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Letošní jaro v přímořskému Zadaru v Chorvatsku patřilo kontinentálním ohařům. Terény okolo Zadaru 

již řadu let vítají kynology z celé Evropy, aby zde prezentovali své svěřence na polních soutěžích. 

Letošní soutěžní rok začal koncem února, kdy se na místo sjelo okolo 200 psů. Týden „otevřených 

soutěží“ nabízel šanci vyzkoušet si terény pro nastávající šampionáty.  

Psi byli rozděleni až do 15 baterií (baterie=skupina, čítající 6 – 15 psů), které se rozjely do přilehlého 

venkova v okolí Zadaru. Ne všechny terény nabízely dostatek zvěře, pro hodnocení jarních soutěží 

totiž přicházejí v úvahu pouze koroptve, a tak bodovat nebylo jednoduché. Psi se museli vyrovnat 

často s velmi těžkými povětrnostními podmínkami, členitostí terénů, křovinami, skaliskami, orbou i 

podmáčenou půdou po dvoudenním vytrvalém dešti a především s neustále vanoucím ostrým 

mořským větrem. V jednom běhu nebyl problém setkat se s olivovým hájkem, pastvinou se suchou 

trávou, jarní pšenicí i holou orbou. Vše prostřídáno trnitými keři, které v silných povětrnostních 

podmínkách nabízely úkryt pro zvěř. Ta bohužel z těchto nepřístupných míst snadno unikala dřív, než 

se psům podařilo dopracovat bod.  

Předvojem pro jarní šampionáty - Evropský pohár pro kontinentální ohaře, Mistrovství světa 

německých krátkosrstých ohařů a Mistrovství světa bretaňských ohařů byl  

TRIAL of Excellence 4.3.2017.  
Účast v soutěži je limitovaná pro psy s už získaným výsledkem ECC (excellent). Účastnil se, a to 
mimořádně úspěšně, Jidaïe de Passemarais. 
 
5.3. proběhlo oficiální zahájení  Evropského poháru kontinentálních ohařů, na kterém se 

prezentovaly všechny zúčastňující se týmy, letos jsme se mohli s potěšením setkat i se vzácným 

účastníkem z daleké země, s týmem z Argentiny! Český tým byl letos sestaven z 3 plemen našeho 

klubu (bretaňský, francouzský krátkosrstý a italský ohař), doplněn německým krátkosrstým ohařem 

do plného počtu 4členného družstva. Soutěž trvala dva dny a českému týmu se bohužel nepodařilo 

umístit. (podmínka pro umístění v soutěži týmů je, aby bodovali nejméně dva psi, avšak v případě 

našeho týmu získal krásné ocenění jen jeden člen, jidaïe.). 

Ve dnech 7.-8.3. proběhl Šampionát německých krátkosrstých ohařů a současně od 8.3. příprava na 

Šampionát bretaňských ohařů AICEB, který se konal ve dnech 8.-10.3. Naši němečtí  krátkosrstí ohaři 

v soutěži bohužel nebodovali. 

V odpoledních hodinách 8.3. proběhla přehlídka morfologie (exteriéru) všech startujících 

bretaňských ohařů, která je hodnocena body. Český klub bretaňských ohařů reprezentovali JIDAIE DE 

PASSEMARAIS, vedený mnou a THEO Z TARANKY a AMORE FURBEL CELESTE, které vodil Mirek 

Horáček. Našim psům se dařilo velice dobře, líbili se a v celkovém hodnocení družstev jsme skončili 

na třetím místě ze 14. 

V pátek 9.3. ráno jsme se slavnostně představili, jako všechny další týmy, za zvuků národních hymen. 

Pak následoval odjezd do terénu. Já a Mirek Horáček jsme byli vylosováni každý do jiné baterie, a tak 

jsme si drželi palce na dálku. Oba dva dny foukal tak silný vítr, že byla uzavřena i zadarská dálnice. 

Podmínky pro soutěž opravdu nebyly jednoduché.  

