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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 

Jiří Plecháček  
530 02 Starý Máteřov 19   
tel: 603 356 092   e-mail: plechacekjirka@e-mail.cz 

 
Hlavní poradce chovu a poradce pro plemeno bretaňský ohař  

Eva #osková 
    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;   melmatej@tiscali.cz 
     
 
 
 
 
 
Foto na titulní stránce:  AG%ES od %ebeské brány (italský ohař) byla oceněna jako 
nejlepší jedinec Sdružené výstavy chovatelských klubů v Konopišti 13.5.2007. %a 
fotografii s majitelkou a hlavním rozhodčím p. Miroslavem Václavíkem. Gratulujeme! 
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Revizní  komise  KBO 
 

Květa Kocúrová 
250 64 Měšice u Prahy 205 
mobil: 603 777 548; 

 
Lenka #ováková 
Přestavlky 7 
257 22 Čerčany; 

 
Katka Uhlířová 
Italská 2081 
277 32 Tyršovo nám.58, Byšice 
mobil: 777 254 648; 

 
 
 

 
Aktuální informace najdete na:     www.breton.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamyšlení nad minulostí je vlastně cesta proti toku času, vybavování si pamětí.  
Máme to štěstí, že žijeme stále ještě v nádherném prostředí, stále ještě v zachovaném 
pestrém bohatství přírody.  
Žijeme někde v koutku naší země uprostřed Evropy, pro který má naše mateřština líbezné 
pojmenování: domov, vlast. 

Luboš Klement 
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Sdružená výstava chovatelských klubů Konopiště  
 

13.května 2007 
 
 

 
I v letošním roce jsme uspořádali v Konopišti výstavu, kterou organizujeme již 

tradičně v tomto krásném prostředí i pro další chovatelské kluby. Jelikož organizace, 
dostupnost místa a prostředí jsou již kynologické veřejnosti známé, projevilo zájem o účast 
na společné výstavě i několik „nových“ partnerů, a ani ti tradiční nezklamali. Výsledkem bylo, 
že výstava byla velice početně obsazená. I když se někteří vystavovatelé cítili zaskočeni 
faktem, že nemohou výstavu, zahájenou v 10 hodin dopoledne, již v půl jedenácté opustit, 
jak bývá jejich „dobrým“ zvykem, z pohledu organizátorů byla skutečnost, že se v kruzích 
posuzovalo až do odpoledních hodin, vítaná. Celý den totiž přicházeli obdivovatelé psů a 
příznivci kynologie z Benešova a okolí a letos prvně mohli vidět skutečné výstavní dění, 
nikoli jen několik vítězů, čekajících netrpělivě na slavnostní zakončení. 

Je pravděpodobné, že nejvíc nespokojenosti vyvolala skutečnost, že plemena KBO 
byla posuzována v kruhu až po jiných, „hostujících“ plemenech (slovenský čuvač a 
landseer). Pořadí ovšem vyplývá z nomenklatury FCI a nikoli snad ze zlého záměru 
pořadatelů. Slovenský čuvač totiž patří do skupiny I, landseer do skupiny II a všechna naše 
plemena až do VII.skupiny. Proto ono pořadí.  

Snažíme se každoročně zajistit pro posuzování našich plemen nové tváře a přitom 
rozhodčí s velkým přehledem a zkušenostmi. Není to vždy lehké, protože tito rozhodčí jsou 
nejvíce žádaní a je problém je pro naši výstavu získat. Přesto se nám letos povedlo opět 
zajistit velmi zkušeného a schopného rozhodčího z nejvyšší kategorie (mezinárodní 
rozhodčí, kteří jsou oprávněni posuzovat všechna plemena), pana Miroslava Václavíka.  
Myslím, že všichni vystavovatelé ocenili jeho výkon, který podal, neboť posuzoval 84 psů 7 
plemen, naprosto profesionálně a podle ohlasů okolo kruhu se také vystavovatelé a 
obdivovatelé jím posuzovaných ras s jeho posouzením vesměs ztotožňovali. 
 Také v dalších kruzích bylo „nabito“, posuzovat briardy přijel pan Blaselle, předseda 
francouzského Briardklubu (90 psů) a beaucerony další Francouz, pan Armatol (79 psů). 
Alpské jezevčíkovité brakýře letos poprvé posuzovala paní Věra Dvořáková a flanderské 
bouviery, plemeno, které je velmi málo známé, pan Milan Krinke. Celý den byl také naším 
milým hostem pan Dr. Široký, nově zvolený předseda ČMKU.  
Zároveň s naší výstavou proběhla i výstava Klubu anglického bullterriera, organizovaná ve 
vlastní režii BT klubu. Bullterriery posuzoval pan rozhodčí v Velké Británie (114 psů). Když si 
k tomu připočteme fakt, že se účastnili vystavovatelé nejen z ČR, ale také z Maďarska, 
Polska, Itálie, Německa a Rumunska, myslím, že toto kynologické setkání bylo dobrou 
propagací naší kynologie a také činnosti našeho malého chovatelského klubu. 
 Za to, že výstava proběhla bez protestů, že nedošlo k žádnému organizačnímu 
kolapsu a že většina vystavovatelů odjížděla s příjemnými zážitky, musíme především 
poděkovat organizačnímu týmu, který, ač početně malý, vše zajistil. Jen to počasí, které bylo 
krásné po celý den, nebylo výsledkem snažení organizátorů, ale bylo nám darováno Vyšší 
mocí. 

