KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ
BENEŠOV
člen FCI

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ
2/2013

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ SLOUŢÍ VÝHRADNĚ PRO
POŘEBY ČLENŮ KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ.
Obrázek na titulní straně obálky:
AO Quirck Piaf Dama Krkonoše je velmi úspěšný na výstavách a
reprezentuje plemeno i na pracovních zkouškách.

Artur ze Samoty Nouzov sloţil úspěšně tyto zkoušky: PZ, LZ, SVP,
VZ. Je to po mnoha letech opět bretaňský ohař, který uspěl na
všestranných zkouškách. Pro psa této velikosti je to heroický výkon.
Gratulujeme!!!
Klubové vebové stránky najdete na:

www.breton.cz

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: iva.ruda@seznam.cz
Poradce pro plemena italský ohař, italský spinone
Olga Stará
338 44 Dobřív 297
mobil: 733 337 951;
e-mail: melmatej@tiscali.cz

Revizní komise KBO:
Slavomír Hanáček
Na Libuši 700
391 65 Bechyně
mobil: 773 626 362
e-mail: ba-mmg@email.cz,
Starý Jiří Bc.
338 44 Dobřív 297
mobil: 733 666 691
e-mail: melmatej@tiscali.cz
Soucha Svatopluk Bc.
Neumannova 1338
256 01 Benešov
mobil: 724 523 399
e-mail: svatopluksoucha@seznam.cz

AKCE KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ V ROCE 2014
20.3.2014
Členská schůze; koná se od 10.00 hodin ve Středním
odborném učilišti, Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Občerstvení
zajištěno, parkování v místě.
21.-26.4.2014 Mezinárodní FT- typ letní ( CACIT) Bruntál. Každý
den bude jedna otevřená soutěž (pro plemena kont.
ohařů dle seznamu (CACIT) a dále speciální soutěže
(CACIT).
Speciálky:
21.4. - NKO
22.4. – bretaňský ohař (KV)
23.4.- griffon korthals (KV)
24.4. –italský ohař, spinone (KV)
25.4. – NKO
Přihlášky buď předem na tiskopisech pro zkoušky (na stránkách
KBO), anebo na místě soutěže. Pro FT je nutno se hlásit nejpozději
v předvečer dne, kdy chcete startovat.
V případě zájmu lze v terénech uspořádat zkoušku TAN:
ke zkoušce TAN je možné se přihlásit každý soutěžní den do 8.00
hodin na místě.
Přihlášky a informace na: navrdag@seznam.cz nebo na telefonním
čísle 606289177;
26.4.-1.5.2014 Mezinárodní FT- typ letní ( CACIT) Benešov. Každý
den bude jedna otevřená soutěž (pro plemena kont.
ohařů dle seznamu (CACIT) a dále speciální soutěže
(CACIT).
Speciálky:
27.4. francouzští ohaři s výjimkou EB a GK.
28.4. italský ohař, spinone
29.4. griffon korthalsův
1.5. bretaňský ohař
Bližší informace na tel: 722016686. Přihlášky buď předem na
tiskopisech pro zkoušky (ke stažení na stránkách KBO), anebo na
místě soutěže. Pro FT je nutno se hlásit nejpozději v předvečer dne,
kdy chcete startovat.
V případě zájmu lze v terénech uspořádat zkoušku TAN,

ke zkoušce TAN je možné se přihlásit každý soutěžní den do 8.00
hodin na místě.
Přihlášky a informace na: marketaspinone@centrum.cz
1.5.2014

Klubové ZV „Rožmberská růže“ (CACT)
České Budějovice; Přihlášky zasílejte na
adresu: karel@italskyohar.cz

3.5.2014

Klubové ZV „Novomlýnské derby“ (CACT))
Břeclav; Přihlášky zasílejte na adresu: mailto:mireklov@centrum.cz
Přihlášky k ubytování tamtéž, možnost rezervace.

4.5.2014

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 tamtéž, možnost rezervace

11.5.2014

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

11.5.2014

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

16.-17.8.2014 Pálava cup (CACIT, CACT) Břeclav. /Zkouší se
Podle řádů FCI „Spéciale épreuve terre et eau“/.
Přihlášky zasílejte na adresu:
mailto:mirek-lov@centrum.cz
6.9.2013

T.A.N. - Pardubice

6.9.2014

Memoriál Josefa Luxe (CACT) – Pardubice.

15.-20.9.2014 Mezinárodní FT- typ letní ( CACIT) Bruntál. Každý
den bude jedna otevřená soutěž (pro plemena kont.
ohařů dle níže uvedeného seznamu (CACIT) a dále
speciální soutěže (CACIT).
Speciálky:
15.9. francouzští ohaři

16.9.. Griffon Korthals
17.9. bretaňský ohař
18.9. IO + SPI
19.9. NKO
28.9.2014

Klubové PZ (CACT) České Budějovice; Přihlášky
zasílejte na adresu: karel@italskyohar.cz

11.10.2014

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.

28.9.2014

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

18.-19.10.2014 Pohár Sv.Huberta Konopiště – Benešov. Soutěž
bude otevřena v kategorii lovci s ohaři – muži, lovci s ohaři –
ženy a lovci se španěly. V této kategorii mohou soutěžit pouze
britská plemena španělů, nikoli ostatní plemena ze sk. VIII.
FCI.
Na CACITových a CACTových zkouškách, pořádaných naším
klubem, se mohou účastnit psi plemen, zastřešených naším klubem a
dále tato plemena: německý krátkosrstý ohař, německý
dlouhosrstý ohař, malý münsterlandský ohař, velký
münsterlandský ohař, fríský ohař, německý drátosrstý ohař,
pudelpointer, maďarský krátkosrstý i drátosrstý ohař, český
fousek. Od klubů, zastřešujících tato plemena, jsme získali souhlas
/další ze stupidních nařízení, iniciovaných KK ČMMJ ve spolupráci s
ČMKJ/.
Pro zkoušky a soutěže bez výše uvedených titulů omezení neplatí – tj.
zkoušky TAN a soutěže Sv. Huberta se mohou účastnit i psi ostatních
plemen ohařů, v soutěži Sv.Huberta v kategorii španělů se mohou
účastnit také britští lovečtí španělé.
Ve výčtu soutěží chybí zatím speciální soutěže na koroptve v Busko
Zdroj. Akci neschválila ČMKJ. Svým rozhodnutím porušuje
ustanovení, zveřejněné v oběžníku FCI č.107/2010. Klub podá

odvolání k RK ČMKU. Pokud se soutěž uskuteční, budete včas
informováni na klubovém webu.

Bretaňský ohař spolehlivě vystavuje.