Já a Jidaie jsme nastoupili na terén, který byl obklopený ze všech stran hustým a trnitým porostem a 

celý tento prostor byl velikosti cca menšího fotbalového hřiště. Zhruba v polovině prostoru začal pes 

nabírat pach a přecházel do rychlého a dynamického postupování s pevným vystavením. Nakonec se 



společně zarážíme o trnitou stěnu a pach i koroptve ztrácíme… Psa musím uvázat a vrátit se na 

začátek a vypustit do stejného čtverce o políčko vedle…i zde značí lehce pachy, ale nikdy napevno 

nevystavuje. Nicméně nemůžu se zbavit dojmu, že v trnitém bludišti se nám koroptve tiše smějí… 

Uvazuji po druhé, vracím se a před námi se otevírá kousek stařiny a jinak hluboká orba. Jidaie 

perfektně zabírá a pere se s orbou… Já sama přecházím do stařiny s myšlenkou, že je potřeba vzít 

sem psa, aby měl šanci na koroptve. Má myšlenka byla dobrá, ale přinesla nám smůlu. Hned po 

vstupu do stařiny jsem vyrazila párek koroptví. A byl pro dnešek konec. 

Druhý den, 10.3. jsem nevěřila, že na té planině, s ukrutným větrem, máme šanci něco najít a do pole 

jsem šla dost pesimisticky. Keříčků poskromnu, nízká tráva, sem tam orba, nebo ostrůvek rákosu, ale 

jinak nic. Pouštím psa, sleduji, jak pracuje a sám přemýšlí o strategii, kudy kam na této ploše. 

Nechávám to na něm…No a tu se znenadání vynořuje zvěř zde absolutně vzácná, a to zajíc polní! 

Uniká dopředu proti větru a Jidaie naštěstí zaznamenává jenom jeho pach. Pravou stranu musí 

zabírat vždy do kopce. Po chvilce přebíhá těsně přede mnou v písčité orbě, prudce a razantně zaráží. 

Jeho pozice svědčí  o tom, že zvěř je velmi blízko, což mi v daný moment vůbec nedává smysl a do 

poslední chvíle si nejsem jistá, nad čím to stojí. Ale ano, byla to ona zvěř, kterou jsme potřebovali 

k realizaci bodu! Párek koroptví se vznesl za výstřelu a Jidaie zůstal absolutně klidný. Uvazuji a říkám 

si, že na téhle planině snad už nebude nic, co by se dalo pokazit a vzít nám úspěch. I přesto, že bod 

mohl být realizován zhruba v 5. minutě, těch zbývajících 10 minut jsme museli absolvovat kompletně, 

bez odpuštění té nejkratší chvilky… Po týdnu náročného soutěžení a běhání  jsem viděla, že to bylo 

tak akorát... Kondice vydržela. 

Tímto chci moc poděkovat klubu za sponzoring, který poskytl v podobě úhrady startovného na ME 

AICEB a jsem ráda, že jsme se neztratili, reprezentovali náš klub i zemi dobře a pevně doufám, že ze 

strany dalších našich členů vzroste zájem o reprezentaci na zahraničních soutěžích.  

Byla to opravdu krásná akce se spoustou zážitků, a to nejen těch kynologických. Pro „bretonisty“ 

určitě super zkušenost! 

Výsledky našich členu v Zadaru 

Otevřené soutěže: 

ELMA ALQUANTO MAGNIFICENTE /IO/ -  ECC1, MB2; 

Trial of excellence: 

JIDAIE DE PASSEMARAIS  /EB/ -  ECC2, R.CAC 

Evropský pohár kontinentálních ohařů: 

JIDAIE  DE PASSEMARAIS /EB/ -  ECC2 

Mistrovství světa bretaňských ohařů AICEB: 

JIDAIE  DE PASSEMARAIS /EB/ -  ECC3 

                     

Děkujeme našim reprezentantům, kteří se vydali reprezentovat náč klub i zemi a určitě se 
v konkurenci neztratili!  
Za poskytnutí fotografií děkujeme Marcele Horáčkové a Petře Janíkové.  
 
Klub bretaňských ohařů  