Helena Dvořáková 
 

 

 

SPONZOREN SDRUŽENÉ VÝSTAVY CHOVATEL.SKÝCH KLUBŮ VSPONZOREN SDRUŽENÉ VÝSTAVY CHOVATEL.SKÝCH KLUBŮ VSPONZOREN SDRUŽENÉ VÝSTAVY CHOVATEL.SKÝCH KLUBŮ VSPONZOREN SDRUŽENÉ VÝSTAVY CHOVATEL.SKÝCH KLUBŮ V    KONOPIŠTIKONOPIŠTIKONOPIŠTIKONOPIŠTI    
JE TRADIČNĚ FIRMA JE TRADIČNĚ FIRMA JE TRADIČNĚ FIRMA JE TRADIČNĚ FIRMA     

PURINA PRO PLANPURINA PRO PLANPURINA PRO PLANPURINA PRO PLAN    
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Klubová výstava Konopiště 2007 – výsledky 
 

Rozhodčí: Miroslav Václavík 

 

 

 
AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída mladých 
 45. BACK z Rajhradických polí Člp/BA/38 26.05.06 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Afrodita Ladmann 
 ch.: Rudá Iva JUDr., m.:  Rudá Iva JUDr. 
Dobrá kondice, korektní barva, hlava dobrých linií, nůžkový skus, pevný hřbet, korektní záď, slabší předhrudí, 
projev bázlivosti. 
Velmi dobrá 
 46. BRETT z Rajhradických polí Člp/BA/37 26.05.07 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Afrodita Ladmann 
 ch.: Rudá Iva JUDr., m.:  Krcánek Jaroslav 
Dobře stavěný pes, korektní hlava, nůžkový skus, odpovídající tělo, předhrudí odpovídá věku, dobrý pohyb. 
Výborná 1, CAJC 
 47. IBIS od Smutné říčky Člp/BA/40 12.06.06 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
Na svůj věk dobře stavěný pes, výrazná hlava, správný skus, dobré linie, standardní ucho, vrchní linie ještě 
neusazená, hrudník odpovídá věku, trochu volnější nadprstí. 
Výborná 2 
 48. IKAR od Smutné říčky Člp/BA/41 12.06.06 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
Dobrá kondice, hlava korektních linií, nůžkový skus, hnědé oko, maska na jedné straně, volnější záď, hrudník 
odpovídá věku, pěkný pohyb. 
Velmi dobrá 3 
 49. IRON od Smutné říčky Člp/BA/44 12.06.06 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Čada Ladislav 
Odpovídající kostra, hlava výrazná, odpovídající pohlaví, správný skus, dobré linie, dobré ucho, ne zcela správně 
znatelné kyčle. Záď by mohla být více skloněná. Prostorný hrudník, pěkný pohyb. 
Velmi dobrá 4 

Psi Mezitřída 
 50. BRIGAND de l´Ecrin de la Dame Člp/BA/47 02.01.06 
 o.: Pablo de la Granette Paisible, m.:  Omphale des Cotes de Saint-Amand 
 ch.: M.et Mme. Jourdan-Sauze, m.:  Hanáček Slavomír 
Středně silný pes v dobré kondici, korektní hlava, správný skus, volnější hřbet, silně volné lokty. 
Výborná 1 

Psi Třída otevřená 
 51. 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 
Dobrá výživná kondice, hlava pouze nepatrně rozbíhavých linií, nůžkový skus, středně hnědé oko, kyčle 
neznatelné, otevřenější koleno, sevřenější paty. 
Výborná 1 

Psi Třída vítězů 
 52. Ch. VIZIR des Vignes du Mesnil Člp/BA/33 15.04.04 
 o.: Igloo du Val Tardes, m.:  Scoly des Cotes du Saint-Amand 
 ch.: Moncuit Alain, m.:  Hanáček Slavomír 
Dobře stavěný pes, pěkná hlava, správný skus, korektní ucho, záď přiměřeně skloněná, dobrý pohyb. V této třídě 
by měl být pes lépe předveden. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
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BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLORANŽOVÝ 

Psi Třída mladých 
 53. ARCHER z Mackovy Hory Člp/EB/638 29.06.06 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Votava David 
Odpovídající kostra, dobrý formát. Hlava rovnoběžných linií, ještě se utváří. Správný skus, korektní ucho, pevný 
hřbet. Za pohybu poněkud volnější loket. U hrudních končetin je ještě nepevné nadprstí.  
Výborná 1, CAJC 

Psi Třída otevřená 
 54. DASTY Souchov Člp/EB/480 21.06.01 
 o.: Zak z Taranky, m.:  Tzara z Taranky 
 ch.: Soucha Svatopluk, m.:  Pěkná Pavlína 
Pěkná kostra, dobrý formát, korektní hlava, správný skus, o něco větší ucho, dobrá vrchní linie, pěkný hrudník, 
vzadu trochu užší pohyb. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz 
 55. GIOBAK  LOI 01/142062 05.08.01 
 o.: Hero dei Pellegrinotti, m.:  Maia 
 ch.: Molinari Giuseppe, m.:  Molinari Giuseppe 
Velice temperamentní pes střední výšky, hlava s výrazným stopem, správný skus, dobrý hřbet. Jemnější hrudník, 
při správném předvedení pěkný v pohybu. 
Výborná 2 
 56. MARS z Taranky Člp/EB/596 29.03.05 
 o.: Aran z Lešetína, m.:  Elis z Lasów Jurajskich 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Plecháček Jiří 
Odpovídající kostra, nepatrně delší formát. Hlava mírně rozbíhavých linií, správný chrup, nepatrně delší ucho. 
Dobrá vrchní linie, střední hrudník. Dobrý v pohybu. 
Velmi dobrá 3 

