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Auvergnéský ohař feny třída dorostu Konopiště 2012 
 

 
Baltica Demoro Širdis vystavuje. /TAN Konopiště/ 
 
Foto na titul. stránce: CAC, Klubový vítěz, BOB a BIS 
Konopiště 2012, Asconio di Witigenove  
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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: 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 
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Poradce chovu pro plemena dalších francouzských ohařů 

    JUDr. Iva Rudá 
    U Zvonice 431  

664 61 Rajhradice 

    tel:  602 555 257   

e-mail: ruda@stavos.cz 
 

Poradce pro plemena italský ohař, italský spinone 

    Olga Stará 
    338 44 Dobřív 297 

    mobil: 733 337 951;    

e-mail: melmatej@tiscali.cz 

 

 

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO 
POŘEBY ČLENŮ KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ.  
 

 

 
Na Poháru Pardubického hejtmana nás opět reprezentoval 
Jirka Plecháček, tentokrát s fenkou BO z vlastního chovu.  
Pardubické družstvo opět zvítězilo! 
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Důležité informace o klubu naleznete na 
www.breton.cz 

 
 
 
 

Revizní komise KBO:  
Slavomír Hanáček 

Na Libuši 700 

391 65 Bechyně 

   mobil: 773 626 362     
e-mail: psi.hanacek@volny.cz 

 

  

Starý Jiří Bc. 

                                      338 44 Dobřív 297 

                                      mobil: 733 337 91     
                              e-mail: melmatej@tiscali.cz 
 

  

Soucha Svatopluk 

Neumannova 1338 

                                  256 01 Benešov 

                                  mobil: 724 523 399    

        e-mail: svatopluksoucha@seznam.cz 
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Členská schůze Klubu bretaňských ohařů 10.03.2012 
v Benešově 
 
Zápis: 
 
Zahájení - Dvořáková 
 
Omluveni: Stará, Starý, MUDr. Novotný, Plecháček, Majerhofer, Dušková 
 
Volby komisí: 

1) mandátová: Ing. Kyša, Marcela Horáčková, Jan Korcián 
2) návrhová: JUDr. Rudá, Slav. Hanáček, Pavel Navrátil 
3) zapisovatel: JUDr. Iva Rudá 

 
1) Zpráva předsedkyně KBO: 
- ukončení spolupráce v Dubanech, přesun souboru akcí do Bruntálu.  
- na základě „Směrnice“, obdržené z ČMKJ, bude napříště MJL  do PP a na 
kartičky zapisován zkratkou MJL-ZV. 
- změna zadávání CACT na kl. soutěžích a zkouškách – návrh Ing. Kahudy 
– bude obsahem diskuse. 
- na podzimní speciální výstavu v Milevsku bude pozvána rozhodčí paní D. 
Letroye z Belgie. 
 
2) Zpráva matrikářky-ekonomky: 
- po administrativním ukončení členství neplatících členů je současný stav 
87 členů.  
- Finance: 
 B.ú.: k 31.12.2011:   10.825,25 Kč 
 Pokladna k 31.12.2011 15.276,30 Kč 
 
3) Zpráva hl. poradkyně chovu: 
odkazuje na podrobné zpracování v posledním čísle KZ; 
pro BO vydáno od zač.roku 2012 zatím 6 krycích listů, zapsán 1 vrh 
u AO vydán 1 krycí list, dovezen 1 importovaný pes z Francie 
u IO zatím nevydán žádný KL 
u SPI vydán jeden krycí list, uskutečněno krytí v zahraničí (IT) 
 
4) Zpráva KRK: 
Zprávu předložil Svatopluk Soucha. V hospodaření klubu nebyly shledány 
žádné závady, účetní evidence je řádně vedena. 
 
5) Diskuse: 
V diskusi se projednávala změna počtu udělovaných titulů CACT na kl. 
soutěžích. Ing Kahuda vypracoval návrh ve znění: 
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**V každém plemeni může být přiznán titul CACT psovi, který získal I.cenu s 
nejvyšším počtem bodů v daném plemeni, druhému v pořadí, který získal I. 
cenu, lze analogicky přiznat  titul res. CACT. Limitní známky pro udělení 
CACT vystavení 4, hledání 2x4, postupování 3, min. počet 218 bodů. 
Kriteriem pro udělení titulu CACT či res. CACT je především plemenný styl, 
vystavování a nasazení při hledání, které budou hodnoceny rozhodčími. 
NEJEDNÁ SE TEDY O TITULY NÁROKOVÉ! 
K bodu se rozběhla delší velmi živá diskuse, z níž vzešly dva protinávrhy: 
1/ Dr.Rudá a Sl. Hanáček navrhují setrvat při stávající praxi, která je 
v našem klubu, tedy CACT může být přiznán nejlepšímu jedinci na 
zkouškách a titul Res.CACT druhému v pořadí (s výjimkou MJL, kde se o 
tituly běhá v případě bodové rovnosti baráž a soutěž je rozdělena na dvě 
kategorie podle nomenklatury FCI).  
2/ Mgr. Zbořil v podstatě souhlasí s návrhem Ing. Kahudy, avšak nechce 
omezení jednotlivými známkami, pouze počtem bodů. 
Po ukončení diskuse bylo hlasováno v pořadí, jak byly návrhy podány.  
Návrh pana Ing. Kahudy – pro: 8, proti 13 – návrh nebyl přijat. 
Návrh Rudá-Hanáček: pro 15, proti 1, ostatní se zdrželi. Návrh byl přijat. 
Mgr. Zbořil svůj návrh stáhl. 
 
Pavel Navrátil informoval členskou základnu o průběhu Jarního poháru 
AICEB (Mistrovství Evropy BO), na němž posuzoval. Konstatoval, že kvalita 
předváděných psů byla vysoká, v kategorii jednotlivců i družstev zvítězili 
Španělé. Pozastavil se nad nedisciplinovaností vůdců, neboť závěrečného 
slavnostního vyhlášení výsledků se nezúčastnil ani jeden vyhodnocený 
psovod! Chápe to jako neúctu k pořadatelům i k příznivcům plemene, kteří 
se na Zadaru sešli. 
 
