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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: 317 728 549; e-mail: redakce.kbo@centrum.cz

Výcvikář Jiří Plecháček
Starý Máteřov 19
mobil:775103890; e-mail: Plechacekjirka@e-mail.cz

Hlavní poradce chovu a poradce pro plemeno bretaňský ohař
Eva Nosková
Bří Mrštíků  60/22
691 72 Klobouky u Brna
tel: 519 326 922
mobil: 728 067 617;

Poradce chovu pro plemena francouzských ohařů
JUDr. Iva Rudá
Krátká 278
664 61 Rajhradice
tel: 547 232 307; e-mail: ruda@stavos.cz

Poradce pro plemeno italský krátkosrstý ohař
Olga Stará
338 44 Dobřív 297
mobil: 603 997 347;

Foto na titulní stránce: Auvergnéský ohař má poněkud nostalgický pohled. 
VIZIR des Vignes du Mesnil
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Revizní  komise  KBO

Květa Kocúrová
Měšice u Prahy
mobil:: 603 777 548;
Lenka Nováková
Přestavlky 7
257 22 Čerčany;

Katka Uhlířová
Italská 2081
276 01 Mělník
mobil: 777 254 648;

Motto:

Chcete-li v člověku nalézt zlo, najdete ho.
Chcete-li nalézt dobro, najdete ho také.
Hledejte v sobě navzájem více to dobro,
bude se nám všem lépe žít….

Převzato ze „Zpravodaje města Vlašimi“.
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Veškeré potřebné informace o činnosti klubu, kartotéku 
chovných jedinců, data připravovaných akcí a výsledky těch, 
které již proběhly, najdete na internetové adrese: www.breton.cz

Zpráva poradce chovu pro plemeno bretaňský ohař

Jelikož v KZ 2/2005 nebyly zpracovány všechny výsledky chovu bretaňských ohařů 
za rok 2005, zveřejňuji je touto cestou. 

Za loňský rok bylo 7 vrhů a bylo zapsáno 38 štěňat, z toho bylo 16 psů a 22 fen. Zbarvení 
štěňat bylo následující:

•        bílooranžové          7 psů a 9 fen                celkem 16 jedinců
•        černobílé                7 psů a 11 fen              celkem 18 jedinců
•        hnědobílé               2 psi a 2 feny               celkem 4 jedinci

Trikolorní zbarvení se v loňském roce nevyskytlo. Je zřetelný nárůst bílooranžově zbarvených 
štěňat, díky záměrnému páření bílooranžových rodičů. Je dobře, že se k němu naši chovatelé 
vracejí, neboť je to ve světě nejoblíbenější barevný ráz, velmi typický pro bretoňáky.
 
            Vrhy byly po těchto rodičích:
 
                        Perceval z Taranky                x          Dea Souchov             6 štěňat (3p, 3f)
                        Rony du Ham. de Sorny        x          Bára Lesneven           4 štěňata (2p, 2f)
                               -„-                                    x          Cilka Souchov           4 štěňata (1p, 3f) 
                        Aran z Lešetína                     x          Elis z Las. Jurajsk.    9 štěňat (4p, 5f)
                        Olbram z Taranky                 x          Xia Sonave                4 štěňata (2p, 2f)
                        Bertrand z Taranky               x          Axa Sonave                5 štěňat (3p, 2f)
                        Cézar z Mark búdy                 x          Brittany Tankaram   6 štěňat (1p, 5f)
 
            Zajímavá je skutečnost, že Aran z Lešetína, kterému bylo v loňském roce 17 let, ještě 
byl schopen zapojit se do plemenitby a stal se otcem 9 štěňat. Svědčí to o faktu, který dobře 
znám z vlastní zkušenosti – že totiž bretaňští ohaři jsou geneticky zdravé a odolné plemeno, 
které se při přiměřené péči dožívá ve zdraví a svěžesti velmi vysokého věku. 

Jak si stojíme v oblasti chovné základny:
Psi:
            V současné době máme v kartotéce 22 chovných psů,  z toho je 5 šampionů a 2 
ineršampioni – Ziko od Zemku pana Dr. Noska a Cob z Taranky pana Peřiny. Jedná se o tituly 
exteriérové.
 V oblasti výkonu je naším nejlepším reprezentantem v současnosti pes Ch. Cézar z Markové 
búdy¨, trialer, který má složeny ZV v I. ceně, následně pak absolvoval TAN a účastní se 
pravidelně soutěží typu FT a FT-GT, na kterých již dobyl několik výborných ocenění, včetně 
CACT a CACIT. Zatím posledními jeho úspěchy je druhé místo na MFT na Slovensku a 
vítězství na NFT na Moravě, pořádaném Moravskoslezským klubem anglických ohařů. 
Majitelem je pan Josef Slavík ze Stavěšic. V oblasti tradičních zkoušek ČMMJ se v minulé 
sezóně nejlépe prezentoval Dark Souchov paní Novákové z Přestavlk, který úspěšně složil 
ZV,PZ,LZ i SVP – vše v I. ceně. 
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Feny:
            Chovných fen je v současné době po vyřazení silnějších ročníků pro věk jenom 18. Je 
potěšitelné, že všechny feny mají zkoušku z výkonu.