Feny Třída mladých 
 57. AKIRA Amitycija PKR VII-4782 03.03.06 
 o.: Audi Bretonka, m.:  Dora z Nidzianskiej Doliny 
 ch.: Rulak, m.:  Plecháček Jiří 
Pro fenu dobrý formát, hlava vyjadřuje pohlaví, správných linií, korektní skus, ucho níže nasazené, správné délky. 
Dobrý pohyb i tělo.  
Výborná 1, CAJC 
 58. AUGIA z Mackovy hory Člp/EB/639 29.06.06 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Dvořáková Helena 
Jemnější fena těsně pod spodní hranicí výšky, hlava správně modelovaná, úměrná kostře. Nůžkový skus, pěkná 
vrchní linie. Hrudník odpovídající kostře a věku. Pohyb dobrý. Tělo odpovídá věku. 
Velmi dobrá 2 

Feny Třída otevřená 
 59. MÉLISSE z Taranky Člp/EB/601 29.03.05 
 o.: Aran z Lešetína, m.:  Elis z Lasów Jurajskich 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Pelc Miloš 
Dobře svázaná fena správného formátu, hlava vyjadřuje pohlaví, poměr 1:1, dobré linie, korektní ucho, standardní 
tělo i končetiny. 
Výborná 1, CAC 

Feny Třída pracovní 
 60. DUNA  Člp/EB/604 10.06.04 
 o.: Iago dei Pellegrinotti, m.:  Fela 
 ch.: Manganello Gianpaolo, m.:  Manganello Gimmi 
Fena správného fornátu, ale menší, hlava dobře modelovaná, nůžkový skus, odpovídající stop, dobrý hřbet. 
Velmi dobrá 1 

 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 

Psi Třída dorostu 
 61. BIRK z Jadeitu Člp/EB/656 09.11.06 
 o.: César z Markové búdy, m.:  Hemma z Taranky 
 ch.: Uhlířová Katka, m.:  Šíp Libor 
Pes v dobrém vývinu se správným skusem a dobrým pohybem. 
Velmi nadějná 1 

 



 7 

Psi Třída mladých 
 62. BARIAN de Kéranlouan LOF7  
 o.: Santal de Kéranlouan, m.:  Unique de Garzolic 
 ch.: Morin Guy et Patrick, m.:  Rulak Maciej 
Nedostavil se. 
Psi Třída vítězů 
 63. IVRY z Taranky Člp/EB/507 06.04.02 
 o.: Targui du Clos des Mélézes, m.:  Ada Souchov 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Novotní M. a L. 
Nedostavil se. 
 

Feny Třída štěňat 
 64. OFÉLIE z Taranky Člp/EB/663 06.01.07 
 o.: Targui du Cléos des Mélézes, m.:  Elis z Lasów Jurajskich 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Zahajská Naďa 
Velice pěkné štěně, výborná hlava, nůžkový skus. Pěkná v pohybu. 
Velmi nadějná 1 

Feny Třída mladých 
 65. ARGA z Mackovy hory Člp/EB/640 29.06.06 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Melich Luděk 
Kostra odpovídá věku, hlava úměrná, nůžkový skus, dobrý hřbet, pěkný hrudník, mírně vybočené nadprstí. 
Výborná 2 
 66. ARWEN z Mackovy hory Člp/EB/641 29.06.06 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Wagnerová Barbora 
Dobře stavěná fena s korektní hlavou, správný skus, hnědé oko, dobrý pohyb. 
Výborná 1, CAJC 

Feny Mezitřída 
 67. AMANDA z Pickova dvora Člp/EB/608 04.06.05 
 o.: Olbram z Taranky, m.:  Xia Sonave 
 ch.: Picka Karel, m.:  Maštalka Jan Ing. 
Fena správného formátu, v dobré kondici. Hlava dobrých linií, správný stop, dobré tělo, vzadu trochu užší pohyb, 
zklidnit povahu. 
Výborná 1, CAC 

Feny Třída otevřená 
 68. BESSY z Hory Blaník Člp/EB/558 06.02.05 
 o.: Perceval z Taranky, m.:  Dea Souchov 
 ch.: Cvrček Karel, m.:  Roušová Alice 
Vyšší fena dobrého formátu, hlava vyjadřuje pohlaví, korektní skus, dobrý hřbet. Ne zcela dobrá povaha.  
Velmi dobrá 2 
 69. 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 
Nedostavil se. 
 70. KAROLA z Taranky Člp/EB/555 15.05.04 
 o.: Perceval z Taranky, m.:  Ada Souchov 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Uhlířová Kateřina Bc. 
Středně silná fena dobrého formátu. Hlava se slabším stopem, dobrých linií, korektní skus, dobrý hřbet, trochu 
rozhozený pohyb. 
Výborná 1 

Feny Třída vítězů 
 71. HEMMA z Taranky Člp/EB/468 18.02.01 
 o.: CH. Targui du Clos des Mélézes, m.:  Pinia z Taranky 
 ch.: Dvořáková helena, m.:  Uhlířová Kateřina Bc. 
Správný formát, pěkná lava se správným stopem a liniemi, výborná vrchní linie, dobrý formát i pohyb.  
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
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SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída otevřená 
 72. SAN du Domaine de la Clé de Champs Člp/SGO/1 13.03.01 
 o.: Harald du Rosa Bonheur, m.:  Iza du Bois d´Heilly 
 ch.: Bermonville Philippe, m.:  Tomášek Jiří 
Pes ve výborné kondici s korektní hlavou, správný skus, dobré linie, dobré linie, obě uši plavé, nepatrně kratší 
krk, korektní tělo i pohyb. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 

 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Mezitřída 
 73. APOLLON od Nebeské brány Člp/IO/7 06.01.06 
 o.: Compatriota di Bonfini Cornetto, m.:  ICH.Claudia od Melmatěje 
 ch.: Léblová Marcela, m.:  Merhoutová Eva 
Pes s velice pěkným pohybem, hlava správného poměru, odpovídající šířky, správných linií. Dobrý týlní hrbol, 
nůžkový skus, korektní ucho. Správný dvojitý lalok, přiměřeně skloněná záď, střední hrudník odpovídající věku. 
Přiměřeně úhlené končetiny, u hrudních ne zcela pevné tlapy. 
Výborná 1, CAC 

