 
 76. GRISON de la Vallée de l´Ysieux Člp/MPO/1 02.02.11 
 o.: Vickers de la Vallée de l´Ysieux, m.:  Brindille 
 ch.: Caboche Jean Pierre, m.:  Šretterová Lucie 
Nadměrná výška, příliš spáditá záď, strmější úhlení obou párů končetin, hlava je tyúpická ale není příliš elegantní. 
Pohyb není harmonický postrádá lehkost. 
Dobrý 

 

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŢOVÝ 

Psi Mezitřída 
 77. 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 
Výborné proporce, vyvážený, výborný hřbet i záď, výborné úhlení, správný krk a hlava, pohyb je pravidelný, ale 
není lehký.  
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 

 
 

ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ 

Psi Třída štěňat 
 78. ALBERTO Čarovné srdce Člp/SPI/47 09.04.12 
 o.: Beto del Buon Santo, m.:  Brigitte del Subasio 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Bastlová Vlasta 
Vyvážené proporce, hrudník kratší, výborné zadní končetiny, velmi dobré úhlení HK, pěkná hlava. Pohyb pružný, 
pravidelný. 
Velmi nadějný 1 

 



Feny Třída štěňat

  
 79. AQUILA Čarovné srdce Člp/SPI/50 
 o.: Beto del Buon Santo, m.:  Brigitte del Subasio 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Bastlová Vlasta 
Delší tělesný rámce, hřbetní linie poněkud volnější, výborné úhlení obou párů končeetin, pěkná hlava, v pohybu 
sbíhavé PK, pohyb celkově postrádá lehkost. 
Velmi nadějná 2 
 

 80. ARWEN Čarovné srdce Člp/SPI/49 09.04.12 
 o.: Beto del Buon Santo, m.:  Brigitte del Subasio 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Bastlová Vlasta 
Správné proporce, výborné úhlení končetin, správný krk, typická hlava, hezký hrudník, pohyb je pravidelný, ale 
chybí lehkost. 
Velmi nadějná 1 

 

Feny Třída pracovní 
 81. BRIGITTE del Subasio Člp/SPI/16 02.06.09 
 o.: Romolo del Subasio, m.:  Perla del Subasio 
 ch.: Pagliarini Ezio, m.:  Bastlová Vlasta 
Správné proporce těla, volný loket, měkké nadprstí, dobře úhlené končetiny, pěkná, typická hlava, v pohybu 
měkké končetiny v došlapu.  
Velmi dobrá 1 
 

FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU  

Feny Třída pracovní 
 82. EVITA di San Donato Člp/BFP/8/12 25.06.09 
 o.: Adriano de Felpaola, m.:  Coe 
 ch.: Ragatzu Marco, m.:  Šašvata Václav 
Celkově vyvážená fena, správné proporce, pěkný hrudník a výborné úhlení končetin, správně utvářené tlapy, 
hezký krk, hlava má správný pohlavní výraz, pravidelný a pružný pohyb. 
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 
 
 
 

Závěrečné soutěţe 
 
 

NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ    VICTOIRE z Taranky /EB 
 
 
BOJ /NEJLEPŠÍ JUNIOR  INKY BERRY  Blackgorge /BC 
 
 
NEJLEPŠÍ VETERÁN  BRENA Awake /BC 
 
 
BIS / NEJLEPŠÍ PES VÝSTAVY ASCONIO di Witigenove /IO 
 
 
DÍTĚ A PES:   Melanie Bastlová a ALBERTO Čarovné srdce /SPI 
 
 
NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁR:  Polceveras GARBO a BALTICA Demono Širdis /IO  
 
 
CHOVATELSKÁ SKUPINA: Z Taranky /EB – H. Dvořáková 
 
 

Letošní speciální výstava v Milevsku proběhla o něco dříve, neţ jsme byli zvyklí a bylo to 
akci na prospěch. Počasí bylo krásné a teplé, prostředí jako obvkle příjemné, návštěvníci 
z řad vystavovatelů i diváků se měli po celý den na co dívat a jistě se mohli i něco přiučit. 