T.A.N. BROD NAD DYJÍ
16.7.2013:
1.Irony Gátova Alej ,MOK/3950 , vůdce Kristýna Koušová
Pes 24měs starý,- obstál 1. pořadí
Po výstřelu klidný ,rychlého hledání s pevným vystavením
2.Athéna Akibon ,BA/116, vůdce Miroslav Horáček
Fenka 8měs,po výstřelu klidná pomalejšího hledání s krátkým vystavením,
Obstála
3.Abiggille From Gates of Heaven,VOK /8707,vůdce Gabriela Půršová
Fenka 16měs.po výstřelu klidná s rychlým hledáním a pevným vystavením
Obstála

4.Cinderella of Paradise ,VOK/811479,vůdce ing.Jana Helešicová
Fenka 9měs.pomalejšího hledání s kratším vystavením,po výstřelu klidná
Obstála
5.Amadeus From Gates of Heaven,VOK /8707,vůdce Tereza Lačná
Pes 16měs.po výstřelu klidný,s pomalejším hledáním a pevným vystavením
Obstál
6.Viera z Taranky,EB/891,vůdce Marcela Horáčková
Fenka 13měs.Po výstřelu klidná , rychlého hledání s pevným vystavením
Obstála
7.Atalanta Akibon BA/118,vůdce Marcela Horáčková
Neobstála,odročena
8.Archibald Bohemia Barozzi,VOK/8345,vůdce Kateřina Barvínková
Pes 24měs.rychlého hledání s kratším vystavením,po výstřelu klidný
Obstál
9. Bessy od S.Petra v okovech,VOK/8932,vůdce Václav Parýzek
Fenka 11měs.po výstřelu klidná s rychlým hledáním a kratším vystavením
Obstála
10.Brixa Dryvaley VMO/1698,vůdce Richard Votruba
Fenka 23měs.po výstřelu klidná s kratším hledáním ,vystavení pevné,
Obstála
11.Arko z Wejherovkej Bukoviny,ČF/PL,vůdce ing.Marian Porubský
Pes 9měs.neobstál ,odročen

18.7.2013
1.Maja od Smutné Říčky BA/94,vůdce Slavomír Hanáček
Fenka 24měs.Rychlého hledání s pevným vystavením, po výstřelu klidná
Obstála 1.pořadí
2.Atalanta Akibon BA/118,vůdce Marcela Horáčková

Fenka 8měs.pomalejší hledání,s kratším vystavením ,klidná po výstřelu
Obstála
3.Alotria Neverending Grace GS/6447,vůdce MVDr.Darja Musilová
Fenka 6,5 měs.neobstála ,odročena

AO Maja od Smutné Říčky, TAN 18.7 - I.pořadí.

Rajhradický pohár 2013
Letošní ročník se konal v Brodu nad Dyjí a za zcela jiných podmínek , neţ ten
loňský. Pro letošní rok byla soutěţ vypsána podle pravidel cacitové soutěţe
„Pole - voda“, kdy pole se zkouší podle pravidel FT-GT a voda v ČR podle
pravidel pro memoriály /MKP/. Hodnocení tedy bylo přísnější a náročnější,
coţ se ihned projevilo na poli. Terén byl ideální pro práci pejsků, ovšem teplo
a sucho se podepsalo na výskytu zvěře v poli, coţ zkomplikovalo práci psům i
posuzování rozhodčím. Startovalo 6 psů a z nich nám z pole postoupilo k
vodě minimum, tedy pouze dva. Jeden pes byl v poli odvolán, dva
neprůkazně vystavili a jeden nedohledal zvěř.
Z tohoto výčtu vidíte, ţe posuzování bylo velmi přísné, jak se na CACITovou
soutěţ patří. Jak psi, tak vůdci byli vesměs zkušení, a přesto výsledky byly
slabé. Coţ je výzvou pro příští rok, kdy soutěţ ve stejném formátu proběhne

znovu, jiţ pod jiným názvem a věříme, ţe za většího zájmu soutěţících.
Děkuji vůdcům za účast na této zajímavé akci a také našim rozhodčím, kteří
se zhostili se ctí posuzování soutěţe tohoto typu, která se v tomto formátu
běţela u nás poprvé.
A jaké byly výsledky? Dokončili pouze dva pejsci, jeden v první a jeden ve
třetí ceně a oba prokázali práci na ţivé kachně, coţ v Brodě není nic
výjimečného. Jsou tam nádherné lokality pro soutěţe tohoto typu.
Tituly zadány nebyly.

Výsledková listina:
1.Arbuz Wulkanus NKO 191 bodů ze 200 moţných, práce na ţivé kachně,
I.cena
vůdce David Jeţák;
2.Tokay mon Tresore d Amoure BA 183 bodů, práce na ţivé kachně
III.cena, limitní známka
vůdce Miroslav Horáček;
3.Argo dei Giotto IO, neobstál -vystavení
vůdce ing. Pavel Kyša;
4.Theo z Taranky EB neobstál -vystavení
vůdce Marcela Horáčková;
5.Kairro ze Ţelečky GS neobstál - dohledávka
vůdce Radek Nemeth;
6.Fergus Akibon VOK neobstál vystavení - odvolán
vůdce Miroslav Horáček;

MEMORIÁL JOSEFA LUXE 2013
Letošní ročník této soutěţe se konal v honitbě MS Horní Ředice na
pardubickém okrese. Lokality jsou to velmi pěkné, bohuţel intenzivní
zemědělství likviduje jakoukoli moţnost výběru a přípravy terénů! Jak
jinak lze hodnotit situaci, kdy navečer, jiţ skoro za šera odjeli rozhodčí
s místními pořadateli vybrat nejlepší terén na soutěţ, a kdyţ jsme do
něj ráno přijeli, zírali jsme nevěřícně na hlubokou oranici. Naši
zemědělci pracují i přes noc, to však my se psy běhat nemůţeme.
Pro zajištění dobrého průběhu soutěţí klub předem nakoupil velmi
pěknou, vyspělou zvěř, kterou místní myslivci předem terény
dostatečně zazvěřili. Není to levná záleţitost, ale pro moţnost
prokázat vrozené vlohy našich psů nákladů nelitujeme, vţdyť
zachování jejich vrozených vloh je jeden z hlavních úkolů klubu! No a

představte si, ţe se nakonec po akci doslechnu, ţe takhle to tedy uţ
dál nejde, ţe jsme v Ředicích zkoušeli vystavování psů na baţantovi,
uvázaném u kolíku!
V takových momentech si vzpomenu na latinské přísloví o perlách a
sviních…
Takţe váţení – v Ředicích byly dostatečně zazvěřené terény, psi
pracovali na divoké i polodivoké zvěři a o ţádném chudákovi u kolíku
nikdo nic nevíme. Kde k té informaci přišla osoba, která ji šířila, ač
sama na soutěţi nebyla, nevím.
Helena Dvořáková