Psi Třída vítězů 
 74. Ich. IZAAK z Bukowego mlyna Člp/IO/5/05 20.05.03 
 o.: Compatriota di Bonfini Primus, m.:  Maddalena Delor´s 
 ch.: Fedorowicz Krysztof, m.:  Pražáková Iveta 
Robustní pes ve výborné výživné kondici, který plným právem obhajuje svoji třídu, pouze záˇb by měla být více 
skloněná. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz 

Feny Třída mladých 
 75. BRINA Naszálymenti Člp/IO/10/11 05.06.06 
 o.: Cornetto Compatriota, m.:  Sophia Compatriota 
 ch.: Tokár István, m.:  Kyša Pavel 
Odpovídající kostra, pěkná výživná kondice, hlava vyjadřuje pohlaví, dobrý skus, lalok, zatím znatelnější bedra, 
ale záď více skloněná. Odpovídající hrudník. U pánevních končetin mírně otevřená kolena. 
Výborná 2 
 76. Polcevera´s UMBRA Člp/IO/12 10.08.06 
 o.: Polcevera´s Ceres, m.:  Isolta 
 ch.: Allevamento Polcevera´s, m.:  Horáček Miroslav 
Pěkná kostra, na svůj věk mohutná hlava, správný skus, výborný lalok, vrchni linie ještě neusazená, správně 
skloněná záď. Dobré úhlení končetin, vzadu trochu širší pohyb. 
Výborná 1, CAJC 

Feny Mezitřída 
 77. AGOTA od Nebeské brány Člp/IO/9 06.01.06 
 o.: Compatriota di Bonfini Cornetto, m.:  Claudia od Melmatěje 
 ch.: Léblová Marcela, m.:  Léblová Marcela 
Fena ve výborné výživné kondici, hlava vyjadřuje pohlaví, linie nepatrně rozbíhavé. Správný skus, správně 
znatelný týlní hrbol, korektní ucho, přiměřeně skloněná záď, pěkný pohyb. 
Výborná 1, CAC 

Feny Třída otevřená 
 78. AGNES od Nebeské brány Člp/IO/8 06.01.06 
 o.: Compatriota di Bonfini Cornetto, m.:  Claudia od Melmatěje 
 ch.: Léblová Marcela, m.:  Kahuda K.l + Šlajerová L. 
Dobře stavěná fena s výborným pohybem, hlava dobře modelovaná, temeno správné šířky, nůžkový skus, 
korektní tělo i končetiny. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz , BOB 

 

ITALSKÝ SPINONE 

Psi Třída mladých 
 79. RENO Ross Cynopolis Člp/SI/5 22.04.06 
 o.: Bartolomeo Ludstar, m.:  Tatu di Bunari 
 ch.: Letková Ivana, m.:  Zbořilová Ivana 
Odpovídající kostra, samší hlava, vyjadřující pohlaví, poměr 1:1, nůžkový skus, temeno ještě není hotové. Vous 
odpovídá věku, volný hřbet, dostatečně dlouhá zd, vzadu užší pohyb. 
Velmi dobrá 2 



 9 

 80. RICARDO Ross Cynopolis Člp/SPI/06 22.04.06 
 o.: Bartolomeo Ludstar, m.:  Tata di Bunarii 
 ch.: Zacharová Ivana, m.:  Ulrych Tomáš 
Pěkná kostra, dobrý formát, hlava úměrní kostře, správný chrup, střední stop, korektní tělo, dobrý pohyb. 
Výborná 1, CAJC 

 

Psi Třída vítězů 
 81. Ch. Ludstar BARTOLOMEO SPKP 2 26.01.05 
 o.: Spinus del Restone, m.:  Epithelium Brusa 
 ch.: Letková Ivana, m.:  Letková Ivana 
Pěkný představitel plemene se správnou srstí. Výrazné obočí i vous. Celkem bez výhrad. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 

Feny Třída mladých 
 82. RAFAELA Ross Cynopolis SPKP 6 22.04.06 
 o.: Ludstar Bartolomeo, m.:  Tata di Bunarii 
 ch.: Zacharová Ivana, m.:  Letková Ivana 
Nedostavil se. 

 
 83. ROSETTA BARON Ross Cynopolis Člp/SPI/3 22.04.06 
 o.: Ludstar Bartolomeo, m.:  Tata di Bunarii 
 ch.: Letková Ivana, m.:  Melion Vladimír Ing. 
Na svůj věk velice pěkná fena se správně vyjádřeným pohlavím. K jejímu věku výrazný vous i obočí. Hřbet ještě 
neusazen, výborný pohyb. 
Výborná 1, CAJC 

 
 
 
 

 
 
Bretaňský ohař – BOB – Hemma z Taranky 
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Bruntál  22.4.2007 
 
POŘADATEL: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 
 
T.A.%.  
 

Rozhodčí: Dvořáková H. 
 

jméno psa / plemeno         vůdce    posudek - ocenění 
1.Bessy z Hory Blaník 
EB/fena 
Člp/EB/588 

Rouš Miroslav Velmi pěkné, prostorné hledání, 
ale vymyká se z vlivu vůdce. Při 
druhém nasazení nenašla zvěř. 
Odročen. 

2. Jaša z Vápenek 
MOK/fena 
Člp/MOK/2299 

Trejbal Jaroslav Hledání přiměřeně prostorné, 
pěkné vystavení, po vylétnutí 
zvěře znovu vypuštěna a opět 
vystavuje. Bez reakce na 
výstřel.Splnil 1.pořadí 

 
 

Elan z Taranky byl jedním z reprezentantů našeho klubu při FT v Bruntále 
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. 
 