Titul Českého šampiona byl v roce 2005 udělen fenám Gaty z Lukovenských koutů a 
Iser z Taranky. Posledně jmenovaná fena splnila i podmínky pro přiznání titulu 
Interšampiona. V oblasti trialových soutěží se v roce 2005 umístily dvě feny – Iser z Taranky 
při jarním FT  a na FT-GT v Žírovici bodovaly Elis z Lasów Jurajskich a opět Iser z Taranky. 
Ta však byla prodána do zahraničí a v našem chovu už nepůsobí. 
 

Na členské schůzi v roce 2005 byl odsouhlasen poplatek za vystavení krycích listů 
200.- Kč. A za uchovnění jedince (jeho zařazení do klubové kartotéky) 150.- Kč. K žádosti o 
vystavení KL mi proto přiložte kopii ústřižku složenky nebo kopii dokladu o zaplacení 
uvedené částky, abych mohla požadované tiskopisy obratem vystavit a doba jejich vyhotovení 
se zbytečně neprodlužovala. Upozorňuji chovatele, že bez řádně vyplněného krycího listu 
nelze uskutečnit krytí a bez jeho předložení při hlášení vrhu nemůže plemenná kniha štěňatům 
vystavit průkazy původu. Poplatek posílejte složenkou typu „C“ na adresu ekonomky klubu či 
jej uhraďte osobně (při klubových akcích). Klub dosud nemá vlastní účet a z ekonomického 
hlediska je pro nás zatím jeho otevření stále velice nevýhodné! 
Také při uchovňování psa či feny postupujte obdobně: pošlete mi jak originál průkazu 
původu, tak kopie výstavních ocenění či výsledkových tabulek ze zkoušek (netýká se FT, tam 
se tabulky nevypracovávají, stačí zápis v P.P.), kopii výsledku rtg. DKK, jednu kvalitní 
fotografii v postoji – bude použita pro doplnění chovné karty i na internetu – a kopii dokladu 
o zaplacení stanoveného poplatku.
            V roce 2005 byl předložen chovatelské komisi návrh na zrušení povinné účasti našich 
plemen na jarních svodech z důvodu, že tyto nesplňují požadovaný účel – tedy 
shromažďování údajů o populaci plemen pro potřeby poradců chovu. Je bohužel skutečností, 
že do rukou nás poradců se dostane jen minimální procento posudků z jarních svodů a ty, 
které obdržíme, jsou často velmi neodborně zpracované a údaje na nich uvedené bývají občas 
zavádějící. Po konzultacích se členy komise bylo rozhodnuto, že zatím k tomuto kroku 
(zrušení účasti na svodech) nepřistoupíme. I když svody evidentně neplní svoji úlohu jako 
zdroj podkladů pro práci poradců chovu a jsou v podstatě spíše jedním z mála neprodělečných 
podniků z oblasti lovecké kynologie pro pořádající organizace (OMS), přesto je to mnohdy 
jediná platforma, na níž se mohou setkat myslivečtí kynologové se psy našich plemen. A 
taková propagace je pro nás a naše psy určitě přínosem.

Eva Nosková
hlavní poradce chovu KBO  

poradce chovu pro    
plemeno bretaňský ohař          
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Podmínky, za kterých jsou zařazováni do plemenitby psi a feny plemen, jejichž 
chov zajišťuje v rámci ČR Klub Bretaňských ohařů Benešov: 

VÝČET PLEMEN: 
        Bretaňský ohař (Epagneul Breton) 
        Auvergnéský ohař (Braque d'Auvergne) 
        Francouzský krátkosrstý ohař - typ gaskoňský (Braque Francais - Type Gascogne) 
        Francouzský krátkosrstý ohař - typ pyrenejský (Braque Francais - type Pyrénées) 
        Francouzský dlouhosrstý ohař (Epagneul Francais) 
        Saint-Germainský ohař (Braque Saint-Germain) 
        Italský krátkosrstý ohař (Bracco Italiano) 
        Italský spinone (Spinone Italiano) 

• Základní chovatelskou normou je Řád ochrany psů při chovu 
ČMKU. Jeho ustanovení jsou pro všechny chovatele, zabývající se chovem výše 
uvedených plemen v ČR, závazná. Doplňující podmínky jsou stanoveny usnesením 
členské schůze KBO ze dne 12.03.2005. Tyto doplňující podmínky byly stanoveny v 
souladu s vyhl. 192/2004 Sb. a zohledňují chovem sledované vlastnosti nebo znaky, na 
které řád vztahuje. 