Výsledný přehled:
Jméno psa
Tokay mon
Tresore
d´Amoure
Arco od
Cikánského
potoka
King v.d.
Kreppelse
Heide
Ixa Vlčí
hrdlo

plemeno/pohlaví č.záp/dat.nar.
BA/pes
Člp/BA/120
20.2.2010

tetov/čip
o14u

vůdce
Horáček
Miroslav

výsl.zkoušky
II. cena
188 bodů

NKO/pes

Člp/KO/78129
21.4.2009

78129

Zoubek Petr

0

NDO/pes

Člp/DO/8582
24.11.2009

2772852

Zoubek Petr

NKO/fena

Člp/KO/78071
25.4.2009

78071

Veselý
Viktor

Amos
Fluidum
Centauri
Angelina
Black
Barbarian
Saggio Ross
Cynopolis

BFP/pes

Člp/BFP/10
23.6.2012

93900001031
2121

Czech
Richard

I.cena
216 bodů
Res. CACT
I.cena
220 bodů
CACT
I.cena
200 bodů

EB/fena

Člp/EB/731
16.12.2008

731

Czech
Richard

I.cena
216 bodů

SPI/pes

Člp/SPI/07
20.3.2007

10

Zbořil
Rudolf Mgr.

0

Rebelka
D´Scotch
Dama
Krkonše
Bonny
Valiant
Hunter
Salomine
Dama

GS/fena

Člp/GS/
26.2.2012

Kocúrová
Květuše

0

RWS/fena

Člp/RWS/254
8.4.2011

254

Kohutová
Markéta

II.cena
184 bodů

AS/fena

Člp/AS/6007

6007

Kohutová
Markéta

0

Krkonoše
Madona Mia
Tuliketun

AS/fena

Člp/AS/5754
6.10.2009

5754

Šeda
Jaroslav Ing.

Berry
Valliant
Hunter
Alwin z
Wenytry

RWS/?

Člp/RWS/250
8.4.2011

250

Paroubek
Josef Ing.

I.cena
208 bodů

GS/?

Člp/GS/6174
13.8.2009

6174

Vojáčková
Monika

Edition
Secret for
Davaroni
Eimee od
Mlázov.
tvrze
Chance
Bohemis
Victoria
Chérie
Bohemis
Victoria
Irony
Gátova alej

AS/?

Člp/AS/6020
6.8.2012

98512100873
5225

Studýnková
Lucie Ing.

I.cena
216 bodů
Res.CACT
III.cena
184 bodů

AS/fena

Člp/AS/5896
28.3.2011

5896

Votrubová
Jana Ing.

IS/fena

Člp/IS/15192
13.9.2008

15192

Dušková
Naďa

I.cena
216 bodů
CACT
I.cena
208 bodů

IS/fena

Člp/IS/15193
13.9.2008

15193

Dušková
Naďa

I.cena
208 bodů

MOK/pes

Člp/MOK/3950

3950

Koušová
Kristýna

0

Armanda

SPI/fena

Člp/SPI/56

380260040

Anna Rosa
Best Baron

SPI/fena

Člp/SPI/21

21

Mgr. Zbořil
Rudolf
Šachlová
Tereza

II.cena
204 bodů
I.cena
204 bodů

Freya
Theogonia
Black
Alison
Happy Trix

NKO/fena

Člp/NKO/80400

80400

Nýčová
Zuzana

I.cena
208 bodů

IS/fena

Člp/IS/15499

15499

Ing. Jana
Votrubová

Fotografie z akce najdete na kl. webu.

0

0

Mezinárodní FT-GT 8.9.2010
/kvalifikace MS/
Výsledky:
Jméno psa plemeno/pohlaví č.záp/dat.nar. tetov/čip
Theo z
EB/pes
Člp/EB/787
787
Taranky
23.7.2010
Armanda
SPI/fena
Člp/SPI/56
380260040

Rozhodčí: Dvořáková Helena, Plecháček Jiří

vůdce výsl. zkoušky
Horáčková
eliminé
Marcela
Mgr. Zbořil
eliminé
Rudolf

T.A.N. 7.- 8. 9. 2013 Horní Ředice
jméno psa plemeno/pohl. č.zápisu/dat.nar. datum/vůdce
Elma Alquanto
IO/fena
Člp/IO/95
7.9.
Magnificente
12.11.2012
Janík Petr

výsledek
Obstál
I.pořadí

Argus Bohemis
Victoria

EB/pes

Člp/EB/866
13.7.2012

7.9.
Bartizalová Iva

Obstál

You Can Touch
The Shadow of
my Ghost
Assa Bohemis
Victoria

IO/pes

Člp/IO/87
24.10.2012

Obstál
I.pořadí

EB/pes

Člp/EB/869
13.7.2012

8.9.
Ing.Dvořáčková
Lud.
Dušková Naďa

Varenne
z Taranky

EB/fena

Člp/EB/887
16.5.2012

7.9.
Hodová Zuzana

Obstál

Victoire
z Taranky

EB/fena

Člp/EB/889
16.5.2012

Obstál

Coleen Neli
z Wenytry

GS/fena

Člp/GS/6050
21.01.2012

Azor
del´Oltrepo

IO/pes

Člp/IO/97
7.7.2012

Lessy
z lukovenských
koutů

EB/fena

Člp/EB/

7.9.
Svobodová
Lenka
7.9.
Vojáčková
Monika
7.9.
Mgr. Zbořil
Rudolf
8.9.
Šrotýř Ladislav

Obstál

Obstál
Odročen
Obstál

Zkoušky vrozených vloh TAN se za tyto dva dny zúčastnilo 8 psů a z toho jich
7 obstálo. Některé předvedené výkony byly velice pěkné a nemusel by se za
ně stydět ani mnohem starší ohař. Svědčí to mimo jiné i o tom, ţe cesta,
kterou jsme se v klubu vydali, je správná a ţe naši psi si svoje vrozené vlohy
zachovávají.
Děkuji všem, kdo svoje psy na tuto zkoušku přivedli a prezentovali je.
Helena Dvořáková

Zpráva hlavní poradkyně chovu
Výsledky RTG DKK za rok 2013
Bretaňský ohař:
Cyclon Black Barbarian
Argo ze Samoty Nouzov
Orka z Lukovenských koutů
Poly z Lukovenkých koutů
Viera z Taranky
Petite z Lukovenských koutů
Ulysée z Taranky

pes
pes
fena
fena
fena
fena
fena

nar. 9.4.2010
nar. 4.5.2011
nar. 3.5.2011
nar. 3.6.2012
nar. 16.5.2012
nar. 3.6.2012
nar. 10.5.2012