POŘADATEL: KLUB HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ ve spolupráci 
s Klubem bretaňských ohařů 
 

Mezinárodní Field Trial Bruntál 22.4.2007 
VYSVĚTLIVKY: E – Eliminé = neobstál, NC – Non classé = neklasifikován 
 
Kontinentální ohaři solo: 
jméno psa / plemeno      vůdce    posudek-ocenění 
1. Atak z Bohumínské mokřiny 
Člp/MOK/2153 pes 

Trejbal Jaroslav Pes pomalého, krátkého hledání,, 

vystavil zajíce, ale prohnal ho. 
E. 

2. Brio 
EB/pes 
/LOI 02/23504 

Molinari Giuseppe Pes dobře pokrývá terén, občas 

obrátky po větru, vyhání 

koroptve. E. 
3. César z Markové búdy  
Člp/EB/449/02/pes 

Slavík Josef Pes nakrátko hledá, obrátky 

občas po větru, prázdné 

vystavení. E. 
4. Awaria z Tribunalskiego 
Grodu  
PKR-VII-9184 
KO/fena 

Molinari Giuseppe Začíná v dobrém stylu, ale vzdálí 
se z vlivu vůdce. E. 

5. Duna 
Člp/EB604/fena 
 

Dušková Laďa Dobrý pohyb, výborně začne, 

pevné vystavení páru koroptví, 

ale po novém vypuštění vyžene 

koroptve.E. 

6. Axsi 
EB/pes 
LOI/01/8638 

Molinari Giuseppe Jedno prázdné vystavení, brzy 

upadá v tempu. Vyhnal 

koroptve. E. 
7. Ataman Duma Kazana 
Člp/KO/73910/pes 

Muller Luděk Pes dobrého pohybu, 2x 

vystavuje bez prokázání zvěře. 

%C 

8. Sit z Cenklova 
Člp/KO/75688/pes 

Michalík Ermín Velmi poslušný, hledá podle 

pokynů vůdce, je velmi 

energický v pohybu, ale vyžene 

koroptve. E. 

9. Brita z Ludger 
Člp/KO/73510/fena 

Luděk Muller Fena dobře začala hledat, 

výborné vystavení, ale 

vyvstalého zajíce prožene a 

nevrátí se.E. 
10. Danu 
EB/fena 
LOI 01/193470 

Molinari Giuseppe Rychlá, na počátku vystavuje 

dvě koroptve, korektní po 

výstřelu,později  

vystavuje kočku. Exc. 1, 18.b. 
CACT, CACIT, Klubový vítěz 
FT 2007; 

12. Elan z Taranky 
Člp/EB/366/pes 

Balák Zdeněk Velký pes, zpočátku dobře 

pokrývá terén, polevuje v tempu, 

točí občas po větru, stále 

zkracuje hledání, nenašel zvěř. 

%C 
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              T.A.%  -  dne 13. května 2007 Konopiště 
 
Cílem této zkoušky je testování vrozených loveckých vloh mladých psů a ne stupeň výcviku.  
 
Discipliny, jejichž prokázání je nezbytné:  
 
Vrozené vlohy psa budou hodnoceny ve třech kriteriích:  
 
Instinkt pro vyhledání zvěře: rozhodčí hodnotí schopnost a chuť psa najít v terénu zvěř, aniž by kladl přílišný 

důraz na metodičnost hledání.  

Instinkt pro vystavování: je to lokalizace zvěře. I když se připouští mimovolné vyhnání zvěře, jeden kus musí být 

během zkoušky správně vystaven. Výcvikové chyby, ani chybějící klid po vzletu zvěře nemají vliv na celkové 

hodnocení.  

Povaha – vyváženost: rozhodčí musí během celé zkoušky sledovat chování psa. Především se musí ujistit, že 

neprojevuje nejmenší bázlivou reakci na výstřel. Při vzletu zvěře je nezbytné vystřelit nejméně jedenkrát z 

poplašné pistole velké ráže či lovecké pušky. Při této příležitosti se nehodnotí klid po výstřelu, ale reakce psa na 

výstřel. Jakékoli známky bázlivosti jsou diskvalifikují 

 

Jméno psa/feny plemeno      vůdce 
1)  BACK z Rajhradických polí 

     Hodnocení:  nesplnil 

 Pes standardního hledání, občas sleduje terén zrakem. Křepelku     

několikráte přechází, nevystavuje 

       BA/pes JUDr. Rudá Iva 

2)  BRED z Rajhradických polí 

     Hodnocení : nesplnil 

Pes stylového hledání , křepelku přechází a po vzlétnutí  ji nenachází. 

Nevystavuje. 

       BA/pes  Krcánek Jaroslav 

3)  ARCHER z Mackovy Hory 

     Hodnocení: splnil 1. pořadí 
Pes stylového hledání, výborně pracuje nosem. Výborně postupuje a pevně  

vystavuje křepelku.Reakce na výstřel korektní. 

 

      BO/pes Ing.Votava David 

4)   BESSY z Hory Blaník 

      Hodnocení: nesplnila 

Fena prohledává určený prostor, několikráte odbíhá , na vůdce 

nereaguje.Pro neposlušnost vůdcem odvolána. 

      BO/fena  Rouš 

5)   Camellia Brilanti Davaroni 
      Hodnocení: nesplnila  

Fena stylového hledání, přechází bažantí slepici, nevystavuje 

      AS/fena Skoupá Lucie 

6)  
     Hodnocení: nesplnila 

Fena velmi stylového hledání. Značí zvěř, ale nevystavuje.Vůdce fenu  

z místa odvolává  a   přemisťuje se do dalších prostor. Z uvedeného místa 

posléze vylétá bažantí slepice.Chyba vůdce, nenechal dopracovat fenu při 

značení zvěře. 