Bc. I.Pražáková žádala čl.schůzi o udělení výjimky pro krytí trojkové feny IO 
(DKK 3) psem s výsledkem 1/1. Pí. Dvořáková kontatovala, že řešení tohoto 
problému nepřísluší č.s. a je plně v kompetenci HPCH. Sama by tuto 
možnost nedoporučila, protože v ČR je možné krýt tuto fenu čistým psem, 
situace u IO je lepší než u BO. 
HPCH paní Nosková udělila výjimku na jedno spojení těchto jedinců. 
V případě dalšího krytí může být zmíněná fena kryta pouze psem 
s výsledkem 0/0, jak odpovídá řádným chovným podmínkám klubu. 
 
6. Usnesení; na závěr č.s. přijala usnesení, které je samostatnou přílohou 
tohoto zápisu. 
 

Zapsala: JUDr. Iva Rudá 
 
 
 
 
 



 8

Členská schůze Klubu bretaňských ohařů 10.03.2012 v Benešově 
 
Usnesení: 
 
1/ Členská schůze schvaluje složení komisí 
 a/ návrhové ve složení: JUDr. Iva Rudá, Slavomír Hanáček, Pavel 
Navrátil; 
 b/ mandátové ve složení: Ing. P. Kyša, Marcela Horáčková, Jan 
Korcián; 
 
2/ Členská schůze schvaluje zprávu předsedy klubu; 
 
3/ Členská schůze schvaluje zprávu ekonoma-matrikáře klubu; 
 
4/ Členská schůze schvaluje zprávy poradců chovu; 
 
5/ Členská schůze schvaluje zprávu výcvikáře KBO v podání předsedkyně 
KBO; 
 
6/ Členská schůze schvaluje zprávu KRK. Zprávu přednesl pan Svatopluk 
Soucha; 
 
7/ Členská schůze neschvaluje návrh Ing. K.Kahudy o udělování titulu CACT 
na klubových zkouškách; 
 
8/ Členská schůze schvaluje návrh JUDr.I. Rudé a S. Hanáčka o udělování 
titulu CACT na klubových zkouškách; 
 
Návrh usnesení byl schválen 23 hlasy. Zdržel se jeden. 
 
 

Field-trialové soutěžení 
 

Již několik let se ve slezských terénech nedaleko od Bruntálu, na 
dohled od majestátního vrcholu Pradědu, konají soutěže Field Trials pro 
ohaře. Jejich organizace se ujala skupina nadšenců okolo Pavla Navrátila, 
mezinárodního rozhodčího pro tento typ zkoušek. Ten často vyjíždí 
posuzovat na trialové soutěže v oblasti chorvatského Zadaru, dalo by se říci 
Mekky milovníků trialů. Při svých cestách navázal četné kontakty 
s rozhodčími a drezéry z jihu Evropy a pojal nápad, uspořádat pro naše 
milovníky ohařů FT na evropské úrovni. K tomu bylo ovšem nutné zajistit 
také účast profesionálů, rozhodčích a drezérů, kteří se výcvikem psů 
profesionálně zabývají již po mnoho let (a mnozí toto povolání zdědili po 
svých otcích a praotcích). Výhodou pro uspořádání takové soutěže na 
našem území je právě poloha terénů v okolí Bruntálu, neboť někteří drezéři 
jezdí z jihu Evropy soutěžit do Polska, země zaslíbené, kde se stále 
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vyskytuje divoká koroptev v dostatečném množství pro to, aby se na této 
zvěři daly uspořádat nejcennější soutěže – FT jarního typu  /Jarní FT je 
hodnocen VÝHRADNĚ na divoké koroptví zvěři, a pokud u nás někdo nazve 
soutěž, kterou pořádá, Jarním FT a pak hodnotí výkony psů na jiné zvěři, 
hrubě porušuje pravidla zkoušky, stanovená FCI!/ No a při cestě z jihu 
Evropy do polských terénů většinou všichni jezdí Moravským úvalem, 
směrem na Ostravu. A odbočka do Bruntálu je pak už jen nepatrná zajížďka. 

První ročníky bruntálských trialových soutěží zastřešil Klub 
chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů. V letošním roce došlo ke 
změně a garantem soutěží je Klub bretaňských ohařů, klub, který začal 
s organizací FT soutěží pro kontinentální ohaře v roce 1991 a od té doby je 
pořádá nepřetržitě každý rok. V loňském roce však bylo nutno pro enormní 
úbytek vhodných terénů opustit lokalitu na pardubickém okrese, kterou KBO 
využíval již po několik sezón. A tak došlo k dohodě s organizátory FT na 
Bruntálsku a od letošního roku by měly nadále soutěže probíhat v režii Klubu 
bretaňských ohařů. 

Co to vlastně FT je a k čemu slouží? FT je chápán jako základní 
chovná zkouška pro ohaře ve velké části Evropy. Je totiž nezbytné, aby se 
pes jako dobrý trialer narodil, nelze předpokládat, že s každým ohařem 
budeme mít šanci na FT uspět. Trialer musí mít obrovské nasazení při 
vyhledávání zvěře (loveckou vášeň),  výborný a správně používaný nos, 
korektní plemenný styl a musí být ovladatelný – nesmí to být štváč. 
Podmínky pro úspěch na FT jsou přísné a ne každý pes na ně dosáhne. 
Takový pes ovšem svoje vlastnosti má geneticky dané, nikoli získané 
výcvikem a drezúrou, a tak je zase předává svému potomstvu. To je tedy 
hlavní účel FT z pohledu chovatelů. Proto je třeba poděkovat bruntálským 
organizátorům za možnost vidět i u nás pracovat psy evropských dimenzí.  