A/A
A/A
A/A
B/B
B/C
C/C
C/C

A
A
A
B
C
C
C

Auvergnéský ohař:
Joesi´di Margherita
Esperance d´ˇEté Khyanes
All That Jazz Bohem.Horrido
Herietta Akibon
Haidy Akibon
Hera Akibon
Khyannes Houille Noire

fena nar. 2.11.2011
fena nar. 28.6.2009
fena nar. 1.4.2011
fena nar. 5.11.2011
fena nar. 5.11.2011
fena nar. 5.11.2011
fena nar. 6.3.2012

A/A
A/A
A/A
A/B
B/B
B/B
D/E

A
A
A
B
B
B
E

Francouzský krátkosrstý ohař - pyrenejského typu:
Art Fluidum Centauri
pes nar. 23.6.2012
A/A A
Italský ohař:
Baltica Demono Širdis
fena nar. 26.9.2011
Barnabas Compatriota di Bonfini pes nar. 21.3.2012
Fortuna di Casamassima
fena nar. 12.4.2012

A/A A
A/B B
E/E E

Italský spinone:
Dario del Buon Santo

A/A A

pes nar.27.3.2011

Eva Nosková HPCH

Výsledky jarních svodů - rok 2013
Bretaňský ohař
Elan z Taranky x Danielle du Clos des Vikings
vrh 4.1.2012
Bajka Elanovo - Člp/EB 835,chrup úplný,nůţkový,oko hnědé,46 cm
Odin z Taranky x Therese z Taranky
vrh 10.5.2012
Udine z Taranky - Člp/EB 848,chrup úplný,nůţkový,oko tmavé,50 cm
Ulysée z Taranky – Člp/EB/851, chrup úplný, nůţkový, oko tmavé, 50cm
Atos du Chateau Jencenstejn x Duna
vrh 16.5.2012
Vassy z Taranky - Člp/EB 888,chrup úplný,nůţkový,oko světlé,46 cm
Vergina
- Člp/EB 889,chrup úplný,nůţkový,oko tmavé,49 cm
Victoire
- Člp/EB 890,chrup úpný,nůţkový,oko hnědé,48 cm
Max z Lukovenských koutů x Akira Amitycja
vrh 3.6.2012
Passo z Lukov. koutů - Člp/EB 858,chrup úplný,nůţkový,oko tmavé,51 cm
Perry
- Člp/EB 860,chrup úplný,nůţkový,oko hnědé,51 cm
Torro z Taranky x Augia z Mackovy hory
vrh 13.7.2012
Assa Bohemis Victoria - Člp/EB 869,chrup neúpný - 2x P3 n.,,nůţkový, oko
hnědé,51 cm
Bazir z Bezděkova dvora x Angelina Black Barbarian
vrh 30.7.2012
Bani z Ričiho chovu - Člp/EB 873,chrup úplný,klešťový,oko tmavé,46 cm
Bastien x Nica z Lukovenských koutů
vrh 17.8.2012
Fort Black Barbarian - Člp/EB 878,chrup úplný, nůţkový, oko tmavé,46 cm
Auvergnéský ohař
Diamond de la Salique aux Becasses x Cassandra Mou Tresore D
´Amoure vrh 2.11.2011
Jimmi di Margherita - Člp/BA 112,chrup úplný,nůţkový,oko hnědé,63 cm
Back z Rajhradických polí x Lira od Smutné říčky
vrh 5.11.2011
Herietta Akibon - Člp/BA 110,chrup úplný, nůţkový,oko hnědé,59 cm
Titan Mou Tresore D´Amoure x Femme Fatale Khyannes vrh 6.3.2012
Houille Noire Khyannes - Člp/BA 113,chrup úplný,nůţkový,oko hnědé,62 cm

Francouzský krátkosrstý ohař - pyrenejského typu
Boscquu du Clos de Gaou x Evita di San Donato
vrh 23.6.2012
Apollo Fluidum Centauri - Člp/BFP 11,chrup neúplný -P4 PD,nůţkový,oko
sv.hnědé,56 cm
Aldo
- Člp/BFP 13,chrup úplný,nůţkový,oko světlé,53 cm
Apria
- Člp/BFP 16,chrup úplný,nůţkový,oko světlehnědé,51 cm
Italský ohař
Hidalgo di Cacciola x Nibux del Tavulidaro
vrh 21.3.2012
Betta Compatriota di Bonfini - Clp/IO 69,chrup úplný, nůţkový,oko hnědé,
61 cm
Paggio Compatriota di Bonfini x Chiara di Montericco
vrh 9.6.2012
Coletta Compatriota di Bonfini - Člp/IO 86,chrup úplný,nůţkový,oko hnědé,
61 cm
Indian dei Sanchi x Fikret ´s da Allora
vrh 24.10.2012
You Can Touch the Shadow of My Ghost - Člp/IO 87,chrup úplný, nůţkový,
oko hnědé,56 cm
Aston Martin dei Sanchi x Beppina di Witigenove
vrh 25.10.2012
Capitolina di Witigenove - Člp/IO 80,chrup úplný, nůţkový, oko
světlehnědé,59 cm
Italský spinone
Quest di Bunarii x Seilo di Bunarii
vrh 4.1.2011
Amadeo Mlýnský dvůr - Člp/SPI 36,chrup úplný, klešťový,oko hnědé,63 cm
Griffon Korthals
Canaille des Hauts Chenes du Perche x Flamme du Roi Morvan
vrh 8.1.2012
Helene du Roi Morvan - Člp/GK 1,chrup úplný,nůţkový,oko hnědé,53 cm
Acaulis Rum x Ica
vrh 3.7.2012
Serpico dell Oltrepo - Člp/GK 2,chrup úplný,nůţkový,oko světlehnědé,58 cm
Sessia
Člp/GK 6,chrup úplný,nůţkový,oko hnědé,53 cm
Modrý pikardský ohař
Ad-Hoc de la Vallee de L. x Fleur de la Vallee de L´ysienx
vrh 1.6.2012
Herbin de la Vallee de L´ysieux -Člp,chrup úplný,nůţkový,oko hnědé,55 cm