Výstavu jsme pořádali téţ pro Beauceronklub ČR, obsazení obou kruhů bylo dostatečné, 
bylo přihlášeno 43 beauceronů a 41 našich psů. Posuzovali zkušení rozhodčí z Belgie (Paní 
Letroye-Lantin naše plemena) a z Francie (pan Gianonne beaucerony). 
Na vítezi celé výstavy se oba rozhodčí vzácně shodli a vyslovili mu velké uznání. 
 
Z pohledu pořadatele mohu konstatovat, ţe spolupráce na přípravě výstavy fungovala 
báječně, vše bylo předem připraveno a věříme, ţe naši vystavovatelé z výstavy odjíţděli 
aspoň trochu spokojeni. 
Bohuţel musím konstatovat, ţe zájem o závěrečné soutěţe je opakovaně mizivý, klub to 
stojí peníze a nakonec se přihlásí jeden subjekt do „soutěţe“. Jakápak soutěţ, pokud je tam 
soutěţící sám?  
Proto zváţíme, jestli neupustíme od konání doprovodných soutěţí a zůstaneme jen u 
soutěţí, přímo vyplývajících z VŘ. 

 
 

Výsledky jarních svodů plemen začleněných v KBO 

 

Bretaňský ohař 

 

                  Odin z Taranky + Angelina Black Barbarian   vrh 15.10.2010 

Ajax z Ričiho chovu - Člp/EB 804,chrup úpný,klešťový,oko tmavé,51 cm 

 

                  Uss de la Haie des Dames + Kyra z Lukovenských koutů   vrh 4.5.2011 

Alois ze Samoty Nouzov - Člp/EB 820,chrup úplný,nůţkový,oko tmavé,50 cm 

Artur                                - Člp/EB 822,chrup úplný,nůţkový,oko tmavé,49 cm 

Anka                                - Člp/EB 824,chrup úpný,nůţkový,oko tmavé,49 cm 

 

 

Auvergneský ohař 

 

                  Diamant de la Saligule Aux Becasses + Jacqueline Piaf Dama Krkonoše    

                                                                                                                vrh 28.6.2009 

Khyannes Espérance D´eté - Člp/BA 111,chrup úplný,nůţkový,oko tmavé,54 cm 

 

                  Brigand de L´Ecrin de la Dame + Jolie od Smutné říčky   vrh 13.3.2011 

Maja od Smutné říčky - Člp/BA 94,chrup úplný,nůţkový,oko tmavé.57 cm 

 

Italský spinone 

 

                   Epithelium Mc Ontario + Roseta Baron Ross Cynopolis  vrh 23.11.2009 

Anna Rosa Best Baron - Člp/SPI 21,chrup úplný,nůţkový,oko hnědé,60 cm 

 

Jedinců předvedených na jarních svodech bylo jako obvykle málo.Jsou tyto dvě moţnosti - 

buď se majitelé se svými mladými psy svodů neúčastní,nebo mi výsledky z příslušných OMS 

nepřijdou. 



Z takto malého počtu je velmi obtíţné si udělat představu o kvalitě populace jednotlivých 

plemen.. 

U svodovaných jedinců se ţádné hrubé vady nevyskytly. 