V letošním roce zde soutěžili ohaři kontinentálních i britských 
plemen, přesně podle pravidel FCI pro FT, tedy kontinentálové v kategorii 
„solo“ (v terénu pracuje jeden pes) a britská plemena v kategorii „couple“, 
kdy v terénu pracují dva psi dvou psovodů společně – disciplínou, 
požadouvanou u britských ohařů je totiž přiznávání, tedy respektování 
(ustrnutí bez pohybu) vystavujícího partnera. Soutěže jsou vypisovány jako 
„letní FT“, neboť při těchto soutěžích lze v terénu vypouštět podle přesně 
stanovených pravidel pernatou zvěř. Vypouštěla se zvěř koroptví a bažantí, 
pro TAN pak křepelky. 

Soutěž byla jako obvykle dobře obsazena, i když počet startujících 
a startů se přece jen oproti minulým letům mírně snížil. Krize dopadla i na 
tento obor lidské činnosti, majitelé investují do svých psů méně a profidrezéři 
si stěžují na ubývající klientelu. Přesto ve dnech 20-25 dubna bylo 333 
startů, což je počet v našich zeměpisných končinách nebývalý. Musíme 
s potěšením konstatovat, že se navyšuje počet kontinetálních ohařů, 
vedených našimi amatérskými psovody. Sice v konkurenci profesionálů 
nedosahují na nejvyšší mety /tituly CACT a CACIT/, ale jejich úroveň se rok 
od roku zvyšuje a zájem stoupá.  
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V rámci soutěží se konaly také chovné zkoušky TAN (Test 
vrozených vloh), základní chovné zkoušky v KBO. Těch se účastnilo 11 psů. 

Na podzim se budou konat ve stejné lokalitě opět FT, a to jak výše 
zmíněné FT letního typu, tak také podzimní FT-GT s lovem (přinášením) 
zvěře, Kvalifikace na MS Sv.Huberta a Memoriál Josefa Luxe. 

Všechny obdivovatele ušlechtilých ohařů zvou organizátoři. 
 
 

 
Nejlepších výsledků na FT v Bruntálu dosáhla již tradičně 
fena Augia z Mackovy hory, vedená paní N.Duškovou 
 
 
PODROBNÉ VÝSLEDKY JSOU KE SHLÉDNUTÍ NA 
KLUBOVÉM WEBU. 
 
 

 
 
 
 



 11

T.A.N.  Bruntál  2012 
 
21.4.2012 
jméno psa/plemeno      vůdce   ocenění 
AJAX z Ričiho chovu 
/EB/  
Člp/EB/805 nar. 
15.10.2010 

Czech Richard obstál 

ARDO Elanovo /EB/ 
Člp/EB/808 nar. 
4.3.2011 

Balák Zdeněk Nedostavil se 

 
22.4.2012 
jméno psa/plemeno         vůdce            ocenění 
DORA Black Barbarian 
/EB/ 
Člp/EB/816 nar. 9.3.2011 

Župka Karel obstál 

FRANCE de 
Passemarais/EPA/ 
Člp/EPA/2 nar. 
14.12.2010 

Sedláková Zuzana Bc. odročen 

EDITH /EPA/ 
Člp/EPA/1 nar. 28.7.2009  

Sedláková Zuzana Bc. obstál 

EOLE /EP/ 
LOF 7 EPPI 3429 
nar.3.11.09 

Schildknecht Jean-
Marc 

obstál 1.pořadí 

Aranyvadasz NIMROD 
/MOK/ 
Člp/MOK/4132 nar. 
26.5.2011 

Sedláková Zuzana Bc. obstál 

 
25.4.2012 
jméno psa/plemeno        vůdce             ocenění 
ALERTA Boglarca /MOK/ 
Člp/MOK/3634 
nar.27.5.10 

Janíková Petra obstál 

AJK z Elevenu /MOK/ 
Člp/MOK/3330 
nar.9.8.2009 

Marek Rudolf obstál 1.pořadí 

GABIN des Landes de 
Sologne 
/SGO/ SPKP  n. 3.4.2011  

Plávka Igor obstál 
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HAK z Mešinské 
hájovny/NKO 
Člp/KO/79052 nar. 
27.6.2010 

Sušor Slavomír odročen 

Zkoušku posuzoval pan František Bajer /CZ/.  
Podmínky pro vyzkoušení psů byly výborné, tomu odpovídá i úspěšnost 
předvedených psů.  
 
T.A.N Konopiště 13.05.2012 
         
Sk.I 
ROZHODČÍ: Dvořák Miloslav 
VEDOUCÍ V TERÉNU: Soucha Svatopluk 
 
Jméno psa/č.zápisu    majitel/vůdce      hodnocení 
Butty od Dánských 
Králů 
Člp/EB/630 

Plecháček Jiří uspěl 

Artur ze Samoty 
Nouzov 
Člp/EB/822 

Kostka Stanislav uspěl 1.pořadí 

Valentina Ross 
Cynopolis 
Člp/SPI/33 

Havránková Zita odročen 

Duna z Hory Blaník  
Člp/EB/803 

Cvrček Karel uspěl 

Boemi od Nebeské 
brány 
Člp/IO/39 

Farek Jiří uspěl 

Grison de la Vallée de 
l´Ysieux Člp/MPO/1 

Šrettrová Lucie odročen 

Khyannes Etincelle de 
Vie 
Člp/BA/81 

Arden Lukáš uspěl 

 

 

Sk. II. 
ROZHODČÍ: Plecháček Jiří 
VEDOUCÍ V TERÉNU: Soucha Svatopluk 
 

Jméno psa/č.zápisu      majitel/vůdce      hodnocení 
Cliff Black Barbarian 
Člp/EB/781 

Salačová Kateřina odročen 
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Olka z lukovenských 
koutů 
Člp/EB/827 

Flekač Jan uspěl 

Baltica Demoro Širdis 
Člp/IO/39 

Pražáková Iveta uspěl 

Alois ze Samoty Nouzov 
Člp/EB/820 

Novák Vladimír Ing. uspěl 

Anka ze Samoty Nouzov 
Člp/EB/824 

Novák Vladimír Ing. uspěl 

Ornela z lukovenských 
koutů 
Člp/EB/828 

Seidlová Eva odročen 

Tina od Pantiča 
Člp/EB/819 

Majerhofer Jan odročen 

 
 
IV.NOVOMLÝNSKÉ  DERBY – VÝSLEDKY 

 
 
JMÉNO PSA  PLEM/ČLP VŮDCE  CENA TITUL 

 
 

1.Back z Rajhradických polí BA/38  JUDr Iva Rudá    I.cena/228b./ 
       CACT 
2.Archie Z Mešínské hájovny POI/10430  Jiří Drábek I.cena/225b./  

                                                                      r.CACT 
3.Dona de L Etang du Vert SGO/3     Jiří Tomášek     I.cena/225b. 
  