Co se týče jarních svodů, bylo předvedeno více jedinců našich plemen, neţ
jiná léta. Ale z bretaňských ohařů, kteří byli narozeni roku předešlého a bylo
jich zapsáno 59,to byl jenom zlomek, předvedených jedinců.
Na svodech se téţ objevila nová plemena k nám importovaná, jako je Griffon
Korthalsův a Modrý pikardský ohař.
Je také potěšitelné, ţe se na svodu objevil první jedinec francouzského ohaře
- pyrenejského typu, který se narodil uţ u nás.
Co se týče výsledků svodů, tak se 2x objevila chudozubost a to 1x u
bretaňského ohaře a 1x u francouzského ohaře a také dvakrát klešťový skus
a to 1x bretaňský ohař a 1x italský spinone.
Hrubé vady se nevyskytly u ţádného plemene.
Je stále špatné, ţe všechny OMS nezasílají posudky ze svodů, jak mi bylo
sděleno plemennou knihou, takţe výsledky nejsou ucelenější a nedá se z nich
vycházet při další chovatelské práci.
Eva Nosková HPCH

Výsledky výstav rok 2013
Double CACIB Prague Expo Dog 3.11.2013
Rozhodčí: Helena Dvořáková /CZ/
Bretaňský ohař - bílooranţový
Feny - mezitřída
Varenne z Taranky - Člp/EB 887,o.Atos Du Chateau Jencenstejn,m.Duna
výb.I.,CAC,CACIB
Feny - třída otevřená
Hisabo
- ROI 12/40582,o.Bryan,m.Naike
výb.I
Bretaňský ohař - ostní barvy
Psi - třída mladých
Fort Black Barbarian - Člp/EB 878,o.Bastien,m.Nica z Lukovenských koutů
velmi dobrý I
Psi - třída otevřená
Imoz De Casa Alto - LOI 1876379,o.Aron de Forvelat,m.Altess de la Source
Aux Perdrix
výb.I,CAC,CACIB,BOB
Feny - mezitřída
Poly z Lukovenských koutů - Člp/EB 863,o.Max z Lukovenských
koutů,m.Akira Amitycja
velmi dobrá I
Auvergnéský ohař
Psi - třída dorostu
Bouvet Bohemia Horrido - Člp/BA 142,o.Valdek du Ruisseau de Montbrun,

m. Jazz od Smutné mříčky
velmi nadějný I
Psi - třída šampionů
Quirck Piaf Dama Krkonoše - Člp/BA 85,o.Josuha P.D.K.,m.Bianca du
Ruisseau de Mont B.
výborný I,CAC,CACIB,BOB,BIG-4
Francouzský ohař - pyrenejského typu
Psi - třída pracovní
Art Fluidum Centauri - Člp/BFP 14,o.Boscoquu du Clos des Gaou,m.Evita di
San Donato
výborný I,CAC,CACIB,BOB
Italský ohař - hnědý bělouš
Psi - třída mladých
Azor Dell - Oltrepo - Člp/IO 97,o.Zullu Del Oltrepo,m.Linda Cascina Croce
výborný I,CAJC,BOJ,BOB, JuniorBig 2.
You Can Touch - The Shadow of M.CH.,Indian Dei Sanchi,m.Fikretˇs Da
Allora
výborný II
Italský ohař - oranţový bělouš
Feny - mezitřída
Allegra - Člp/IO 85,o.Pelcevara´s Marcus,m.Penelope Del Sanchi
výborná I,CAC,CACIB
Italský spinone - bílooranţový
Feny - třída mladých
Armanda Chironi - Člp/SPI 56,o.Blez Nelli,m.Amalia Chironi
výborná I,CAJC,BOJ
Italský spinone - hnědý bělouš
Psi - třída šampionů
ICH.Carlo Goldoni dal Podere Antico - PKR VII 5897/XXXII/10,o.Domino
dal P.A.m.Falena d.P.A.
výborný I,CAC,CACIB,BOB
Bohuţel více výsledků z výstav, které nepořádal náš klub, nemám, ale vím, ţe
se psi a feny našeho klubu, výstav, i těch nejvyšších, zúčastňovali, a to s
výbornými výsledky.
Kompletní výsledky z výstavy v Milevsku najdete na www.breton.cz /akce a
události/výsledky výstav.
Eva Nosková HPCH

Zpráva poradkyně chovu BO a POH za rok 2013.
V roce 2013 byly pouhé čtyři vrhy u plemene bretaňský ohař a ţádný
vrh u plemene portugalský ohař, kteréţto plemeno spadá také do mé
kompetence.
U bretaňského ohaře bylo celkem vrţeno 27 štěňat - 13 psů a 14 fen.
Zbarvení štěňat bylo následující:
bíloranţové - 5 psů a 8 fen
černobílé - 5 psů a 4 feny
hnědobílé - 3 psi a 2 feny
Trikolorní zbarvení se nevyskytlo.
Vrozená délka oháňky byla:
24 štěňat - dlouhá oháňka
1 štěně - krátká oháňka
2 štěňata vrozeně bezocasá.
Záleţí pouze na chovateli, zda štěňata okupíruje, či nikoliv. Situace je
taková, ţe v ČR je kupírování ocasu povoleno, ale pokud hodláte
svoje odchovy prodávat v sousedních zemích, musí mít štěňata
přirozenou délku oháňky.
Vrhy byly po těchto chovných párech:
Odin z Taranky x Therese z Taranky
4 psi, 2 feny
Ivry z Taranky x Duna z Hory Blaník
3 psi, 2 feny
Uss de la Haie des Dames x Nela z Lukovens.koutů
3 psi, 4 feny
Cliff Black Barbarian x Nica z Lukovens.koutů 3 psi, 6 fen;
Jsou chovatelé, kteří mi nahlásí vrh, kdyţ je štěňatům sotva pár dní,
ale také jsou chovatelé, kteří mi nenahlásí nic a já se oklikami
dozvídám, ţe mají vrh štěňat. Nejen, ţe jedná o porušení CHŘ, ale
také jsou sami proti sobě. Často se na mne obrací zájemci, kteří chtějí
zakoupit štěně BO, ale pokud o vrhu nevím, nemohu je o něm ani
informovat!
Proto tedy apeluji na chovatele, aby mi krytí a vrhy hlásili včas, jak
vyplývá z chovatelské legislativy.
Přehled importů – souhrn:
Co se týče letošních importů, tak i letos si chovatelé přiváţeli štěňata
ze zahraničí, coţ je velice dobře, protoţe tím se u nás rozšiřuje
chovná základna a bude z čeho sestavovat nepříbuzné chovné páry.
V roce 2013 byli tedy dovezeni a zapsáni v české plemenné knize
jedinci následujících plemen:

Auvergnéský ohař:
Italský ohař:
Italský spinone:
Dánský ohař:
Modrý pikardský ohař:
Griffon Korthalsův:

1 pes + 2 feny
1 pes + 4 feny
3 feny
1 pes
1 fena
1 pes + 1 fena

Co říci závěrem? Rok 2013 byl, co se týče vrhů a odchovaných štěňat
zhruba stejný, jako rok 2011. V roce 2012 bylo 9 vrhů a bylo
odchováno 59 štěňat, coţ se letos nepodařilo. Moţná je to reakce na
situaci ve společnosti, kde se stále hovoří o krizi, a tak se chovatelé
bojí toho, ţe štěňátka neumístí. Svědčí to o jejich zodpovědnosti, ale
myslím, ţe s odbytem našich plemen není tak velký problém, jsou to
přece jen velmi málo početná plemena, která si při dobré propagaci
svoje milovníky najdou.
Přeji všem chovatelům, majitelům a příznivcům našich plemen v roce
2014 hlavně hodně zdraví, klidu a pohody a také hodně radosti
s našimi chlupatými miláčky.
Eva Nosková HPCH

Saintgermainští ohaři na výstavě v Milevsku.

