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            Vážení přátelé,  
 
         v loňském roce jsem podal na základě již získaných zkušeností v Maďarsku žádost na 
MO ČR, ve které jsem popsal možnosti a garance při použití bretaňského ohaře pro potřeby 
resortu MO. Pochopitelně na úřadu pracují i v této složce pomalu, a tak uplynul rok a stále se 
nic nedělo. Najednou přišlo telefonické pozvání do Vojenského útvaru 3180 Grabštejn s tím, 
že zde mám možnost předvést plemeno bretaňského ohaře. Pochopitelně jsem tímto pozváním 
byl zaskočen a ani Rony (BO) nebyl na tuto ukázku připraven. Společně s ním zde bylo 
zastoupeno i další služební plemeno, určené dle kategorie pro strážní službu. Po příjezdu jsem 
zde Ronyho předvedl v různých požadovaných situacích, kdy bylo rozhodnuto, že se plemeno 
bretaňský ohař do kategorie B) - speciální pachové práce - vyhledávání OPL, zbraní a 
výbušnin začlení.Vykupují se nevycvičení psi (případně feny) ve věku od 12-36 měsíců, s 
průkazem původu nebo dle dohody i bez něj, s předpoklady na výcvik a praktické využití. 
         A tak jsem dle požadavku začal připravovat psa BO Marse z Taranky nar. 29.3.2005. 
Pejsek byl poslušný, ovladatelný a dobře vyhledával předměty. Pravda je, že byl praktikován 
parforsní výcvik pro přinášení aportu (a to bylo špatně). 
         Dne 23.3.2007 byl Mars na základě plánu výkupu služ. psů na r. 2007 předveden s tím, 
že dojde k doplnění počtů AČR v kategorii SpV – pes pro vyhledávání výbušnin. Jako na 
každém výběru se zde zúčastnila komise složená z veterináře a dalších dvou odborníků pro 
tento výkup a výcvik. Po sepsání protokolu došlo k přezkoušení povahových vlastností pro 
speciální úlohy. Celkem se jedná o 19 speciálních úloh včetně posouzení jeho zdravotního 
stavu. Příkladně uvádím hodnocení Marse. Sociální chování vůči osobám – výtečně, sociální 
chování vůči psům - dobře atd. Je zde začleněno i přinášení předmětů v určeném prostředí a 
to z různých materiálů a na různém povrchu podlahy. Taktéž vyhledávání předmětů v terénu, 
ve vozidle, v bedýnkách, reakce na povrchy, frekvenci osob a vozidel, na výšky, střelbu, 
dráždivost na kořist a zájem o ní, náruživost na dobývání předmětu, celkový projev, 
temperament, ochota a spolupráce s vůdcem. 
         Vykupovaný pes mimo jiné musí být klinicky zdráv, musí odpovídat standardu plemene, 
nemá návyk na náhubek, nemá III.a vyšší stupeň DKK, nemá trvalé orgánové vady a 
poškození včetně dalších mnou nevyjmenovaných vad. 
         Samotné začlenění BO je do skupiny B a hodnocení je prováděno dle disciplín, kdy je 
každá posuzována zvlášť a je hodnocena 0-3 body. Pejsek musí získat v každé disciplíně 
nejméně 1 bod. Základní výkupní cena je stanovena na 14 tis. Kč. Tato částka je slušná, ale 
není jednoduché dosáhnout požadované bodové hodnocení. 
         Dle mé zkušenosti s Marsem, který neobstál i přesto, že sice výborně přinášel, ale ne 
spontánně, je mi jasné, že zde bodují psi kolem 12 měsíců věku, nezkažení výcvikem a aport 
je nutno učit hrou vždy a všude. Taktéž zde hraje úlohu charakterová vyváženost, psi nervově 



labilní nebo ti co mají povahové nectnosti( agresivitu apod.), nemají šanci. 
         I přesto, že pejsek nebyl vybrán, podařilo se mi navázat vynikající vztahy s útvarem a 
pracovníkem, který zajišťuje výběr pejsků pro tyto účely. Bohužel však zjišťuji, že je štěňat 
BO v současné době velmi málo a pokud by měl někdo zájem je pro tyto účely prodat, je 
nutné si uvědomit, že se štěnětem bude pracovat celý rok a nemusí dojít k výkupu. Proto i pro 
mne, jako pro partnera, který tento výkup pro Vojenský útvar bude zajišťovat, není lehká 
situace, neboť si budu já, stejně jako každý jiný chovatel či majitel psa BO muset uvědomit, 
že je to výběr jedince a MO je ta složka , která koupit může, ale nemusí. Pokud by takový 
pejsek u chovatele byl, jsem ochoten mu předat veškeré zkušenosti a pomoci mu. 
Nejvhodnější formou by patrně bylo, ponechat si veškerá štěňata vyjma fen až do věku 12 
měsíců. Z těchto posléze vybrat vhodného jedince. Myslím si ovšem, že tento postup nebude 
akceptovatelný. 
         Věřím však v to, že to je jedna z cest, jak chovat štěňata a nebát se o odběr. Vždyť z mé 
zkušenosti znám, že o řadě odchovaných jedinců ani nevím i přesto, že budoucí majitelé při 
odběru slibují hory doly. Máme kvalitní chov, ale dle výsledků a účasti na výstavách, 
zkouškách či podobných akcí je bretoňáků stále méně. 
          

Plecháček Jiří 
výcvikář KBO 

 