• Pracovní a povahová kriteria: 
        Pro psy i feny plemen zařazených do KBO je vyžadováno buď:

a) splnění limitních známek podle zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů 
ČMMJ v platném znění v těchto disciplinách : 
        - nos 4 
        - vystavování 4 
        - hledání 3 
        - postupování 2 
        - klid po výstřelu 3 
        - poslušnost 3 
( tyto limitní známky je možno získat na více akcích) 

        anebo: 
b) úspěšné absolvování některé z těchto zkoušek: FT, TAN, Memoriálu J. Luxe 
podle pravidel v platném znění;

• Exteriérová a zdravotní kriteria:
a) výstavní ocenění: 
     pes: nejméně "VELMI DOBRÝ" 
     fena: nejméně "DOBRÁ" 
Toto výstavní ocenění musí být získáno ve věku nejméně 12 měsíců na výstavě, 
pořádané podle platných výstavních řádů (ČMKU, FCI). 
b) vyšetření na DKK: 
     - Každý do chovu zařazovaný jedinec musí absolvovat RTG kyčelních kloubů pro 
zjištění stupně postižení DKK. 
     - Jedinci se zjištěným stupněm 0-2 (A - C) jsou v chovu použitelní bez omezení. 
     - Jedinci se zjištěným stupněm 3 (D) mohou být použiti v chovu pouze za 
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předpokladu, že budou pářeni s partnery prostými postižení (stupeň 0). 
     - Jedinci s těžkým postižením stupně 4 (E) nemohou být použiti v plemenitbě.

• Zvláštní ustanovení: 
     - Pes nebo fena, který(á) je oceněn(a) na více akcích typu FT (FT-GT) nebo získá 
ocenění CACIT (Res.CACIT) nebo CACT ( res CACT), na výstavě bude oceněn 
oceněním nejméně "velmi dobrý" a výsledek Rtg. DKK nepřesáhne stupeň 1(B), bude 
označen výběrový pes - výběrová fena. Páření dvou výběrových jedinců = výběrový 
chov. 
     - Jedinec, který získá na jarním nebo letním FT ocenění nejméně "VD" a na 
podzimním FT-GT ocenění "V", je označen titulem "TRIALER". Tento mezinárodní 
titul se zapisuje do P.P. potomstva.

• Kontrola vrhu: 
     - Každý vrh musí být zkontrolován veterinárním lékařem. Doporučuje se, aby 
veterinář provedl tetování a očkování v místě ustájení vrhu a chovné feny (bydliště 
chovatele) a zároveň vyplnil tiskopis o provedené kontrole vrhu. Požaduje se uvést 
zdravotní a výživný stav feny, zdravotní a výživný stav štěňat, způsob a kvalitu 
ustájení vrhu. To musí být řádné a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 192/2004 Sb. 
a souvisejících předpisů a v souladu s požadavky veterinárního zákona. Zápis o 
kontrole vrhu zašle chovatel příslušnému poradci chovu, který bude tyto zápisy 
archivovat. V případě, že chovatel nesplňuje požadované podmínky pro ustájení a 
odchov vrhu, zavede proto němu klub kárné řízení ve smyslu platných klubových 
stanov.

• Počet vrhů, počet krytí, věková hranice pro použití v plemenitbě: 
     - chovná fena smí mít jeden vrh v kalendářním roce. 
     - Chovný pes může být využíván podle požadavků a potřeb chovu, počet krytí není 
omezen. 
     - Věková hranice pro zařazení do plemenitby je stanovena v souladu s platným 
zněním CHŘ ČMKU. Všechna plemena, zařazená v KBO, mají stejnou věkovou 
hranici pro zařazení do chovu: jedinec musí dosáhnout v den prvního páření věku 18 
měsíců. 
     - Chovnost feny je omezena následovně: chovnost končí dosažením věku 8 roků. V 
odůvodněných případech může poradce chovu prodloužit chovnost feny o jeden rok. 
K žádosti o prodloužení chovnosti musí žadatel (chovatel) přiložit vyjádření 
veterinárního lékaře, že zdravotní stav a fyzická kondice feny umožňují prodloužení 
její chovnosti. V den dosažení věku 9 roků chovnost feny neodvolatelně končí. 
     - Chovnost plemeníka není omezena věkovou hranicí. Pro jeho setrvání v 
plemenitbě je rozhodující jeho zdravotní a fyzická kondice a schopnost krýt. V 
případě, že schopnost plemeníka ke krytí pomine, je povinností jeho majitele (držitele) 
uvědomit o této skutečnosti poradce chovu příslušného plemene.

• Poplatky:

Podle usnesení členské schůze 12.03.2005 jsou služby zpoplatněny následovně:
 

1) Členská schůze schvaluje zavedení poplatků za uchovnění jedince ve výši 150,- Kč,   
za vyhotovení krycího listu ve výši 200,- Kč.

Řád ochrany zvířat při chovu je k     dispozici na webové stránce www.cmku.cz  
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Členská schůze KBO se konala 4.3.2006 v Konopišti:

Usnesení členské schůze KBO dne 4.3.2006 
 
Členská schůze schvaluje: 
 

1) Zprávu předsedy klubu – přednesla pí. H. Dvořáková 
2) Zprávu ekonoma pí. Rathouské 
3) Zprávu hl. poradce chovu a poradce chovu BO pí. Noskové 
4) Zprávu poradce chovu AO  a ostatních francouzských ohařů, kterou přednesla JUDr. 