Zpráva poradce plemen italský ohař a spinone
za rok 2013
Rok 2013 je za námi. Jako poradkyně chovu italských ohařů a
spinone je mojí povinností, tak jako kaţdoročně, informovat členskou
základnu klubu o dění v chovu těchto dvou plemen za uplynulý
kalendářní rok.

I. Uchovnění:
V průběhu loňského roku byli po splnění všech klubem
předepsaných podmínek mnou uchovněni tito jedinci:
IO fena BRITTANI od Nebeské brány maj. Alice Sněhotová,
IO pes BAGGIO dei Gioto

maj. Petr Janík,

IO pes ZORRO Compatriota di Bonfini maj. MVDr. Pavlína
Zachardová,
SPI pes DARIO del Buon Santo

maj. Vítězslav Havlík,

SPI fena VALENTINA Ross Cynopolis maj. Zita Havránková,
IO pes ZIMBO Compatriota di Bonfini maj. Marek Svoboda,
IO fena BALTICA Demono Širdis

maj. Bc. Iveta Praţáková.

Karty chovných jedinců se všemi údaji lze nalézt na stránkách
Klubu bretaňských ohařů, na adrese: www.breton.cz
II. Doporučení ke krytí:
Dále byla v loňském roce vystavena doporučení ke krytí těmto
fenám:
IO

BRITTANI od Nebeské brány maj. Alice Sněhotová,

SPI

BRIGITTE del Subasio

maj. Vlasta Bastlová.

III. Vrhy štěňat:
Ze spojení psa Polcevera´s ULISSE a feny BRINA
Naszálymenti se dne 10. ledna 2013 v chovatelské stanici „dei
Giotto“ majitele ing. Pavla Kyši narodilo sedm bílooranţových štěňat
IO (3x pes, 4x fenka).
IV. Vyřazení z chovu:
IO pes I.CH. IZAAK z Bukowego mlyna

maj. Bc. Iveta Praţáková.

Toto jsou všechny informace, které mám k dispozici. Pokud je
reálný stav jiný, věřte, ţe chyba není na mé straně.
Podrobné výsledky výstav a pracovních soutěţí lze je nalézt
na stránkách Klubu bretaňských ohařů na adrese: www.breton.cz

Na závěr mi dovolte, abych všem členům Klubu bretaňských
ohařů do roku 2014 popřála mnoho zdraví, osobních i chovatelských
úspěchů.
V Dobřívu dne 2. ledna 2014
Olga Stará
338 44 Dobřív 297
mobil: +420 733 337 951
e-mail: melmatej@tiscali.cz

ZPRÁVA PORADKYNĚ PRO
FRANCOUZSKÁ PLEMENA
Zpráva nebyla dodána.

Přehled výsledků našich plemen na zkouškách ČMMJ
Váţení přátelé,
na základě vyhodnocení jednotlivých zkoušek, které jsou podloţeny a
byly zaslány z OV ČMMJ ČMMJ, lze konstatovat, ţe se se kvalita
předvedených zástupců plemen, která jsou zařazena v našem klubu,
podstatně zvedla. Pochopitelně by nás těšilo, aby více pejsků bylo
předváděno na zkouškách i na našich klubových akcích, kde je moţné
získat limitní známky a tím splnit podmínku pro zařazení do chovu.
Vzhledem k tomu, ţe řada majitelů pejsků třeba ani o limitních
známkách neví, rozhodl jsem se porovnávat výsledky s těmito
limitními známkami, aby případný majitel, pokud splní výstavu a
DKK, mohl uvaţovat o zařazení pejska do chovu, případně se pokusit
získat limitní známky jinde. Je potěšitelné, ţe na předloţených
soudcovských tabulkách ze ZV a PZ je aţ na výjimky známka z nosu
4, vystavování 4 a chování po výstřelu 4. Ani další známky nejsou
ovšem zanedbatelné. Taktéţ nás těší, ţe vedete své pejsky na
vlohové soutěţe a tímto nejen propagujete náš klub a své plemeno
nebo svoji chovatelskou stanici, ale jasně dáváte najevo kvalitu našich
ohařů. Taktéţ i na sociální síti je zřejmé, ţe naši ohaři působí nejen
na těchto zkouškách či soutěţích, ale není jim cizí i samotný výkon
lovu, který je velmi důleţitý a právě zde účastníci často hodnotí a
porovnávají jednotlivá plemena ohařů a jejich výkony.
Do r. 2014 vám všem přeji mnoho chovatelských úspěchů, zdraví
spokojenost a věřím, ţe budete mít ještě větší chuť předvádět své
čtyřnohé přátelé na různých kynologických akcích, ale také na
samotných lovech.
Plecháček Jiří
výcvikář KBO

Tabulka s výsledky našich psů na zkouškách ČMMJ je přílohou
tohoto čísla KZ.