4.CHerie Bohemia Victoria IS/15192  Naďa Dušková I.cena/225b. 
  
5.Augia z Mackovy hory  EB/639/08   Naďa Dušková I.cena/224b. 

  
6.Leonardo ze Štípek   NKO/79067    Jakub Adámek I.cena/222b. 
  
7.CHance Bohemis Victoria  IS/15193 Naďa Dušková I.cena/222b. 
  
8.Lord od Smutné říčky  BA/78  Libor Štastný       I.cena/218b. 
  
9.Bora z Dvorku Čamourku GS/6131 Jiřina Moravcová I.cena/218b. 
  
10.Le Fol du Vent Fala Lovea VOK/10374  Jiří Drábek  I.cena/216b. 
  
11.Theo z Taranky  EB/787     Marcela Horáčková         I.cena/216b. 
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12.Bria z Rajhradických polí  BA/37   JUDr.Iva Rudá    I.cena/216b. 
  
13.Kessy z Koroptvárny  NKO/79374   Karel Šebesta    I.cena/204b. 
  
14.Bjarme Steel Crazy Dog VOK/1182 Vlasta Surovcová III.cena/202b. 
  
15.Queen Piaf Dama Krkonoše BA/86 Květuše Kocúrová III.cena/171b. 
 
V neděli 6. května se už po čtvrté setkali příznivci lovecké kynologie v Brodu 
nad Dyjí, základně na jižní Moravě, aby se zde účastnili klubové soutěže 
Klubu bretaňských ohařů,  Novomlýnského Derby, což je soutěž o titul 
CACT.  
Derby se běží letos již po čtvrté a díky rozhodnutí členské schůze našeho 
klubu, které posvětilo zavedenou tradici, že se titul CACT zadává skutečně 
jen prvnímu a Res.CACT druhému psu v pořadí, se nám na start dostavili 
vůdci zvučných a vážených jmen. První je jen jeden, a o to jde při této 
soutěži především.Takovým přístupem je z naší soutěže prestižní akce, 
známá svou náročností a náročností při posuzování. Ani letos nezklamala^. 
Díky suchu, které v jarních měsících postihlo celou Evropu, jsme měli 
náročný terén na práci psů. Porost už byl docela vysoký, ovšem řídké osení, 
do kterého nám v noci před akcí lehce zapršelo, zapřičinilo, že zvěř v poli 
alespoň zrána nebyla - a to jsou Dunajovice pověstné svou zazvěřeností a 
soutěže zde probíhají výhradně na divoké zvěři. Přes den se výrazně oteplilo 
a pole rychle vysychala, čili pro pejsky to  byl zajímavý terén, jen té zvěře 
nebylo tolik, jak jsme zvyklí.  
Práce pejsků i jejich vůdců byla ve většině případů velmi hezká a bylo vidět, 
že jsou na soutěž tohoto typu plně připraveni, byli jsme svědky nádherných 
prací v poli s prostorným zabíráním terénu výrazně do stran, a to se lehký 
vítr neustále točil a psům jejich práci opravdu ztěžoval. Většina pejsků 
předvedla v poli svůj typický pohyb během hledání a dobrou práci s větrem.  
K úspěchu jim vydatně pomáhali jejich zkušení vůdci. Každý se dostal na 
zvěř,  jen to obvykle bylo bohužel tak, že se nám dostal buď jen na pernatou, 
nebo jen na srstnatou, a proto po skončení prací v poli nastoupili psi na další 
menší hledání v mezích  a na větrolamech tak, aby měli možnost prokázat 
své schopnosti v plné míře, tedy na obou typech zvěře. V těchto pásech již 
bylo zvěře více a posouzení šlo rychle kupředu, každý účastník měl opravdu 
šanci pracovat jak na pernaté, tak na srstnaté zvěři, ale i tak to bylo pro 
rozhodčí velmi náročné. I když to není nutnost, aby nám zvítězil klubový 
pejsek, stalo se tak a zvítězil auvergnéský ohař Back z Rajhradických polí, 
vedený Dr. Ivou Rudou. Musím říci, že je to naše hvězdná stálice, jeho práce 
byla perfektní, rychlá, typická pro plemeno a vytrvalá, i když sluníčko docela 
pařilo. Po právu ukončil soutěž s plným počtem bodů a s titulem CACT. Jako 
druhý se umístil Jirka Drábek s fenkou pointra Archie z Mešinské hájovny s 
titulem r.CACT a jako třetí náš oblíbený Jirka Tomášek s Donou de l´Etang 
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du Vert, zástupkyní velice vzácně se u nás vyskytujícího plemene Saint-
germainský ohař. 
Dva ze tří psů, kteří se umístili na špici, byli zástupci našeho klubu, což je 
krásné, klub reprezentovalo celkem 7 ohařů, 2 bretaňští ohaři, 4 auvergnéští 
a 1 Saint-germainský ohař. Práci těchto psů rozhodčí velmi vyzdvihovali a 
zmiňovali zvláště výbornou práci bretoňáků Augie z Mackovy hory vedené 
Naďou Duškovou a Thea z Taranky vedeného Marcelou Horáčkovou. 
Dále prokázaly špičkovou práci „setří holky“ Nadi Duškové a Leonardo ze 
Štípek /NKO/, vedený mladým vůdcem Jakubem Adámkem. Všichni tito 
zmiňovaní plus vrcholová trojice vlastně bojovali o titul a v jeho získání 
zabránila některým doslova ta malá pověstná kapička zkouškového štěstí. 
Velmi dobře se uvedl také Lord od Smutné říčky, kterého úspěšně vedl 
doktor Štastný a Bria z Rajhradických polí. Ostatní účastníci také velmi tvrdě 
bojovali, ale projevilo se mládí některých pejsků a těžké podmínky, které se 
podepsaly na jejich výkonech. Děkuji jim všem za jejich velmi sportovní 
přístup k akci samotné, jak říkal pan Werich – „jednou jsme dole -jednou 
nahoře“. 
A nejzajímavější zážitek? Určitě práce fenky NKO Karla Šebesty, Kessy 
z Koroptvárny, která nádherně vypracovala lišku! 
Děkuji MS Dolní Dunajovice, pánům Pavlu Zonygovi, Markovi Tichému a 
Mirkovi Lukášovi za pomoc s přípravou a pečlivým vyhledáváním správných 
terénů, Liboru Janouškovi za poskytnuté zázemí během akce. Dále 
ekonomovi a současně kuchaři akce ing.Pavlu Kyšovi a v neposlední řadě 
mé manželce Marcele, která mi pomáhala s přípravou celé akce a věřte že 
práce bylo dost a dost.Velký dík patří sponzorům akce,  vinařství Guldan 
Diváky a vinařství Pitra Dolní Dunajovice. 
Asi nejvíce oceňována byla práce rozhodčích, kteří pod vedením vrchního 
rozhdčího pana Bronislava Procingera předvedli dokonalou profesionalitu a 
dokázali správně posoudit pestrou paletu plemen ohařů, i když  se typická 
práce velmi často mezi jednotlivými plemeny dost liší. Rozhodčím, kteří nám 
zachovávají přízeň, a jsou to pánové Jaroslav Malý, František Konečný, 
Jaroslav Naugebauer a Jiří Studynka, patří obrovský dík! 
 