Rudá 
5) Zprávu poradce chovu IO pí. Staré 
6) Zprávu revizní komise pí. Kocúrové 
7) Informaci o změně zkušebních řádů ČMMJ pí. H. Dvořákové 
8) Diskuse 

MUDr. Novotný – zrovnoprávnění řádů FCI a ČMMJ, jarní svody 
p. Michl - jarní svody, zbarvení BO  
p. Hanáček podal vysvětlení k abdikaci na funkce poradce chovu BO, stanovisko 
k jarním svodům 

 
 
Přítomni dle prezenční listiny 21 členů KBO, 2 hosté 
 
Schváleno všemi přítomnými členy. 

Sdružená výstava chovatelských klubů Konopiště 2006

Letošní výstavy, kterou opět uspořádal náš klub, se zúčastnilo 101 psů 6 plemen, celkem ze 
4 chovatelských klubů. I když počasí přede dnem výstavy a opět i v následující dny bylo 
velmi studené a deštivé, přesto se nám podařilo, že organizátoři zmokli jenom jednou – zato 
značně, ale vystavovatelé měli pro prezentaci svých psů ideální podmínky, nejenom co se 
týče prostor, na jejichž výbornou úpravu jsme si již zvykli, ale bylo také velmi příjemně. 
Naše plemena posuzoval pan Dr. Nývlt, čestný člen našeho klubu, první 
poradce chovu pro bretaňské ohaře v Československu a také letošní jubilant. 
Věřím, že můžeme prozradit, že se v letošním roce dožívá krásných 80 roků. 
K tomu Vám, vážený příteli, všichni srdečně blahopřejeme a doufáme, že se s Vámi 
budeme i nadále setkávat na našich klubových akcích. 

Během výstavy se uskutečnil pro zájemce také test vrozených vloh (TAN), který posuzoval 
klubový výcvikář pan Jiří Plecháček. Zájem o otestování vrozených vlastností našich pejsků 
však byl nezvykle malý. Možná, že si majitelé z řad nemyslivců neuvědomují, že právě tato 
zkouška je ideální pro ty psy, se kterými se nechtějí věnovat lovu a myslivosti, že je jim „ušitá 
na míru“. Prokázání vrozených vloh je přitom nezbytnou podmínkou pro zařazení našich 
ohařů do chovu. 

Další zajímavou akcí, uspořádanou v rámci této výstavy, bylo předvádění výcviku agility. Díky 
naší člence paní Katce Uhlířové jsme měli možnost shlédnout nadšené výkony bretaňských 
ohařů na parkuru. Bretaňský ohař je pro tento typ soutěží jako stvořený a věříme, že o tom 
přesvědčí i širší „agiliťáckou“ veřejnost.
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Povýstavní katalog neděle 14.05.2006

Kruh číslo: 1

Posuzuje: JUDr. Karel Nývlt, CZ

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ

Psi Třída mladých
1. MAERLIN z Taranky Člp/EB/594 29.03.05

o.: Aran z Lešetína, m.:  Elis z Lasów Jurajskich
ch.: Dvořáková Helena, m.:  Fenclová Markéta
Pes silné kostry,kvadratické postavy, hlava typická samčího výrazu, suchý krk, vyklenutější hřbet, 

předhrudí vyznačené, hrudník mělčí, břicho vtažené, postoj běhů správný, mechanika pohybu korektní, 
osrstění standardní, povaha temperamentní, nepřipraven k předvádění. Výška 53 cm.
Velmi dobrý 1

Psi Třída veteránů
2. BERTRAND z Taranky Člp/EB/317 14.03.98

o.: Sherpa du Clos des Mélézes, m.:  Peggy z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.:  Rathouská Jana
Pes středně silné kostry kvadratického rámce, hlava typická, samčího výrazu, chrup úplný, vlevo 

nahoře zdvojená P1. znatelný kohoutek, pevný hřbet, ideální záď. Postoj a zaúhlení běhů správné, 
mechanika pohabu korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška 50 cm.
Výborný 1,Nejlepší veterán
 

3. Ich. COB z Taranky Člp/EB/332 28.03.98
o.: Ch. Targui du Clos des Mélézes, m.:  Pinia z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.:  Peřina Vlastimil     
Nedostavil se.