Zpráva o finančním hospodaření Klubu bretaňských
ohařů za rok 2013
KBO Benešov disponuje finančními prostředky, které jsou uloţeny na
bankovním účtu u České spořitelny ( číslo 530227309) a dále
pokladnou, která je uloţena u pí. Jany Rathouské, ekonomky klubu.
Podrobný rozpis finančního hospodaření bude součástí revizní zprávy
na členské schůzi 2014.
Stav k 31.12.2012
Pokladna 216,30
Bankovní účet 30.694,60
Celkem 30.910,90
Pokladna - příjmy za rok 2013

78.850,00

Pokladna - výdaje za rok 2013

66.653,20

Zůstatek k 31.12.2013

12.196,80

Běţný účet - příjmy za rok 2013

44.913,39

Běţný účet - výdaje za rok 2013

43.279,50

Zůstatek k 31.12.2013

32.328,49

Celkový stav financí k 31.12.2013 = 44.525,29 Kč
V Benešově dne 22. ledna 2014
Jana Rathouská, ekonomka klubu

Za koroptví do severního Švédska
U ruských setrařů mají velkou oblibu psi z Norska. Cení si jich, jak pro
exteriér, ale hlavně pro jejich pracovní kvalitu. Na jakých lovech
Norové vychovali mnoho pokolení svých setrů? Přece v surových
skandinávských oblastech není tak mnoho tetřevů, tetřívků, sluk
lesních a sluk polních, křepelek a baţantů. Odpověď je na koroptvi –
přesněji na bílé koroptvi.
Naše země je bohatá na koroptve, máme šedou i bílou, ale i
tundrovou. No ale kdyţ jsem se ptal moskevských chovatelů a
cvičitelů ohařů na ohaře speciálně cvičené na koroptve, tak jen
udiveně krčili rameny. Ano, doslechl jsem se o lovech v Murmanské
oblasti a pod Salechardem, ale pro většinu Rusů je to exotika. Ale pro
Švédy a Nory je to skoro národní druh lovu.
Říká se, ţe ostrovní ohaři (setři a pointři) byly od počátku vypěstováni
pro rychlé a široké hledání na vřesovištích. Hlavním objektem hledání
byli – Red Grouse, červená koroptev, coţ je jeden z poddruhů bílé
koroptve (bílá koroptev má celkem 22 poddruhů a musíte být velmi
dobrým ornitologem, aby jste je všechny rozeznal).
Na Britských ostrovech nyní ubývá tento hrdý pták, ale v Norsku a
severním Švédsku je neustále oblíbenou lovnou zvěří. A v rozlehlých
tundrových a lesotundrových honitbách jsou maximálně vyuţívány
vlastnosti ostrovních ohařů hlavně pokud jde o rychlost. Myslím, ţe
otud pramení sláva norských setrů.
Náš lov probíhal 700km severně od Stokholmu v městečku
Medstugan v provincii Jemtland. Dva psi přijeli z Norska, které je
odtud jen 20km a dva byli místní švédští, ale z norské chovné linie.
Byli jsme taková mezinárodní skupina, švédský průvodce, norský
průvodce, dva irští setři, anglický setr a pointr. Lovci byli čtyři, dva
Norové a dva Rusové.
Honitba byla lesotundra: mechy, nízké bobuloviny, místy karelská
bříza a polární vrba. Bylo velmi mnoho vody v podobě louţí,
malinkých jezer a potoků. Velké stromy tam nebyly, ale v dáli několika
kilometrů jsme zahlédli ostrůvky řídkého lesa. Od Polárního kruhu nás
dělila ještě vzdálenost 250km, ale příroda byla drsná, moţná i kvůli
nadmořské výšce 600 – 700km nad mořem.
Honitby byli soukromé a lovecké vyuţití minimální. Na 15000 hektarů
lovilo koroptev za rok maximálně 30 lovců, kaţdý v průměru 2-3 dny.

Místní obyvatelé chodí střílet do sousedních honiteb, které jsou na
veřejných pozemcích. Početnost ptáků a v závislosti na tom i odlov je
velmi rozdílný z roku na rok ( rok 2012 byl slabý).
Ale i tak se pokusím povědět, čím se odlišuje lov s ohaři v severním
Švédsku od klasického lovu provozovaného v Rusku.
První, co je pravidlem – to je vrtulník. Ne on se nepouţívá na
nahánění ptáků na střelce a nevozí bohaté lovce z letiště do honitby a
zpět. On je potřeba, aby se neničila tundra. Z místa našeho noclehu
na místo lovu to bylo 15 aţ 20 km ne dál. V honitbách ale není ani
jediná automobilová cesta. Na překonání vzdálenosti pouţívali dříve
čtyřkolky. Ale čtyřkolky nechávají v tundře vyjeté koleje a to je šrám,
který nezaroste v tundře mnoho let. Proto je v loveckém sdruţení
malý vrtulník, 5-7 min ve vzduchu a jsme na místě a tundra zůstala
nepoškozená. Večer nás ten samý vrtulník vyzvedával na druhém
místě na konci trasy. V tundře můţe vrtulník přistát na libovolném
místě, prakticky všude a je pouţíván rovněţ na odvoz střeleného
trofejního losa např. Ale vraťme se ke psům a ptákům.
Psi jsou plně zvyklí na cestování vrtulníkem, je vidět, ţe neletí poprvé.
Jakmile opustí vrtulník, tak se nejdříve vrtí, ale záhy si ulehají
přivázáni k ruksaku. To je druhá zvláštnost, která nás udivila: vodítko
se na lovu nedrţí v ruce, ale je přivázáno k řemeni batohu. Pokud
sundáte ruksak a poloţíte ho na zem, tak si psi ulehají vedle něj na
zem bez jakéhokoliv povelu a nikdy se nepokouší táhnout ruksak.
Bezpochyby jsou takovým způsobem cvičeni a vycvičeni.
Třetí zvláštností je pouţívání psů. Po příletu jsme se rozdělili do dvou
stejných skupin a šli paralelně asi dva kilometry od sebe. Ve skupině
byli dva lovci, dva psi a průvodce. Toto je nejtypičtější sloţení skupiny.
Někdy bývají ve skupině tři lovci, dva psi a průvodce a někdy jeden
lovec, ale vţdy dva psi a průvodce. Zde je to tak dáno, ţe průvodce
má vţdy dva psi. Proč? Protoţe v poli pracuje vţdy jeden pes a druhý
je na vodítku. Za hodinu se psi vymění jeden pracuje a druhý
odpočívá na vodítku. A lovci – no kolik jich je, tolik jich je, třeba pět,
ale průvodce pustí pracovat vţdy jen jednoho psa a druhý odpočívá.
Říkají, ţe tak je větší pořádek a větší odlov. Nejvíce neobvyklé – to je
atletická příprava a šíře hledání. V švédské tundře se má pes kde
proběhnout. Šíře hledání je 500m na kaţdou stranu a vše cvalem a
cvalem. Někdy hledají i 800m do stran a ztrácejí se z dohledu. Jsou
speciálně učeni hledat tak široko do stran, protoţe jsou vybaveni GPS
vysílačem – lokátorem. Průvodce má v kapse GPS přijímač s mapou