Mirek Horáček 
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KLUBOVÁ VÝSTAVA KBO V Konopišti 

13.května 2012 
 

Posuzoval:   Miroslav Václavík (CZ) 
 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi    Třída otevřená 
 10. TOKAY Mon Tresore d´Amoure      Člp/BA/                       20.02.10 
 o.: Jasan od Smutné říčky, m.:  Bianca de Ruisseau de Montbrun 
 ch.: Maliszewsal Anna, m.:  Horáček Miroslav 
Dvouletý pes, horní hranice výšky, dobrá kondice. Korektní hlava, správný 
skus, tmavá maska rozdělená lysinou. Dobré nasazení ucha, hnědé oko, 
slabší hrudník, předhrudí chybí. Při pohybu silně sevřené paty.  
Velmi dobrý 1 

Psi    Třída pracovní 
 11. LORD od Smutné říčky                 Člp/BA/78                      07.09.09 
 o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Šťastný Libor MUDr. 
2 ½ letý pes v dobré kondici a dobré výšky, silná hlava, nůžkový skus, 
v horní čelisti jeden řezák přeražen. Tmavá hlava, jemná řasa, korektní 
hrudník, dobrý pohyb. Psa nutno naučit prohlídku chrupu a předvádět. 
Výborný 1 
 
Feny    Třída dorostu 
 12. HEDA Akibon                                Člp/BA/106                     05.11.11 
 o.: Back z Rajhradických polí, m.:  Lira od Smutné říčky 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Horáček Miroslav 
Půlroční fena v dobré kondici, hlava v dobrém vývinu, nůžkový skus, kratší 
záď a slabší úhlení hrudních končetin. 
Velmi nadějná 3 
 
 13. HERA Akibon                                Člp/BA/105                     05.11.11 
 o.: Back z Rajhradických polí, m.:  Lira od Smutné říčky 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Adámek Jakub 
Půlroční fena ve výborné kondici, již dnes s výraznou hlavou, nůžkový skus, 
tmavé oko, dobrá vrchní linie, odpovídající hrudník, dobrý pohyb. 
Velmi nadějná 1 
 
 14. HEXA Akibon                                Člp/BA/109                     05.11.11 
 o.: Back z Rajhradických polí, m.:  Lira od Smutné říčky 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Slapnička Zdeněk JUDr. 
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Šestiměsíční fenka v dobré kondici. Hlava úměrná věku, nůžkový skus, 
hnědé oko, mírně kratší záď, hrudník úměrný věku, dobrý pohyb. 
Velmi nadějná 2 
 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ – 
BÍLOORANŽOVÝ 

Psi    Mezitřída 
 15. THEO z Taranky                          Člp/EB/787                       23.07.10 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Horáčková Marcela 
Téměř dvouletý pes správné výšky, správného formátu a ve velice dobré 
výživné kondici. Korektní hlava, správný skus, dobré ucho. Středně dlouhý 
krk, výborná horní linie, při pohybu volnější loket. 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
 

Feny    Třída mladých 
 16. OLKA z Lukovenských koutů    Člp/EB/827                       03.05.11 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Akira Amitycja 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Flekač Jan 
Roční fena ve velice dobré výživné kondici, dobrá výška, dobrý formát. 
Hlava – nůžkový skus, pouze střední stop. Více skloněná záď, dobrý 
hrudník, dobré úhlení. Chybí bílá lysina. 
Dobrá  
 
 17. ORNELA z Lukovenských koutů   Člp/EB/828                   03.05.11 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Akira Amitycja 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Seidlová Eva 
Roční jemnější a nižší fena s velmi pěkně modelovanou hlavou. Nůžkový 
skus, tmavé oko, dobré ucho, správná lysina. Hrudník odpovídá kostře.  Při 
správném předvedení dobrý pohyb. 
Velmi dobrá 2 
 