 

                                                                                                                 Eva Nosková - HPCH 

 
Výsledky výstav - rok 2012        

 
Mezinárodní výstava Brno 23.6.2012 - posuzoval Luděk Müller 
 
Auvergneský ohař 
psi - třída mladých 
Guips du Bodeillo - výborný,CAJC.   Maj. Posseltová Jana 
psi - mezitřída 
Qurick Piaf Dama Krkonoše - výborný,CAC,CACIB,BOB.  Maj. Fiala Lubomír 
feny - třída mladých 
Questa Piaf Dama Krkonoše - výborná,CAJC,BOJ Maj. Hanák Tomáš 
 
Bretaňský ohař - bílooranţový 
psi - třída otevřená 
Elstar de Tantajo - výborný.  Maj.Ferry Adrien,Morel Sandrine,Francie 
feny - třída otevřená   
Baska Brevillaqua - výborná,CAC,CACIB,BOB.  Maj.Kalík Miroslav,Herak Hari 
 
Francouzský ohař krátkosrstý-pyrenejského typu 
psi - třída otevřená 
Daffy du Pied du Mont - velmi dobrý I  Maj.Kalík Miroslav,Herak Hari 
 
Italský ohař - bílooranţový 
psi - třída mladých 
Zimbo Compatriota di Bonfini - neposouzen.  Maj.Svoboda Marek 
 
 
Italský spinone - bílooranţový 
psi - třída mladých 
Dario del Buon Santo - velmi dobrý.  Maj.Havlík Vítězslav 
feny - mezitřída 
Valentina Ross Cynopolis - dobrá.  Maj.Havránkovi Zita+Jiří 
 
Italský spinone - hnědě grošovaný 
feny - třída pracovní 
Brigitte del Subasio - velmi dobrá.  Maj.Bastlová Vlasta 
 
 
Mezinárodní výstava - Praha - 5.5.2012     posuzovala Helena Dvořáková 
 
Auvergneský ohař 
psi - třída mladých 
Queen Piaf Dama Krkonoše - výborný,CAJC,BOj,BOB.  Maj.Kocúrová Květuše 
feny - třída otevřená 
Khyannes Espérance D´été - velmi dobrá.  Maj.Arden Lukáš 
 
Bretaňský ohař - ostatní barvy 



feny - třída mladých 
Ozzie z Lukovenských koutů - dobrá,  Maj.Hurychová Erika 
feny - mezitřída 
Tina od Pantiča - výborná,CAC,res.CACIB.  Maj.Majerhofer Jan 
feny - třída pracovní 
Siska - výborná,CAC,CACIB,BOB.  Maj.Mollinari Giuseppe,Bignotti Ernesto 
 
 
Dlouhosrstý ohař z Pont Audemer 
psi - mezitřída 
France de Passemarals - výborný,CAC,CACIB,BOB  Maj.Sedláková Zuzana 
 
Italský spinone - bílooranţový 
feny - třída mladých 
Valentina Ross Cynopolis - výborná,CAJC.BOJ  Maj.Havránkovi Zita+Jiří 
psi - třída otevřená 
Carlo Coldoni dal Podere Antico - výborný,CAC?CACIB,BOB.  Maj.Savická- 
                                                        Starosta Aleksandra 
 
 
Mezinárodní výstava Praha - 4.11.2012 - posuzovala  Helena Dvořáková 
 
 
Auvergneský ohař 
psi - třída otevřená 
Quaeret Piaf Dama Krkonoše - výborný,CAC  Maj.Kocúrová Květuše 
psi - třída pracovní 
Qurick Piaf Dama Krkonoše - výborný,CAC,res.CACIB  Maj.Fialovi Alena a Lub. 
psi - mezitřída 
Queen Piaf Dama Krkonoše - výborný,CAC,CACIB,BOB.  Maj.Kocúrová Květuše 
psi - třída šampionů 
Ich.Joshua Piaf Dama Krkonoše - velmi dobrý  Maj.Kocúrová Květuše 
feny - mezitřída 
Quwanda Piaf Dama Krkonoše - výborná,CAC,CACIB  Maj.Fialovi Dagmar+Lubomír 
 
Italský ohař bílooranţový 
psi - třída šampionů 
Ch.Argento di Witigenove - výborný,CAC,CACIB,BOB  Maj.Chybová Kateřina 
 
Italský spinone - bílooranţový 
feny - třída otevřená 
Anna Rosa the Best Baron - velmi dobrá  Maj.Šachlová Tereza 
 
 
 
Pouze tyto výsledky mi byly dodány, a to ve dvou případech přímo rozhodčím (pí. 
Dvořáková) a jen v jednom pořadatelem výstavy.  