 

      MOK/fena Chejn 

7) Brina Naszálymenti 

     Hodnocení:  splnila 
      Fena pomalejšího hledání, nutno ji povzbuzovat. Pro nepřítomnost 

zvěře byla  použita křepelka. Tuto nachází a krátce vystavuje. Na výstřel 

korektní. 

     IO/fena Kyša Pavel 

8) Polcevera´s UMBRA 
     Hodnocení: nesplnil 

    IO/fena Horáček Miroslav 
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      Fena  standardního hledání. Přechází dvakrát bažanta. Nevystavuje. 

9)  AG%ES od Nebeské brány 

      Hodnocení:  splnil 
Fena standardního hledání. Při probíhající srnčí zvěři je ukončeno hledání 

pokynem vůdce a fena je odložena. Od boku vůdce vzlétají bažanti.Na 

pokyn rozhodčího je fena opětovně nasazena a  v keři pámelníku vystavuje 

srnčí zvěř. Na výstřel korektní.  

   IO/fena Kahuda Karel 

10) RE%O  Ross Cynopolis 

       Hodnocení: nesplnil 

 Pes standardního hledání, dvakráte přichází na bažanta kterého 

nevystavuje. 

   SPI/pes Zbořil 

 11) RICARDO Ross Cynopolis 

        Hodnocení : nesplnil 

 Pes standardního hledání. Na upozornění vůdce ze strany vedoucího 

skupiny o přítomnosti srnčí zvěře projevuje vůdce zájem psa na zvěř navést 

a prokázat vystavování. Při kontaktu se srnčí zvěří pes nevystavuje a dále 

bylo zjištěno že přešel bažantí slepici , která vedle vůdce vzlétá. 

 SPI/pes  Ulrych Tomáš 

 
Vedoucí T.A.%.: Ing. Zubík Josef                                           Rozhodčí :  Plecháček Jiří  

 

 

 

 
ARCHER z Mackovy Hory (ale o dost mladší, než na TA%u) 
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Jarní svod  
a zkoušky vloh 

 
 
 
 Na velikonoční sobotu, dne 7. dubna 2007, se v areálu rokycanské Střední 
zemědělské školy konal jarní svod loveckých plemen psů. Je to jakási vstupní brána 
pro jejich loveckou upotřebitelnost. Z našeho klubu se jarního svodu v Rokycanech 
zúčastnili tři jedinci plemene italský ohař pocházející od chovatelky Marcely Léblové 
z Říčan u Prahy.   

Apolon od Nebeské brány, nar. 6. 1. 2006, ČLP/IO/7 
 majitelka: Eva Merhoutová, Svojšice  

Agnes od Nebeské brány, nar. 6. 1. 2006, ČLP/IO/8 
 majitelé:  Ing. Lenka Šlajerová, Ing. Karel Kahuda, Mladošovice  

Agota od Nebeské brány, nar. 6. 1. 2006, ČLP/IO/9 
 majitelka:  Marcela Léblová, Říčany 
 

 
 

 Psy hodnotila mezinárodní rozhodčí exteriéru, ing. Anna Krejzková. Všichni tři 
jedinci byli shledáni jako typičtí zástupci plemene se všemi plemennými znaky, 
úplným chrupem, nůžkovým skusem a klidnou povahou.  
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 O měsíc později, v sobotu dne 5. května se dvě fenky, Agnes a Agota od 
Nebeské brány zúčastnili zkoušek vloh. Dějištěm jarních zkoušek byla honitba 
mysliveckého sdružení Volduchy.  Celou akci uspořádal okresní myslivecký spolek 
ČMMJ. Velká plemena na jarních zkouškách reprezentovali jedinci německého 
krátkosrstého ohaře, müsterlandského ohaře a dvě fenky ohaře italského. Výkon 
ohařů v poli posuzovali zkušení rozhodčí z výkonu, pánové Stanislav Vaněk a Jiří 
Santner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obě patnáctiměsíční fenky jarní zkoušky absolvovaly v I. ceně. Cílem zkoušek 
je prokázat u mladých loveckých psů vlastnosti zděděné po rodičích z hlediska 
lovecké upotřebitelnosti. Obě fenky svými výkony prokázaly, že lovecké vlastnosti po 
předcích byly přeneseny. 

 K hladkému průběhu jarních zkoušek přispěli pořadatelé z mysliveckého 
spolku, rozhodčí, členové MS Volduchy, přívětivé počasí a hlavně vůdci psů. Ti své 
svěřence na zkoušky výtečně připravili. Je to nezvratný důkaz, že myslivecká 
kynologie má i v dnešní době dostatek příznivců. 

 

        Olga Stará 

        poradce chovu italských ohařů 

 

Dobřív dne 9. května 2007  
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Členská schůze Klubu bretaňských ohařů Benešov dne 17.03.2007 
 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny; 
 
 
Členskou schůzi KBO zahájila a všechny přítomné členy i hosty uvítala předsedkyně H. 
Dvořáková.  
 
Následovaly tyto body programu: 

• Zprávu předsedy přednesla H. Dvořáková. Seznámila přítomné s činností klubu 
v loňském roce a s akcemi, které bude klub pořádat v roce letošním. Vyzvala členy 
klubu, aby se v rámci svých možností podíleli na organizačním zajištění plánovaných 
akcí, aby práce nezůstávala stále jen na menším počtu aktivně se zapojujících členů . 
Zhodnotila také účast členů klubu na akcích, které jsou pro ně pořádány, a 
konstatovala s politováním, že zájem z řad členstva bývá skutečně mizivý, a kdyby 
akce svou účastí nepodpořili vystavovatelé a cvičitelé jiných plemen, nebylo by 
možné v činnosti vůbec pokračovat.  