a kompasem. Na obrazovce GPS přijímače je vidět pohyb psa v
reálném čase na mapě daného místa. A náhle průvodce říká, ţe pes
vystavuje a ukazuje prstem za terénní nerovnost – jděte 237m a
zastavte se.
Vzhledem k tomu, ţe honitby jsou velmi rozlehlé a stejnorodé, tak
nejsou psi učeni systematickému pročesávání místa lovu, ale naopak
se od nich ţádá maximálně rychlé a široké hledání. Není účelem lovu
slovit vše v daném prostoru, musí něco zůstat pro budoucí obnovu
populace. GPS lokátor umoţňuje přesně vědět, kde se pes nachází,
kam se pohybuje a jak rychle. Ţádné beepery, ani radio obojky se
nepouţívají.
Přímým důsledkem dalekého hledání je návyk k tvrdému vystavení.
Pes i kdyţ nevidí lovce musí dlouho stát, nekonečně dlouho. To
znamená, ţe psi nedohledávají a nedodavují ptáky po vystavení. Tyto
vlastnosti jsou u ohařů vědomě pěstovány. Ruskému lovci zvyklému
pracovat v neustálém vizuálním kontaktu se psem, se to můţe zdát
nesprávné. V Rusku pokud se pták přemístil, tak je ohař povinen
vypracovat toto přemístění (postoupit) a znovu ptáka vystavit
(vysvětlivka – myšleno samostatně bez příchodu lovce). Ale
skandinávci to nevyţadují obzvláště proto, ţe jejich čtyřnozí
pomocníci vystavují skoro vţdy na velké vzdálenosti a mimo zorné
pole lovce.
Jakmile přijdeš ke psovi, prakticky ihned uvidíš, jestli se pták přemístil
nebo ne. Pokud se pes neohlíţí na lovce, nekroutí hlavou, tak to
znamená, ţe ví, ţe je pták přímo před ním. Ale obvykle koroptve
stihnou přeběhnout. Proto skandinávci nepouštějí psa kupředu s
povelem „Пиль“(volně přeloţeno – běţ). Nemají takový povel vůbec.
Naopak od psa očekávají a vyţadují, aby z vystavení přešel pomalu a
uváţlivě do vypracování přemístění ptáka (postoupení). Při tom lovec
se pohybuje pomalu za psem a nezůstává na místě očekávajíc vzlet
ptáka. To vyţaduje od psa mimořádný klid a výdrţ. Samozřejmě mladí
psi neumějí pomalu postupovat za ptákem a vrhají se do útoku na
ptáka.
Viděl jsem pracovat všechny čtyři psy naší expedice a musím říci, ţe
kvalita jejich pracovního nasazení předčila moje očekávání a
nedostávalo se mi pochval. Ano, mladý irský setr (dvouletý) byl vcelku
horlivý (neklidný) a udělal pár vyraţení, ale průvodce dobře rozuměl
psu a uklidňoval ho a „ukočíroval“ ho. Chudák průvodce! Pes uvázaný
na vodítko se neustále vrhal kupředu na hledání, obzvláště pokud

viděl pracovat svoji partnerku, zkušenou čtyřletou anglickou setřici.
Průvodce trpělivě snášel toto škubání a ani jednou irčana neudeřil.
Dobrých míst je v honitbě málo a psi se neustále mění a drţí vysoké
pracovní tempo. Je to ohromný záţitek vidět práci ohaře v plném
cvalu. Z toho je moţné pochopit, proč je lov na koroptev v Skandinávii
tak populární. Jednoduše to chytí u duše, kdyţ vidíš jak černobílý
pointer běţící velmi rychle náhle zachycuje pach zvěře a pokouší se
rychle změnit směr pohybu, převáţí ho to a on padá na bok a asi dva
metry klouţe v louţi a zvedá nozdry, aby udrţel pach.
O přestávce jim sundali jasně oranţové lovecké vesty a navlékli jim
nové teplé a suché a dali jim i trochu najíst.
Po obědě lov pokračoval. Pracovní tempo ohařů se trochu sníţilo, ale
my jsme jiţ byli rovněţ unaveni. Vrtulník nás vyzvedl aţ šest hodin
večer. Podle údajů z GPS jsme ten den prošli 13,5 km a kaţdý ze psů
naběhal více neţ 30km. Celkově je to obtíţný lov vyţadující dobrou
fyzickou kondici.
Sezóna lovu koroptví začíná 1. září – o hodně později neţ v Rusku.
Tou dobou jiţ mladí ptáci dobře létají, slovit na jednom místě veškeré
mladé vyvedené ptáky, jak tomu často bývá ve středním Rusku, se tu
nepodaří. My jsme lovili začátkem října a vyvedení ptáci se jiţ rozešli
a ptáci seděli po dvojcích nebo trojcích. Touto dobou se nesnaţí skrýt,
ale hledí odběhnout od psa a odlétají hodně daleko. Vzlet je mohutný,
hlasitý bez „svíčky“ (kolmý vzlet) a pták letí nízko a rychle, viditelně o
hodně rychleji neţ tetřev. Ptáci, kteří vylétli bez výstřelu se
přemísťovali asi 300 aţ 500m daleko a najít je tam bylo velmi obtíţné,
no a po výstřelu, který šel mimo ulétali vůbec daleko. Střílelo se na
vzdálenost asi 25 aţ 35 m.
Říkají, ţe nejlepší doba pro lov je jakmile napadne první sníh. Dokud
je sněhu málo, tak se po něm dá dobře chodit a ptáci jsou touto dobou
přesvědčeni o svém bezpečí a dlouho drţí na místě.
Po obtíţném prvním dni lovu jsem si myslel, ţe psi jiţ druhý den
odmítnou pracovat. Ale ne, pracovali jen s trochu menším zápalem,
ale ve velmi vysokém tempu odpracovali celý druhý den. Atletická
příprava těchto ohařů je větší neţ je moţno popsat a pochválit. Pokud
se týče exteriéru tak je můţeme těţko nazvat etalonem, protoţe jsou
výrazně menší a sušší neţ jejich ruští příbuzní, ale to není pro lov tak
důleţité. Pokud se rozhodnu pořídit si ohaře, tak budu uvaţovat o
ohařích z Norska.

Vyptával jsem se průvodců a oni říkají, ţe v úspěšné sezóně uloví se
dvěma psi asi 10 koroptví za den. Já se svým moskevským kolegou
jsme tento počet nedostihli, ulovili jsme první den tři ptáky a druhý den
čtyři. Norové nedopadli lépe. Tento lov se bude líbit těm, kdo dávají
přednost kvalitě před kvantitou.
Přeložil z ruského časopisu: Ing. Pavel Kyša
autor originálního článku je Sergej Kaskov

Koroptev polní – v našich revírech zvláště ohroţený ţivočich a uţ ne
zvěř, s níţ by mohli naši psi běţně pracovat.

Vítězové speciální výstavy v Milevsku.

Pohár Sv. Huberta Konopiště – nástup do terénu.