Feny Třída mladých
4. MÉLISSE z Taranky Člp/EB/601 29.03.05

o.: Aran z Lešetína, m.:  Elis z Lasów Jurajskich
ch.: Dvořáková Helena, m.:  Pelc Miloš
Fena středně silné kostry, téměř kvadratického rámce. Hlava fenčího výrazu, silný krk, znatelný 

kohoutek, pevný hřbet, korektní záď, předhrudí vyvinuté, hrudník prostorný, břicho vtažené.  Postoj a 
mechanika v pořádku. Osrstění standardní. Fena ve výstavní kondici. Povaha klidná. Chrup úplný, skus 
nůžkový, výška 49 cm.
Výborný 1, CAJC, BOB, Nejlepší mladý jedinec Konopiště 2006

Feny Mezitřída
101.     LINDA z Taranky                                                                                              Člp/EB575 17.11.04  
               o. Sigurd du Clos des Mélézes,  m. Ada Souchov

                ch:  Dvořáková Helena,  maj. Čadová Petra
 Fena subtilní postavy, kvadratického rámce. Hlava typická, fenčí, suchý krk, pevný hřbet, předhrudí 
znatelné, hrudník přiměřený, postoj, zaúhlení a mechanika v pořádku. Chrup úplný, skus nůžkový. Oko 
světle hnědé, osrstění standardní, povaha bázlivější. Výška 47 cm.
Velmi dobrý 1

Feny Třída otevřená
5. DUNA Člp/EB/603 10.06.04

o.: Iago dei Pellegrinotti, m.:  Fela
ch.: Manganello Giancarlo, m.:  Manganello Gimmi
Fena subtilnější postavy, téměř kvadratického rámce. Hlava typická fenčího výrazu, hnědé oko, skus 

nůžkový, pevný hřbet, předhrudí znatelné, hrudník přiměřený, postoj a zaúhlení a mechanika pohybu 
korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška 47 cm.
Výborný 1



Feny Třída veteránů
6. FELA Člp/EB/604 08.05.98

o.: Argho, m.:  Iuna
ch.: Lorenzato Flavio, m.:  Manganello Gimmi
Fena středně silné kostry, kvadratického rámce, s typickou fenčí hlavou. Skus nůžkový, oko hnědé. 

Hrudník prostorný. Postoj, zaúhlení a mechanika pohybu korektní. Osrstění standardní. Výška 48 cm.
Výborný 1, Nejlepší veterán

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY

Psi Třída dorostu
7. ARNO z Nových zámků Člp/EB/618 03.09.05

o.: Cézar z Markové búdy, m.:  Brittany Tankaram
ch.: Šulitka Václav, m.:  Arnout Václav
Pes silné kostry, téměř kvadratického rámce. Hlava typická, samčího výrazu, oko tmavé, chrup neúplný 

– chybí P1 vlevo i vpravo nahoře a vlevo dole. Hřbet pevný, předhrudí znatelné, hrudník přiměřený 
postavě, postoj, zaúhlení a mechanika korektní, povaha bázlivější. Osrstění standardní. Výška 50 cm.
Velmi nadějný

Psi Třída mladých
8. ARAN z Pickova dvora Člp/EB/606 04.06.05

o.: Olbram z Zaranky, m.:  Xia Sonave
ch.: Picka Karel, m.:  Picka Karel
Pes silnější kostry, nepatrně delšího rámce, hlava typická samčího výrazu, chrup úplný, skus nůžkový, 

suchý krk, znatelný kohoutek, pžedhrudí znatelné, hrudník prostorný, přiměřený postavě. Postoj, 
zauhlení a mechanika pohybu korektní, srst standardní. Povaha klidná. Výška 51 cm.
Výborný 1, CAJC

Psi Třída pracovní
9. CALLAC du Clos des Mélézes Člp/EB/576/05 14.12.03

o.: Xanas du Clos des Mélézes, m.:  Zoupinette du Clos des Mélézes
ch.: Letroye Danielle, m.:  Picka Karel
Pes silné kostry téměř kvadratického rámce. Hlava typická samčího výrazu, chrup úplný, suchý krk, 

pevný hřbet, předhrudí znatelné, hrudník přiměřený, postoj, zaúhlení a mechanika pohybu korektní. 
Osrstění standardní. Výška 52 cm.
Výborný 1

Feny Mezitřída
10. AGILA z Hory Blaník Člp/EB/557 21.06.04

o.: Perceval z Taranky, m.:  Dea Souchov
ch.: Cvrček Karel, m.:  Kučera Jindřich
Fena středně silné kostry, téměř kvadratická. Hlava typická, fenčího výrazu, suchý krk, pevný hřbet, 

předhrudí znatelné, hrudník přiměřený, postoj a zaúhlení předních běhů správné, postoj zadních běhů 
rozbíhavý, osrstění standardní, povaha bázlivější, nepřipravena k předvádění. Výška 49 cm
Velmi dobrý 1

Feny Třída otevřená
11.GERA z Lukovenských koutů Člp/EB/529 30.03.03

o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Bára Lesneven
ch.: Plecháček Jiří, m.:  Cigošová Cornelia
Nedostavila se.
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AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ

Psi Třída otevřená
12. ARGO z Rajhradických polí Člp/BA/15/05 13.04.03

o.: Malko de la Roche Moussy, m.:  Afrodita Ladmann
ch.: Rudá Iva JUDr., m.:  Gránová Jolana
Pes silnější kostry, téměř kvadratického rámce, hlava typická, samčího výrazu. Ucho správně 

nasazené, krk suchý, hřbet pevný. Prut správně nasazený, hrudník přiměřený postavě, břicho vtažené, 
postoj, zaúhlení a mechanika korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška 65 cm
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz

13. VIZIR des Vignes du Mesnil Člp/BA/33 15.04.04
o.: Igloo du Val Tardes, m.:  Scoly des Cotes de St. Amand
ch.: Moncuit Alain, m.:  Hanáček Slavomír
Pes silnější kostry, téměř kvadratického rámce. Hlava typická samčí, hnědé oko, chrup úplný, skus 

nůžkový, suchý krk, pevný hřbet, správně nasazený prut, znatelné předhrudí, hrudník přiměřeně 
prostorný, postoj, zaúhlení a mechanika korektní, osrstění standardní. Výška 66 cm
Výborný 2, Res. CAC

Psi Třída veteránů
14. NILS des Gorges du Franchard Čllp/BA/1/98 07.05.97

o.: Fils Decandeur du Bois d´Ormette, m.:  Hiki des Gorges du Franchard
ch.: Masson Guyot Germaine, m.:  Rudá Iva JUDr.
Pes silnější kostry, téměř kvadratický, hlava typická samčí, krk suchý, pevný hřbet, prut správně 

nesený, předhrudí znatelné, hluboký hrudník, břicho vtažené. \postoj, zaúhlení a mechanika korektní. 
Klidná povaha. Výška 65 cm.
Výborný 1, Vítěz třídy veteránů, Nejlepší Veterán Konopiště 2006

Feny Třída otevřená
15. ALMA Ladmann Člp/BA/10 25.04.00

o.: Nils des Gorges du Franchard, m.:  Nora des Gorges du Franchard
ch.: Mann Ladislav, m.:  Kumpoštová Jarmila
Fena silnější kostry, nepatrně delšího rámce, hlava typická fenčího výrazu, suchý krk, pevný hřbet, prut 

správně nasazen a nesen, předhrudí vyvinuté, hrudník přiměřený postavě, postoj, zaúhlení a mechanika 
pohybu korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška 55 cm.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB

16. GAMA od Smutné říčky Člp/BA/30 30.09.03
o.: Amin, m.:  Nessie des Gorges du Franchard
ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír
Fena středně silné kostry, téměř kvadratického rámce. Hlava fenčího výrazu, suchý krk, výrazný 

kohoutek, pevný hřbet, správně nasazený a nesený prut. Předhrudí vyvinuté, hrudník prostorný, 
přiměřený postavě, postoj, zaúhlení a mechanika korektní. Standardní osrstění. Povaha klidná. Výška 
55cm.
Výborný 2, Res. CAC

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ

Psi Třída pracovní
17. Ch. IZAAK z Bukowego mlyna Člp/IO/5/05 20.05.03

o.: Compatriota di Bonfini Primus, m.:  Maddalena Delors
ch.: Fedorovicz Krysztof, m.:  Pražáková Iveta
Pes silné kostry kvadratického rámce. Hlava typická, samčího výrazu, oko světle hnědé, ucho správně 

nasazené, krk svalnatý, výrazný kohoutek, pevný hřbet, správně nasazený prut, předhrudí vyvinuté, 
hrudník prostorný, břicho vtažené, postoj korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška 69 cm.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
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Feny Třída otevřená
18. Ich. CLAUDIA od Melmatěje Člp/IO/3/06 02.06.02

o.: Robur di Villa Carla, m.:  Compatriota di Bonfini Etna
ch.: Stará Olga, m.:  Léblová Marcela
Fena středně silné kostry, nepatrně delšího rámce, hlava typická, suchý krk, výrazný kohoutek, měkčí 

hřbet, prut správně nasazený a nesený, postoj, zaúhlení a mechanika korektní. Výška 63 cm.
Výborný 1, CAC

Feny Třída pracovní
19. CANDIDA od Melmatěje Člp/IO/4 02.06.02

o.: Robur di Villa Carla, m.:  Etna Compatriota dei Bonfini
ch.: Stará Olga, m.:  Starý Jiří
Fena silné kostry, téměř kvadratického rámce, hlava fenčího výrazu, hnědé oko, úpplný chrup, nůžkový 

skus, suchý krk, výrazný kohoutek, prut správně nesený, předhrudí znatelné, hrudník přiměřený postavě, 
zaúhlení, postoj a mechanika korektní, osrstění standardní, povaha klidná. Výška 64 cm.
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz

Z uvedených výsledků je zřejmé, že úroveň předvedených BO neumožnila zadání 
titulu „Klubový vítěz“ v tomto plemeni. 

Nejkrásnějším psem letošní výstavy se stal slovenský čuvač.