Eva Nosková 
 

Výsledky RTG DKK za rok 2012 

 
Bretaňský ohař 
 
Torro z Taranky - pes, nar.23.7.2010                           A/A   A    0/0 
Nica z Lukovenských koutů - fena,nar.23.2.2010        A/A   A    0/0  



Duna z Hory Blaník - fena,nar.7.9.2010                       B/A   B    1/0 
Tsar z Taranky - pes,nar.23.7.2010                             B/B   B    1/1 
Dorra Black Barbarian - fena,nar.9.3.2011                  B/B   B    1/1 
Therese z Taranky - fena,nar.23.7.2010                     C/A   C    2/0 
Max z Lukovenských koutů - pes,nar.11.6.2009         C/C   C   2/2 
Tina od Pantiča - fena,nar.18.10.2010                        C/C   C   2/2 
Dar z Bohumělské obory - pes,nar.6.6.2008               E/D   E   4/3 
 
Auvergneský ohař 
 
Khyannes Étincelle de Vie - pes,nar.28.6.2009         A/A   A    0/0 
Giups de Bodeillo - pes,nar.25.7.2011                       A/A   A    0/0 
Kira od Smutné říčky - fena,nar.20.2.2008                A/A   A    0/0 
Febbe du Paradis des Edelw. - fena,nar.15.5.2010  A/A   A    0/0 
Maja od Smutné říčky - fena,nar.13.3.2011               A/A   A    0/0 
Qurick Piaf Dama Krkonoše - pes,nar.23.4.2011      B/B   B   1/1 
 
 
Francouzský ohař krátkosrstý-pyrenejského typu 
 
Evita di S.Donato - fena,nar.25.6.2009                     A/A   A    0/0 
 
Italský ohař 
 
Zimbo Compatriota di Bonf. - pes,nar.21.5.2011     A/A    A     0/0 
Zorro Compatriota di Bonf. - pes,nar.21.5.2011      A/A    A     0/0 
Brittany od Nebeské brány - fena,nar.30.10.2009   A/A    A     0/0 
Borgia del Giotto - fena,nar.29.5.2010                     A/A    A     0/0 
Beppina di Witigenove - fena,nar.31.5.2010           A/A    A     0/0 
 
Italský spinone 
 
Umbria Ross Cynopolis - fena,nar.13.5.2010        A/A     A     0/0 
Valentina Ross Cynopolis - fena,nar.5.1.2011        A/A     A     0/0 
 
Saint-Germainský ohař 
 
Dona de L´Etang du Vert - fena,nar.6.5.2008       A/A     A      0/0 
 
Portugalský ohař 
 
Beffuny - fena,nar.10.5.2010                                C/C    C     2/2 
 
Modrý pikardský ohař dlouhosrstý 
 
Grison de la Valee de L´Ysieux - pes,nar.2.2.2011     B/B   B   1/1 
 
Výsledky jsou za letošní rok hojné a vypovídající. U všech „velkých“ plemen je situace 
výborná. U bretaňského ohaře zabírají výsledky celé spektrum stupnice. Není patrné ani 
zlepšení, ani zhoršení stavu populace v tomto kritériu. 