• Zprávu hlavní poradkyně přednesla paní Eva Nosková. Omluvila poradkyni pro 
plemena francouzských ohařů, paní Dr. Rudou, která byla služebně mimo republiku. 
Chovatelský rok 2006 vyzněl vcelku pozitivně, především u plemene auvergnéský 
ohař, kde došlo k nárůstu vrhů a počtu zaslaných štěňat. Podrobně zpracovanou 
zprávu zveřejnila už v KZ 2/2006, a tak byla její zpráva stručná. 

• Zpráva poradkyně chovu italských ohařů paní Olgy Staré byla rovněž stručná, i ona 
již zveřejnila veškeré údaje v KZ 2/2006. 

• Zprávu vycvikáře podal pan Jiří Plecháček. Zpráva byla velice zajímavá, neboť na 
základě jeho iniciativy bylo plemeno „bretaňský ohař“ vybráno komisí MNO pro 
použití k pachovým pracem pro potřeby AČR, PČR a HZS. Je to velice potěšitelná 
informace, která může přispět nejen k zviditelnění tohoto plemene, ale k ocenění 
schopností pro všestranné použití u loveckých plemen všeobecně.  
Dále byli přítomní informováni o tom, že soutěž FT-GT (podzimní trial s přinášením 
ulovené zvěře) byla oficielně vybrána Kynologickou komisí ČMMJ mezi kvalifikační 
soutěže pro účast na MS stavěcích psů – praktický lov. O uznání Poháru Sv. Huberta 
jako kvalifikačního závodu pro reprezentaci na MS Sv. Huberta se jedná. 

• Zpráva ekonomky paní Rathouské byla předložena přítomným v psané formě, 
ekonomka konstatovala, že loňský rok byl pro KBO z finančního hlediska úspěšný a 
hospodaření skončilo s přebytkem, umožňujícím v letošním roce ještě rozšířit 
klubovou činnost. 

• Zpráva KRK: přednesla předsedkyně KRK paní Kocúrová. V hospodaření klubu ani 
ve vedení účetnictví neshledala KRK žádná pochybení. Paní Kocúrová informovala 
také členy KBO o skutečnosti, že při schůzi PaS klubu bylo jejich členům sděleno, že 
PaS klub poskytl Klubu bretaňských ohařů dotaci 5000 Kč na reprezentaci ČR při MS 
ohařů v Itálii. Členům výboru KBO není známo, že by jakákoli dotace ze strany ČPaS 
klubu byla poskytnuta, žádný finanční obnos nebyl ani na účet, ani do pokladny 
poslán. V souvislosti s tím byla projednáno poskytování finanční podpory na 
startovné pro členy KBO, reprezentující ČR na vrcholových světových soutěžích 
(MS). 

• V diskusi se diskutující zajímali o problematiku chovatelskou a zvláště o podmínky a 
způsob výběru psů pro potřeby MNO. 

• Navržené usnesení bylo schváleno jednohlasně. 
 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast. 
Schůze byla ukončena ve 12.00 hodin. 
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Usnesení členské schůze Klubu bretaňských ohařů Benešov ze dne 17.03.2007 

 
 
 
Členská schůze schvaluje: 

• Zprávu předsedy 
• Zprávu hlav. poradce chovu 
• Zprávu poradce chovu pro italské ohaře 
• Zprávu vycvikáte 
• Zprávu ekonomky 
• Zprávu kontrolní a revizní komise 
• Poskytování finančního příspěvku reprezentantům klubu na vrcholných kynologických 

akcích světového významu (MS); výše příspěvku bude stanovena v závislosti na 
aktuálních finančních možnostech klubu. 

Členská schůze ukládá: 
• Předsedkyni klubu, aby na klubových stránkách zveřejnila článek, přispívající 

k propagaci psů s průkazem původu mezi laickou veřejností. 
• Výcvikáři klubu, aby na klubových stránkách zveřejnil zprávu o výběru plemene 

bretaňský ohař pro pachové práce MNO a o podmínkách výkupu psů k těmto účelům. 
• Předsedkyni klubu projednat s Ing. Zubíkem přesný termín soutěže o pohár Sv. 

Huberta v honitbě LČR, LZ Konopiště. 
 
 
Usnesení schváleno jednohlasně, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 

Saintgermainský ohař SAN du Domaine de la Clé de Champs letos zaznamenává 
dobré výsledky v soutěžích FT. Získal i další titul BOB v Konopišti. 
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Určení nominačních soutěží pro Mistrovství světa v lovu s ohaři pro 
rok 2007, které určila na svém jednání dne 30.1.2007 kynologická 
komise ČMMJ  

Mez. FT (CACIT,CACT) – 14.-16.04.2007 – Cheb (ČPSK) 

Mez. FT (CACIT,CACT) – 20.-22.04.2007 - Litoměřice (ČPSK) 

Mez. FT (CACIT,CACT) – 24.-29.04.2007 – Bruntál (KBO+KCHHMO) 

Mez. porovnávací zkoušky kont.o. - Derby (CACIT,CACT) – 12.05.2007 – Ml.Boleslav 
(Klub ČF) 

Mez. FT GT (CACIT,CACT) –18.-19.08.2007 – Pardubice (KBO) 

Mez. FT (CACIT,CACT) - 28.04.2007 – Brno-venkov (MSKCHAO) 

 

Bodování nominačních soutěží 
Bodování nominačních soutěží na Mistrovství světa v lovu s ohaři: základem pro výběr 
jsou mezinárodní zkoušky dle FCI řádů - pouze párové hledání u anglických stavěcích 
psů, sólové a párové hledání u kontinentálních stavěcích psů s tím, že mají přednost psi, 
a to i s menším počtem bodů,kteří se umístní v párovém hledání. Další podmínkou je, že 
psi, kteří budou navrženi na MS musí mít podzimní zkoušky nebo srovnatelnou zkoušku, 
kde prokáží přinášení zvěře pernaté a kachny z hluboké vody. 