TAN – test vrozených vloh Konopiště 14.5.2006

Rozhodčí: Jiří Plecháček
Technický delegát: Ing. Josef Zubík

1. ARNO z Nových zámků Člp/EB/618 03.09.05
o.: Cézar z Markové búdy, m.:  Brittany Tankaram
ch.: Šulitka Václav, m.:  Arnout Václav

Mladý pes, který nevyhověl požadavku testu v kategorii vystavování. 
Odročen

2. JASI z Lukovenských koutů        Člp/EB 593            27.03.05
 o. Rony du H|amea de Sorny   m. Bára Lesneven
ch: Jiří Plecháček  m: Budínová

Fena výborného hledání, pevně vystavila koroptve, po vzletu i po výstřelu klidná. 
Uspěla, 1.pořadí

3. KAROLA z Taranky        Člp/EB 555            15.05.04
o. Perceval z Taranky   m. Ada Souchot
ch: Helena Dvořáková  m: Uhlířová Katka

Dobré hledání, značí přechod srnčí zvěře, za kterou postupuje. Je odvolána, při druhém 
nasazení vystavuje bažanta. Po vzlétnutí a při výstřelu klidná. 
Uspěla
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Nejlepší veterán Konopiště 2006 (foto Luboš Chaloupka)

Bretaňský ohař – proporce

Náš malý bretaňský ohař je po mnoha stránkách plemeno velmi specifické, které má styčné 
body jak s plemeny, zařazenými do skupiny VII FCI ( stavěcí psi – ohaři), tak i s plemeny ze skupiny 
VIII FCI (slídiči). Přesto v pracovních soutěžích vyniká právě ve způsobu práce, typickém pro ohaře. 

Ale od většiny ohařů (brakoidů) se liší pohybem. Francouzi charakterizují jeho pohyb jako 
„valící se kouli“. Tento jeho zvláštní pohyb způsobuje tělesná stavba, kde všechny linie jsou jakoby 
krátké a „kolmé“. Abychom si uvědomili rozdíl v tělesné stavbě bretoňáka a ostatních ohařů,  
přetiskujeme zde nákres ze standardu FCI.

13



Pracovní standard bretaňského ohaře

Bretaňský ohař je malý energický pes, inteligentní, s živým pohledem, plnokrevný cob ( to je  
plemeno bretaňského koně, silné a odolné, krátkých a zavalitých linií). 

Pohyb:  živý, veselý, bujný. Cval je energický a prostorný, není ani drobivý (krátké skoky),  
ani příliš skákavý (dlouhé skoky).
Nesení hlavy: hlava musí být při hledání nesena nad linií hřbetu, nikoli však příliš vysoko.  
Linie mozkovna-čenich je lehce skloněná. Pohyby hlavy jasně vyjadřují  reakce na pachy 
zvěře. V obtížných podmínkách je rychlost hledání volena tak, aby bylo zajištěno dokonalé  
prohledání terénu. 
Hledání: musí  být  inteligentní,  systematické,  nikoli  mechanické,  pes  musí  pracovat  
v souladu s terénem a musí být stále ve vlivu vůdce.
Vystavování:  po  navětření  zvěře  pes  musí  autoritativně  vystavit  a  zablokovat  zvěř.  
Vystavování musí být od počátku spontánní, pes vystavuje v takové poloze, v jaké dostal  
pach do nosu, čenich musí vždy směřovat ke zvěři.
Postupování: musí  být  spontánní,  dávající  jistotu,  že  kontakt  lovec-zvěř  bude  neustále  
zajištěn až do jejího vzlétnutí.
Odmítnutí postupování je hrubá chyba, pokud ovšem pes zvěř nevystavil zcela nakrátko a ta  
je v jeho bezprostřední blízkosti, což mu znemožňuje postupovat.
Přinášení: přinášení ze země i z vody musí být účinné, spontánní, radostné a rychlé. 
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SEZNAM BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ
kteří v historii našeho klubu dosáhli na tituly nejvyšší

(podklady byly čerpány z Klubových zpravodajů, v případě, že zjistíte nesrovnalosti, 
informujte nás na redakce.kbo@centrum.cz)

                                                                                                                                                                                                

TITUL:

Mezinárodní šampion krásy (ICHB)
• Cob z Taranky člp 332 maj. Vlastimil Peřina
• Ziko od Zemku člp. 337 maj: Dr. Josef Nosek

Národní šampion krásy
• Gérard z Taranky (ČSSR) člp maj. Jaromír Nosek
• Astra  (ČSSR) člp maj. Eva Nosková
• Chitty Sonave (ČSFR) člp maj. Miloš Pelc
• Jarvik Sonave  (ČSR) člp 97 maj. Vlad. Vašíček
• Bony z Višniček (ČR) člp 125 maj. Miloš Pelc
• Betty z Višniček (ČR) člp maj. Miloš Pelc
• O‘Kapi du Clos d. Mélezes (ČR)  člp maj. Helena Dvořáková
• Piast z Taranky (ČR) člp 115 maj. Ing. Otakar Veselý
• Targui du Clos d.Mélézes (ČR) člp 215 maj. Helena Dvořáková
• Yul z Taranky (ČR) člp 228 maj. Vlastimil Mašek
• Cob z Taranky (ČR) člp 332 maj. Vlastimil Peřina
• Ziko od Zemku (ČR) člp 337 maj. Josef Nosek
• Rony du Hameau de Sorny (ČR) člp 419 maj. Jiří Plecháček
• Cézar z Markové búdy (ČR) člp 449 maj. Josef Slavík
• Chaperon z Taranky (PL) člp 477 maj. Dariusz Karolczyk
• Iser z Taranky  (ČR) člp 509 maj. Naďa Dušková