Eva Nosková, HPCH 
 
 

 



Zpráva poradkyně chovu BO za rok 2012 
 
Letošní rok byl, co se týče vrhů a odchovaných štěňat, úspěšnější neţ roky předchozí. 
Narodilo se devět vrhů a bylo odchováno 59 štěňat.Bylo to 30 psů a 29 fen. 
Vrhy byly po těchto chovných párech : 
Uss de la Haie des Dames  +  Arna Jarůměl               2 psi + 4 feny 
Elan z Taranky  +  Danielle du Clos des Vikings   3 psi + 3 feny 
Bazir z Bezděkova dvora  +  Angelina Black Barbarian   1 pes + 4 feny 
Moro z Lukovenských koutů  + Arween z Mackovy hory   3 psi + 1 fena 
Atos du Chateau Jencenstejn  + Duna                  1 pes + 6 fen 
Odin z Taranky  +  Theresse z Taranky                 3 psi + 4 feny 
Max z Lukovenských koutů  +  Akira Amitycja             5 psů + 5 fen 
Bastien + Nica z Lukovenských koutů    7 psů + 2 feny 
Torro z Taranky  +  Augia z Mackovy hory             5 psů 
 
Krylo devět chovných psů, to znamená, ţe kaţdý vrh je po jiném psovi, coţ je z 
chovatelského hlediska to nejlepší.Takto se nehromadí odchovy pouze po jednom či 
dvou chovných psech, jak se často stávalo v minulosti. 
Zbarvení štěňat bylo následujicí : 
bílooranţové      20 psů +18 fen - celkem 38 štěňat 
černobílé           9 psů + 8 fen - celkem 17 štěňat 
hnědobílé         1 pes + 3 feny - celkem  4 štěňata 
V poslední době získává znovu bílooranţové zbarvení na oblibě, a to je dobře, protoţe je 
to nejtypičtější zbarvení pro bretaňského ohaře. 
Co se týče délky oháňky, tak štěňat z vrozeně dlouhou oháňkou bylo nejvíce, a to 52 
štěňat. Úplně bez oháňky se narodilo 6 štěňat a s přirozeně krátkou oháňkou byla pouze 
jedna fena. 
Zde znovu připomínám, ţe je nezbytné do přihlášky vrhu psát do poznámky vrozenou 
délku oháňky – tedy MACROURE označuje přirozeně dlouhý ocas, ANOURE  vrozenou 
bezocasost a BRACHYOURE ocas vrozeně krátký. 
Záleţí na chovateli, zda štěňata kupíruje či nikoliv. Kupírovaný bretaňský ohař je 
typičtější, působí kvadratickým dojmem, tak jak by podle standartu měl být. 
Dlouhá oháňka ho naopak opticky prodluţuje. 
 

Dodatek – informace HPCH: 
 
Během letošního roku byli dovezeni další psi a feny od zahraničních chovatelů. 
Jednalo se převáţně o štěňata. 
Jako novinka byli dovezeni dva psi modrého pikardského ohaře původem z Francie a 
pes a dvě feny korthalsova grifona, taktéţ z Francie. 
Další plemena,která náš klub zastřešuje, byla zastoupena těmito importy:  
bretaňský ohař – 1 pes - Chorvatsko 
auvergnéský ohař - 1 pes - Itálie, dvě feny - Maďarsko 
italský ohař – 1 pes a 1 fena - Itálie, 1 pes a 1 fena - Maďarsko a 1 fena z Litvy 
italský spinone – 1 pes a 1 fena – Slovensko, 1 fena Itálie 
Upozorňuji na nezbytnost veterinární kontroly vrhu a vyplnění příslušného 
tiskopisu /je přílohou krycího listu/. Tento tiskopis musí být přílohou hlášenky 
vrhu, pokud nebude doloţen, vydání PP bude na plem.knize pozastaveno. 
Závěrem bych chtěla říci, ţe letošní rok patřil mezi ty úspěšné, a proto přeji v příštím 
roce všem chovatelům, majitelům a příznivcům našich plemen hlavně hodně zdraví, 
úspěchů a mnoho radosti s jejich chlupatými miláčky. 

Eva Nosková – HPCH 



Zpráva poradce plemen  

italský ohař a spinone 

za rok 2012 
 

Rok 2012 je již minulostí. Mojí povinností co by poradkyně chovu italských 
ohařů a spinone je informovat 
členskou základnu klubu o dění v 
chovu těchto dvou plemen za 
uplynulý kalendářní rok. 