Bodové hodnocení psů 
Každá zkouška se hodnotí samostatně a za ocenění získává pes body. Platí vždy nejvyšší 
ocenění - to znamená, že například při zadání titulu CACIT, CACT se započítává bodové 
ocenění pouze za titul CACIT.  
Bodové hodnocení: 
CACIT - 20 bodů 
Res.CACIT - 18 bodů 
CACT - 15 bodů 
Res.CACT - 13 bodů 
Výborně - 10 bodů 
Velmi dobře - 5 bodů 
Dobře - 1 bod 

Přihlášky 
Každý vůdce se bude hlásit písemnou přihláškou na sekretariát ČMKJ - paní Doubková. V 
přihlášce musí být uvedeny základní údaje o psu (jméno, datum vrhu,Člp., dosažené 
výsledky na nominačních zkouškách), kontaktní adresa majitele psa a vůdce psa + 
telefonický a mailový kontakt. Výběr psů provede kynologická komise ČMMJ na základě 
bodových výsledků nominačních soutěží. Stejným způsobem se budou hlásit vůdci na 
soutěž  Sv.Huberta pro soutěž muži a ženy - výběr bude opět provádět kynologická 
komise ČMMJ. Termín přihlášek je do 31.8.2007 a nejpozději do 15.9.2007 budou 
zájemci o nominaci vyrozuměni. Nominaci loveckých slídičů pro soutěž Sv.Huberta může 
komisi navrhnout Klub loveckých slídičů. 
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Titul BOB získal na výstavě v Konopišti 
také  
italský spinone Ludstar Bartolomeo – 
obr. vlevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOB auvergnéský ohař Vizir des Vignes du 
Mesnil  -   obr. vpravo 
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Epagneul de Saint Usuge – záchrana plemene, které téměř zmizelo 
 
 
 Epagneul de Saint Usuge se navrací ze zapomnění. Otec Billard ze Savigny-en-Revemont , malé 
obce, situované na rozvodí Saony a Loiry u hranic pohoří Jura stál u znovuzrození tohoto psa. V roce 
1947, po návratu  ze zajetí, si tento kněz chtěl koupit nějakého epagneula de Saint Usuge. Poptal se 
tedy na Societé Centrale Canine, kde jsou vedeny plemenné knihy, ale přišla mu odpověď, že toto 
plemeno zaniklo, neboť od poslední výstavy v Louhans, která se konala v roce 1936, již o něm nejsou 
žádné zprávy.  
 Kněz tedy vzal svoji poutnickou hůl a vydal se hledat nějaké jedince této rasy. Uspěl, podařilo se 
mu získat první fenu, kterou pojmenoval „Poupette“, nalezl také v Louhans výtečného psa jménem 
„Dick“, který byl synem psa „Braco“, který získal první cenu na výstavě v Louhans v roce 1936. Započal 
tedy s chovem, a i když byl v nelehké situaci, snažil se vyhýbat příbuzenské plemenitbě. Během 33 let 
svojí chovatelské činnosti odchoval přes 200 psů, kteří byli velmi úspěšní.  
 V roce 1978 se otec Billard obrátil na pana Serge Bey a řekl mu: „je třeba pokračovat v chovu 
plemene Saint Usuge, předávám ti svůj chov“. Daroval jedno štěně také dceři pana Bey, která pod 
vlivem jeho osobního šarmu do toho spadla také.  
 V roce 1990 proběhla konečně ustavující schůze chovatelského klubu a pan Bey se stal 
předsedou]. A dnes se tento malý hnědobílý epagneul stává už téměř slavným. Mají ho v Německu, 
v Kanadě, ve Spojených státech, v Rakousku a několik jich je i v Rusku] 
 Otec Billard a Serge Bey dostáli svému poslání: zachovat  kmenovou základnu chovu Saint Usuge, 
plemene, které dosáhlo znovu oficielního uznání francouzskou plemennou knihou (LOF) v roce 2003. 
 Nedílná součást historického dědictví kraje Bresse, tento malý dlouhosrstý stavěč, již nesmí 
zaniknout] 
 Je to pes velmi dobře přizpůsobený práci v místním biotopu, je to výborný vodař, miluje práci 
v bažinách a při lovu sluk. Je od přírody věrný, milý a učenlivý, a tak je to také výborný společenský 
pes.  

Ze stránek www.milouchouchou.com přeložila Dv. 
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I N Z E R C E  
 
 

AUVERGNESKÝ KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 
 

 
Francouzské plemeno výborného loveckého stavěcího psa 

a příjemného společníka. 

 
Chovatelská stanice FCI „Od smutné říčky“ 

 
Prodám štěňata (fenku a psíka): 
 

matka Gama Od Smutné říčky, otec Aron des Brumiers de Rigou 
z francouzského chovu. 

 
Dále prodám dva roční psy: 
 

matka Gora Od Smutné říčky, otec Vizir des Vignes du Mesnil 
 
 

 
 

Slavomír  Hanáček 
Na Libuši 700 

CZ – 391 65 Bechyně 
 

Tel.: 381 213 042 
Mobil: 603 858 633 

e-mail: psi.hanacek@volny.cz 
http://od-smutne-ricky.wz.cz 
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!!!!!  ZTRÁTA  PSA  !!!!! 
             

 
V neděli 14. ledna se ztratil ze zahrady v Týnci nad Sázavou 
lovecký pes, bretaňský ohař, chovný pes Artuš Lesneven. 
Je bílorezavý, starý 10 roků, slyší na jméno John.  
Podle získaných informací se pohyboval směrem na 
Benešov. 
Prosíme všechny, kdo by mohli poskytnout jakékoli 
informace o jeho výskytu, aby kontaktovali pana Pazourka 
na telefonu 604183714, anebo e-mail 
redakce.kbo@seznam.cz 
 
Za jakékoli informace předem děkujeme! 
 
 
 
 

  
 
 
 

 