Kluboví vítězové (exterier), vítězové speciálních výstav

1992 Ouraki du Clos d. Mélezes  - KV –pes   
maj. Helena Dvořáková

1993 O‘Kapi du Clos d. Mélezes – KV – pes
maj. Helena Dvořáková

Janga Sonave  – KV – fena maj. Vlastimil Riesner
1994 O‘Kapi du Clos d.Mélezes – KV –pes

maj. Helena Dvořáková
Flame de Cotignac – KV - fena maj. Michel Serpuit

1995 Roland z Taranky  - KV – pes maj. František Vopařil
1996 Targui du Clos d.Mélezes – KV - pes

maj. Helena Dvořáková
Chitty Sonave  – KV – fena maj. Miloš Pelc

1997 Targui du Clos d. Mélezes  - KV - pes
maj. Helena Dvořáková

Peggy z Taranky – KV – fena maj. Helena Dvořáková
1998 Ziko od Zemku  – KV – pes maj. MVDr. Josef Nosek

Yvonna z Taranky – KV – fena maj. MUDr. V. Novotný
1999 Adar z Úročnice – KV – pes maj. Jan Stoklas

Ada Souchov – KV – fena maj. Helena Dvořáková
2000 Cob z Taranky  - VSV – pes maj. Vlastimil Peřina

Brixi Lesneven – VSV – fena maj. ?
Cob z Taranky - KV – pes maj. Vlastimil Peřina
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Ilka v.d. Hubertushöhe – KV – fena maj. Josef Müller
2001 Erik Bojandolí - KV – pes maj. Jiří Urbánek

Auréole Tankaram – KV – fena maj: Václav Špiroch
Bertrand z Taranky - VSV - pes maj. Jana Rathouská
Bára Lesneven - VSV – fena maj. Jiří Plecháček

2002 Bertrand z Taranky – KV – pes maj: Jana Rathouská
Vessi z Mlynářovy pece – KV – fena

maj. Pavel Tichánek
Coeur de Tankaram  - VSV – pes maj. Miroslav Šulitka
Vessi z Mlynářovy Pece – VSV – fena

maj. Pavel Tichánek
2003 Don z Lukovenských koutů – KV -pes
 maj. Jiří Plecháček

Belle Joue z Taranky - KV – fena maj. Jiří Hryzlík
Bertrand z Taranky – VSV – pes maj. Jana Rathouská
Bára Lesneven - VSV – fena maj. Jiří Plecháček

2004 Ivry z Taranky - KV – pes maj. manž. Novotní
Hemma z Taranky – KV – fena maj. Katka Opatová
Emil z Lasów Jurajskich – VSV – pes

maj: Kamil Sieprawski
2005 Emil z Lasów Jurajskich – KV –pes

maj. Kamil Sieprawski
Iser z Taranky – KV – fenamaj. Naďa Dušková
ICH. Ziko od Zemku – VSV – pes maj. Dr. Josef Nosek
Iser z Taranky – VSV – fena maj. Naďa Dušková

 

Kluboví vítězové (výkon)
1991 Juta z Taranky (FT) vůdce: Jaroslav Vosáhlo
1992 Juta z Taranky (FT-GT) vůdce: Jaroslav Vosáhlo
1993 Chitty Sonave (FT-GT) vůdce: Miloš Pelc
1994 Piast z Taranky (FT-GT) vůdce: Ing. O. Veselý
1995 Aran z Lešetína (FT-GT) vůdce: H. Dvořáková
1996 Peggy z Taranky (FT-GT) vůdce: H. Dvořáková
1997 Peggy z Taranky (FT-GT) vůdce: Svat. Soucha
1998 Tzara z Taranky (FT) vůdce: Svat. Soucha
1999 Zak z Taranky (FT-GT) vůdce: Vladimíra Tichá
2000 titul nezadán
2001 Grille v. Goseck franc. ohař  (FT) vůdce: MUDr. Novotný

Cézar z Markové búdy (FT-GT) vůdce: Josef Slavík
2002 Grille von Goseck  (FT-GT solo) vůdce MUDr. Novotný

Cézar z Markové búdy (FT-GT couple)
vůdce: Josef Slavík

2003 Grille von Goseck  (FT-GT) vůdce: MUDr. Novotný
2004 titul nezadán
2005 Elis z Lasów Jurajskich (FT-GT) vůdce: H. Dvořáková

Naši úspěšní reprezentanti na nejvyšších soutěžích v zahraničí

Mistrovství světa ohařů:

1996 - Zlín (CZ) Pinia z Taranky – v.d. vůdce: S. Soucha
1997 – Umag (HR)  Piast z Taranky – d. vůdce: N. Dušková
2005 – Senec (SK)  Iser z Taranky – d. vůdce: N. Dušková
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Hlavní sponzor 

Sdružené výstavy chovatelských klubů

KONOPIŠTĚ
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