Jestliže jsem se v minulé 
zprávě zmínila o tom, že není 
téměř co psát, tak pro uplynulý 
rok to platí o to více. Je to, 
bohužel, způsobeno i tím, že mi 
moje dlouhodobá nemoc 
znemožnila zúčastnit klubových 
akcí pořádaných v uplynulém 
roce, krom květnové výstavy na 
Konopišti.  

Podrobné výsledky výstav a pracovních soutěží 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: 

 fena italský ohař BEPPINA di Witigenove   majitele ing. Karla Kahudy, 

 fena  italský ohař BORGIA dei Gioto   majitelky Petry Literákové,  

 fena  italský ohař MARGO Polcevera´s  majitele Jana Korciána a 

 fena  italský ohař BOEMI Od Nebeské brány  majitelky Kateřiny Farkové. 

Karty chovných jedinců se všemi údaji lze nalézt na stránkách Klubu 
bretaňských ohařů, na adrese: www.breton.cz  

Dále jsem v letošním roce vystavovala následující doporučení ke krytí a to 
fenám: 

 italský spinone BRIGITE del Subasio   majitelky Vlasty Bastlové, 

 italský ohař  BEPPINA di Witigenove majitele ing. Karla Kahudy, 

 italský ohař   BRINA Naszálymenti majitele ing. Pavla Kyši 2x, 

 italský ohař  BOEMI od Nebeské brány majitelky Kateřiny Farkové, 

 italský ohař  MENTA Compatriota di Bonfini maj. Pavlíny Zachardové a 

 italský ohař  MARGO Polcevera´s  majitele Jana Korciána.  

 

http://www.breton.cz/
http://www.breton.cz/


 Doporučení ke krytí u posledně jmenované feny bylo vystaveno na tzv. 
„výjimku“ na základě povolení hlavní poradkyně chovu paní Evy Noskové, protoţe 
připouštění jedinci jsou blízce příbuzní.  

 Ze všech výše uvedených a vystavených doporučení ke krytí se mi zpět 
dostaly předepsané dokumenty a informace o následujících vrzích: 

 italský spinone BRIGITE del Subasio   majitelky Vlasty Bastlové, kdy ze 
spojení se psem BETO del Buon Santo se dne 9. 4. 2012 narodilo šest štěňat (1x 
pes, 5x fena) barevného rázu hnědý bělouš,   

 italský ohař  BEPPINA di Witigenove majitele ing. Karla Kahudy, kdy ze 
spojení se psem ASTON Martin dei Sanchi se dne 25. 10. 2012 narodilo 13 štěňat 
obou barevných rázů. 

 

Jak dopadla, nebo zda byla uskutečněna i další krytí na základě vystavených 
doporučení nemám nejmenší zdání. Pátrat po tom nebudu, protože to je základní 
povinností majitelů fen. Otázkou zůstává, zda je vůbec smysluplné vést nějakou 
evidenci a přijímat nějaká pravidla, když členové klubu je v reálu stejně nedodržují. 
Dále jsem zjistila, že na webových stránkách klubu v den psaní této zprávy nejsou 
mezi chovnými fenami zařazeny Beppina di Witigeniove a Margo Polcevera´s, 
přestože všechny podklady jsem klubu zasílala ihned po jejich uchovnění.  

 Na druhou stranu potěšující informací je skutečnost, že někteří chovatelé 
dokáží chov italských ohařů provozovat na velmi vysoké úrovni. Svědčí o tom zájem 
samotných Italů, tedy osob ze země původu tohoto plemene, pořídit si štěňata 
z českého vrhu.     