45.DORRA Black Barbarian                     Člp/EB/787                      09.03.11 
 o.:Bastien, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Župka Karel 
14ti měsíční fena na spodní hranici výšky, dobrá hlava, správný skus, dobré 
ucho. Pevný hřbet, dobrý pohyb. Fena by si zasloužila lepší předvedení. 
Výborná 1, CAJC,BOJ 
 

Feny    Třída otevřená 
 18. BELA du Chateau Jencenstejn   Člp/EB/759                     28.11.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Lišková Jana 
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Fena ve velice dobré výživné kondici, slabší hlava, korektní skus, pouze 
náznak lysiny. Dobré ucho, pevný hřbet, při správném předvedení dobrý 
pohyb. 
Velmi dobrá 2 
 
 19. BUTTY od Dánských králů              Člp/EB/630                 06.02.06 
 o.: Perceval z Taranky, m.:  Midtvejs Tisane 
 ch.: Nejman Karel, m.:  Plecháček Jiří 
6ti letá fena celkově pěkná, v typu. Ve slabší výživné kondici. Dobrá hlava, 
správný skus, korektně nasazené ucho, výborná vrchní linie, dobrý pohyb. 
Pouze náznak lysiny.  
Výborná 1 
 

Feny    Třída pracovní 
 20. AUGIA z Mackovy hory                  Člp/EB/639                   29.06.06 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Dušková Naďa 
6ti letá feny ve velmi dobré výživné kondici, s dobře modelovanou hlavou, 
správný skus, dobré ucho, pevný hřbet, hrudník 50/50, při dobrém 
předvedení dobrý pohyb. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz 
 

Feny    Třída veteránů 
 46. FELA                                               Člp/EB/                          02.06.02 
 o.:Argho, m.:  Iuna 
 ch.: Manganello., m.:  Manganello Gimmi 
14ti letá fena ve výborné kondici, dobrá hlava, stále pevný hřbet. Pohyb 
odpovídá věku. 
Výborná 1, BOV 
 
 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ – OSTATNÍ 
BARVY 

Psi    Třída mladých 
 21. ALOIS ze Samoty Nouzov          Člp/EB/820                       04.05.12 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Kyra z Lukovenských koutů 
 ch.: Novák Vladimír Ing., m.:  Novák Vladimír Ing. 
Roční pes dobrého formátu s korektní hlavou. Srst absolutně nepřipravená 
na výstavu – dredy.  Nůžkový skus, levé víčko po úrazu, pevný hřbet, dobrý 
pohyb. 
Dobrý 
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 22. ARTUR ze Samoty Nouzov              Člp/EB/822                      
04.05.12 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Kyra z Lukovenských koutů 
 ch.: Novák Vladimír, m.:  Kostka Stanislav 
Roční pes ve výborné kondici, silná hlava, trochu volnější (těžší) pysk. 
Správný skus, tmavé oko, lysinka úplně chybí.Pevný hřbet, správný tvar 
hrudníku, při pohybu mírně sevřené paty. 
Velmi dobrý 1 
 

Psi    Mezitřída 
 23. AJAX z Ričiho chovu                 Člp/EB/805                       15.10.10 
 o.: Odin z Taranky, m.:  Angelina Black Barbarian 
 ch.: Czech Richard, m.:  Czech Richard 
Výborně předvedený pes, výborný v typu. Klešťový skus, pevný hřbet, trochu 
volnější loket, lysina zcela chybí. 
Výborný 1 
 

Psi    Třída otevřená 
 24. AVAR z Ričiho chovu                   Člp/EB/804                     15.10.10 
 o.: Odin z Taranky, m.:  Angelína Black Barbarian 
 ch.: Czech Richard, m.:  Kubánek David 
Silný pes, horní hranice výšky, dobrý formát, těžší hlava, korektní skus, 
tmavé oko. Dobrý hrudník, korektní pohyb, lysina zcela chybí.  
Výborný 2 
 
 25. CLIFF Black Barbarian                  Člp/EB/781                    09.06.10 
 o.: Armorique Tankaram, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagerová Barbora Bc., m.:  Salačová Kateřina 
Dvouletý pes, horní hranice výšky, korektní hlava, nůžkový skus, správné 
ucho. Dobrá horní linie, při správném předvedení dobrý pohyb. Korektní 
lysina. 
Výborný 1, CAC 
  
26.MORO z Lukovenských koutů            Člp/EB/748/11                 11.06.09 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Amanda z Pickova dvora 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Krejčová Michaela 
Tříletý pes v dobré kondici na spodní hranici výšky. Dobrý formát, není jistý 
v povaze. Hlava úměrná kostře, korektní chrup, dobré ucho. Dobrý pohyb. 
Lysina zcela chybí.  
Velmi dobrý 3 
 

Feny    Třída mladých 
 27. ANKA ze Samoty Nouzov             Člp/EB/824                    04.05.12 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Kyra z Lukovenských koutů 
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 ch.: Novák Vladimír Ing., m.:  Novák Vladimír Ing. 
Roční fena s dobře vyjádřeným pohlavím, nůžkový skus, hnědé oko, dobré 
ucho. Pevný hřbet, hrudník zatím slabší /užší/. Dobré úhlení, korektní pohyb. 
Výborná 1, CAJC 
 

Feny    Mezitřída 
 28. DUNA z Hory Blaník                         Člp/EB/803                 07.09.10 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Dea Souchov 
 ch.: Cvrček Karel, m.:  Cvrček Karel 
20ti měsíční fena dobrého formátu se slabší hlavou. Korektní skus, dobré 
ucho, pevný hřbet, volný loket.  
Velmi dobrá 2 
 
 29. TINA od Pantića                               Člp/EB/819                  18.10.10 
 o.: Prinz, m.:  Roksi 
 ch.: Miladin Pantić, m.:  Majerhöfer Jan 
fena správného formátu, silná hlava, proporcionelní, nůžkový skus, pevný 
hřbet, dobrý pohyb, lysina chybí.  
Výborná 1 
 