  Na závěr mi dovolte, abych všem chovatelům a majitelům italských ohařů i 
ostatním členům Klubu bretaňských ohařů, především jeho funkcionářům do roku 

2013 popřála mnoho zdraví, 
výstavního i chovatelského štěstí a 
především trpělivosti při přípravě 
svých svěřenců na výstavní a 
pracovní akce.  

 

V Dobřívu dne 2. ledna 2013  
     

 
Olga Stará  

       338 44 Dobřív 297 

        mobil: +420 733 337 951, 

         e-mail: melmatej@tiscali.cz
 
 
 
 
 



 

Zpráva poradce chovu pro ostatní francouzská plemena ohařů za rok 2012  

Z ostatních francouzských plemen ohařů sdruţených v KBO byli v roce 2012 
zařazeni do chovu tito jedinci:  

* saint-germainský ohař: Dona de L Etang du Vert, majitel Jiří Tomášek  

* francouzský ohař pyrenejského typu: Evita di s Donato, majitel Václav Šašvata, 
na této feně byl odchován také jediný vrh tohoto plemene, a to ze zahraničního krytí 
(Itálie)  

Z auvergnéských ohařů byli v roce 2012 uchovněni tito jedinci:  

* Kira od Smutné říčky-majitelka Eva Csapková  

* Febbe du Paradis des Edelweiss-majitelka Andrea Slováčková  

* Khyannes Etincelle de Vie-majitel Ing. Luděk Slováček  

* Guips du Bodeillo-majitelka Ing. Jana Posseltová  

* Quirck Piaf DAMA Krkonoše-spolumajitelé manţelé Fialovi  

U auvergneských ohařů byl v roce 2012 odchován jediný vrh ze spojení Lira od 
Smutné říčky a  Khyannes Etincelle de Vie, avšak ze špatným koncem, protoţe tato 
fenka po vrhu uhynula. Z tohoto spojení bylo údajně odchováno 5 štěňat, hlášení 
vrhu dodnes nemám. Další smůlou bylo nezabřeznutí Jazz od Smutné říčky při krytí 
ve Francii. V současné době by měla být březí fenka  Febbe du Paradis des 
Edelweiss, která byla nakryta Brettem z Rajhradických polí. Snad to tentokrát 
dopadne všechno dobře.  

Přeji všem našim členům mnoho krásných záţitků 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  

 
 

 
 
 
ZPRÁVA EKOMOMKY BUDE PŘEDNESENA NA ČLENSKÉ SCHŮZI A 
V KOMPLETNÍM ZNĚNÍ BUDE PŘÍLOHOU NÁSLEDUJÍCÍHO ČÍSLA KZ. 

 
 



POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KBO BENEŠOV 23.3.2013: 
 

Členská schůze se koná se od 10.00 hodin ve Středním odborném učilišti stavebním, 

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

PROGRAM: 

 zahájení 

 kontrola zápisu z minulé schůze 

 zprávy funkcionářů klubu 

 zpráva RK 

 diskuse 

 usnesení  

 závěr 

Zveme srdečně všechny členy. 

 

Griffon Korthalsův opět v České republice 
 

 Dalším plemenem, které zastřešuje KBO, se od minulého roku stal „Griffon 
Korthalsův“.  V březnu 2012 proběhl import feny „ Hellene du roi Morvan“ z francouzské 
Normandie a v září byli dovezeni sourozenci „Serpico“ a „ Sessia dell Oltrepo“ od italského 
Milána. Fena „Hellene“ a pes „Serpico“ jsou v drţení  Svatopluka Souchy z Benešova, fenku 
„Sessiu“ vlastní Ing. Miroslav Kadlec z Václavic u Benešova. Tyto importy byly realizovány 
za velkého přispění předsedkyně klubu paní Heleny Dvořákové a naší členky klubu Markéty 
Jelínkové. 
 Toto plemeno není u nás tak neznámé, zejména pro dříve narozené kynology. GK se 
v ČR jiţ vyskytoval, a to za první republiky, jak v soukromých rukách, tak v majetku 
Československých státních lesů a statků. Podobně tomu bylo v 50. a 60. letech 20.století. 
Historie plemene je nerozlučně spjata se jménem Karla Eduarda Korthalse ( 1851 – 1896 ) 
člověka, který plemeno koncem 19.století zachránil před zánikem a za nemalé finanční 
podpory prince Alberta ze Solmu  obnovil jeho ţivotaschopnost. 
 Těmito importy přibylo do naší kynologie další zajímavé lovecké plemeno ze skupiny 
VII. FCI -ohaři.        Svatopluk Soucha 
 