Feny    Třída otevřená 
 30. ADA Zwi-le-ro                                  Člp/EB/692                   16.04.08 
 o.: Dark Souchov, m.:  Amanda z Pickova dvora 
 ch.: Zwiligová Lenka, m.:  Czech Richard 
4letá, v typu velice pěkná fena ve velice dobré výživné kondici. Hlava 
vyjadřuje pohlaví, korektně modelovaná. Správný skus, tmavé oko, pevný 
hřbet, správný tvar hrudníku, dobrý pohyb. Lysina zcela chybí.  
Výborná 1 
 
 31. NICA z Lukovenských koutů         Člp/EB/778                   23.02.10 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Akira Amitycja 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Wagnerová Barbora Bc. 
Pouze střední kostra, celkově jemnější hlava, fena na spodní hranici výšky 
ve velice dobré výživné kondici. Hlava úměrná kostře, správný skus, pevný 
hřbet, střední hrudník, dobrý pohyb. Lysina zcela chybí.  
Velmi dobrá 2 
 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ – BÍLOORANŽOVÝ 

Psi    Třída pracovní 
 32. ARGENTO di Witigenove             Člp/IO/24                        09.11.08 
 o.: Ulisse di Casamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Chybová Kateřina 
Výborný představitel plemene ve výborné kondici. Hlava proporcionelní, 
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správných linií. Nůžkový skus, dobře nasazené ucho správné délky. Korektní 
tělo, dobré úhlení. Nepatrně volnější nadprstí. Dobrý pohyb. 
Výborný 1, CAC 
 

Psi    Třída vítězů 
 33. ASCONIO di Witigenove                Člp/IO/25                      09.11.08 
 o.: Ulisse di Casamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Kahuda Karel Ing. 
Typický představitel plemene, který plným právem obhajuje svoji třídu.  
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS 
 

Feny    Mezitřída 
 34. BELINDA di Witigenove                 Člp/IO/56                      31.05.10 
 o.: Ulisse di Casamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Wögerbauerová Monika 
Dvouletá fena dobrého typu s korektní hlavou, správný skus, dobrý hrudník, 
ale při pohybu silně volný loket. 
Výborná 1 
 
 35. BORGIA dei Giotto                           Člp/IO/46                    29.05.10 
 o.: Giotto, m.:  Naszálymeti Brina 
 ch.: Kyša Pavel Ing., m.:  Literáková Petra 
Dvouletá sušší fena se slabší kůžnatostí. Hlava úměrná kostře, správný 
skus, dobrá v pohybu.  
Velmi dobrá 2 
 

Feny    Třída otevřená 
 36. Polcevera´s UMBRA                          Člp/IO/12                   10.08.06 
 o.: Polcevera´s Ceres, m.:  Isotta 
 ch.: Allevamento Polcevera´s, m.:  Literáková Petra 
Téměř šestiletá fena dobrého formátu se zcela ideálně utvářenou hlavou. 
Správný skus, volnější horní linie, mírně rozhozený pohyb pánevních 
končetin. 
Velmi dobrá 1 
 

Feny    Třída pracovní 
 37. ROMANZA di Cascina Croce             Člp/IO/20                  05.01.08 
 o.: Agamemnone di Cascina Croce, m.:  Tea di Cascina Croce 
 ch.: Gritti Renato, m.:  Starý Jiří Bc. 
Čtyřletá fena v dobré kondici, hlava vyjadřuje pohlaví, dobrých linií. Pouze 
střední lalok, při správném předvedení dobrá horní linie, korektní hrudník, 
dobrý pohyb. 
Výborná 1, CAC, Klubový Vítěz 
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Feny     Třída veteránů 
 38. Ich. CANDIDA od Melmatěje               Člp/IO/4                   02.06.02 
 o.: Robur di Villa Carla, m.:  Compatriota di Bonfini Etna 
 ch.: Stará Olga, m.:  Starý Jiří Bc. 
10ti letá fena, narostlá, ve výborné kondici, se stále dobrým pohybem. 
Výborná 1, BOV 

 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ 
 

Feny    Třída vítězů 
 39. BEPPINA di Witigenove                  Člp/IO/57                  31.05.10 
 o.: Ulisse di Casamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Kahuda Karel Ing. 
Středně silná fena s jemnější hlavou, korektní skus, dobré tělo, výborný 
pohyb. 
Výborná 1, CAC 
 

MODRÝ PIKARDSKÝ OHAŘ 

Psi    Třída mladých 
 40. GRISON de la Vallée de l´Ysieux  Člp/MPO/1                    02.02.11 
 o.: Vickers de la Valée de l´Ysieux, m.:  Brindille 
 ch.: Caboche Jean-Pierre, m.:  Šretterová Lucie 
Narostlý pes, výška 66 cm, ve slabé výživné kondici. Dobrá hlava, správně 
široká čenichová partie, nůžkový skus, chudozubý (chybí několik P). Pevný 
hřbet, slabší hrudník, dobrý pohyb.  
Velmi dobrý 1 
 

PORTUGALSKÝ OHAŘ 

Feny    Třída vítězů 
 41. BEFUNNY                                    Člp/POH/2                      10.05.10 
 o.: Bogart de Vila Soreiro, m.:  Brisaruil 
 ch.: Fortuna, Tiago Jorge Lucas, m.:  Železná Gabriela 
Dvouletá fena ve výborné kondici, s perfektně modelovanou hlavou. Korektní 
tělo i pohyb.  
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
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SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Feny    Třída pracovní 
 42. DONA de l´Etang du Vert                   Člp/SGO/3                06.05.08 
 o.: Amigo des Feux Mignons, m.:  Axele des Feux Mignons 
 ch.: Boniface Jean-Michele, m.:  Tomášek Jiří 
Čtyřletá fena ve výborné výživné kondici, dobrý formát, hlava s plošším 
temenem. Nůžkový skus, světlé patro, korektní hrudník, dobrý pohyb.  
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
 

SPINONE BÍLOORANŽOVÝ 
 

Feny Mezitřída 

43. VALENTINA Ross Cynopolis             Člp/SPI/33          05.01.11 

o: Scoccio Ross Cynopolis,  m: Rafaella Ross Cynopolis 

ch: Letková Ivana, m: Havránkovi Zita a Jiří 

Správná kostra, silná proporcionální hlava, nůžkový skus, dobré ucho, 
volnější hřbet, volnější záď, dobrý hrudník, úměrný věku, slabší úhlení.  