 



Účast historicky prvního auvergneského ohaře 

na Memoriálu Kolomana Slimáka 

Příznivcům lovecké kynologie je asi známo, že memoriál Kolomana Slimáka je vrcholnou 
mezinárodní soutěží pořádanou na Slovensku a že tato soutěž je slovenskou obdobou 
memoriálu Karla Podhajského u nás.  A co příznivcům lovecké kynologie možná známo 
není, že letos (22.-23.9.2012) se tohoto memoriálu zúčastnil historicky první auvergneský 
ohař Brett z Rajhradických polí vedený Jarkem Krcánkem. Přála bych Vám to zažít, jak se 
všichni chodili ptát, co je to za plemeno, kde se to tady vzalo a co teprve, když zjistili, že 
tento zvláštní pes i pracuje! A vůbec ne špatně! Celou soutěž absolvoval s počtem bodů na 
I.cenu a za nesplnění limitní známky z klidu před zvěří  pernatou, pes opravdu nemohl. Na 
společném honu, kde šli psi před vůdci, vystřelil sousední vůdce na bažanta….a psi donesli 
bažanty dva. Při kvalitě vypouštěné opelichané zvěře a vychozenosti Bretta z honů se nebylo 
ani čemu divit, no prostě smůla. Ale na vodě ukázal Brett k všeobecnému údivu 
neuvěřitelnou práci a jeho práce byla vyhlášena jako nejlepší na vodě ze všech 
zúčastněných psů!   

Takže Jarku a Brette, moc gratulujeme a děkujeme za vzornou prezentaci auvergneských 
ohařů.  

Iva Rudá  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOTOGALERIE  2012 
 

 
AO Brett z Rajhradických polí náš chov úspěšně reprezentoval na Memoriálu 
Kolomana Slimáka a zazářil i na Rajhradickém poháru. 
 

 
 
Zahájení Speciální výstavy v Milevsku – vlevo rozhodčí pí. Letroye a p. Gianonne. 



 
 

 
BOBové ze speciální výstavy v Milevsku – beauceron, italský ohař, italský spinone, 
auvergnéský ohař, francouzský krátkosrstý ohař a bretaňský ohař. 
 
 
 

 
Nejlepší pes výstavy – BIS – italský ohař Asconio di Witigenove s majitelem 
Ing.Kahudou a oběma rozhodčími. 
 
 
 



 

 
Nejlepší pár psů – italští ohaři        Nejlepší štěně – bretaňský ohař 
Polceveras Garbo a Baltica Demoro Širdis    Victoire z Taranky 
 
 

 
Nejlepší chovatelská skupina – bílooranţoví bretaňští ohaři „Z Taranky“. 



Na následující stránce dole: nové plemeno v našem klubu – Korthalsův griffon fena 
Sessia dell Oltrepo na prvním honě. 

 
Pohár Sv.Huberta Konopiště – zahájení. 

 
 



 

 
 
Milevsko 2012 – AO tř. mladých feny. 
 
 

 
 
Svatohubertská mše v Milevsku. 
 
 
 



 

 
Hellene du Roi Morvan, první korthalsův griffon v ČR. 
 
 

 
Modrý pikardský ohař je uţ u nás také vidět, a je potěšitelné, ţe se prezentuje i na 
zkouškách. 