Výborná 1 

 

SPINONE HNĚDÝ BĚLOUŠ 
Psi  Třída pracovní 

47. UNICO Ross Cynopolis                        Člp/SPI/32          13.05.10 

o: Brik,  m: Rafaella Ross Cynopolis 

ch: Letková Ivana, m: Letková Ivana a Jelínková Markéta 

Dvouletý pers s dobrou kostrou, korektní formát. Hlava správně vyjadřuje 
pohlaví, nůžkový skus, dobrá horní linie včetně zádi. Dobrý hrudník, korektní 
končetiny. Při správném předvedení dobrý pohyb.  

Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
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CAC, KV a BOB Befunny 

 
Jako již tradičně, i letos se konala druhou květnovou neděli výstava několika 
chovatelských klubů na Konopišti.  
Tentokrát vystavovali svoje psy majitelé slovenských čuvačů, landseerů, 
bobtailů, jezevčíkovitých brakýřů a málo známých plemen z klubu 
bretaňských ohařů. Letos se na klubovou výstavu KBO přihlásili majitelé 
s bretaňskými ohaři obou barevných skupin a dále také avernských ohařů, 
italských ohařů a italských spinone a jako rarity se ukázali představitelé 
saint-germainského ohaře, portugalského ohaře a modrého pikardského 
ohaře.  
Celkem bylo v našem kruhu předvedeno 47 psů, ovšem z toho bylo 10 
bobtailů, takže na náš klub připadlo 37 psů. Není to málo, ale ani hodně. Je 
to prostě náš standard. 
Počasí tuto neděli na konci týdne, který celý propršel a byl na tuto roční 
dobu enormě studený, bylo krásné a pro psy zcela ideální. Jejich majitelé by 
možná uvítali nějaký ten stupeň navíc, ale psům bylo naprosto příjemně. 
Po dopoledním posuzování se v našem kruhu odpoledne konaly závěrečné 
soutěže, které vyvrcholily výběrem nejhezčího psa naší výstavy – stal se jím 
italský ohař. 
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Dvě nová plemena v klubu 
 
Na základě žádostí majitelů o zastřešení nově importovaných plemen naším 
klubem došlo k rozšíření počtu plemen, která v sočasnosti náš chovatelský 
klub zastřešuje. 
Dne 23.2.2012 odsouhlasilo P ČMKU na své schůzi zařazení plemene 
„modrý pikardský ohař“ /Epagneul Bleu de Picardie, stand. FCI č.106/ a dne 
26.4.2012 pak zařazení plemene „grifon Korthalsův“ /Griffon a poil dur 
Korthals, stand. FCI č. 107/.  
Jedná se v obou případech o plemena, jež pocházejí z Francie a jak 
způsobem svého použití, tak geografickým původem do našeho klubu 
spadají.  
 

  
Modrý pikardský ohař 
 

Letní výcvikový tábor  pro lovecká plemena sdružená 
v KBO proběhne ve dnech 7.7-14.7.2012 v Brodu nad Dyjí,v tomto 
termínu se jako součást akce uskuteční také test vrozených 
vlastností -  T.A.N.  
Přihlášky a bližší info najdete na www.Horyslov-mirek.wbs.cz  
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Grifon Korthalsův /štěně/ 

         

    
Klub bretaňských ohařů BenešovKlub bretaňských ohařů BenešovKlub bretaňských ohařů BenešovKlub bretaňských ohařů Benešov    

vvvve spolupráci se spolupráci se spolupráci se spolupráci s    

Beauceronklubem ČRBeauceronklubem ČRBeauceronklubem ČRBeauceronklubem ČR    
pořádá v pátekpořádá v pátekpořádá v pátekpořádá v pátek    

28.09.201228.09.201228.09.201228.09.2012    
vvvv    areálu premonstrátského kláštera areálu premonstrátského kláštera areálu premonstrátského kláštera areálu premonstrátského kláštera     

vvvv    MilevskuMilevskuMilevskuMilevsku    
    

SPECIÁLNÍ VÝSTAVU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU 
PSŮPSŮPSŮPSŮ 
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Výstava proběhne v rámci Svatohubertských 
slavností  
 
PROGRAM:  
09.00-09.30 přejímka psů, veterinární kontrola. 
09.45  zahájení výstavy. Následuje posuzování v kruhu. 
Po skončení posuzování v kruzích proběhnou závěrečné soutěže 
v centrálním kruhu, kde se během dne koná prezentace loveckých plemen. 
Předběžně v 15.30 hodin. 
 
NAVAZUJÍCÍ PROGRAM: 
 Myslivecké signály v provedení trubačů OMS Písek; 
 Prezentace loveckých dravců; 
 Přehlídka trofejí; 

Prezentace loveckých plemen. Další myslivecký program; 
 Svatohubertská mše v bazilice Navštívení Panny Marie (od 18.00)  
 
Speciální výstavy se mohou účastnit tato plemena: 

• beauceron 
• bretaňský ohař                                                 
• auvergnéský ohař                                            
• francouzský krátkosrstý ohař / oba typy                          
• saintgermainský ohař                                       
• francouzský dlouhosrstý ohař                          
• italský krátkosrstý ohař                           
• italský spinone   
• dánský ohař 
• dlouhosrstý ohař z Pont-Audemer 
• portugalský ohař 
• modrý pikardský ohař 
• grifon Korthalsův 

 
Na výstavě se bude posuzovat podle platného výstavního řádu ČMKU; 
 
 
POSUZOVÁNÍ PŘIJALI:   Danielle Letroye-Lantin (B) - plemena KBO 
   Salvatore Gianonne (F)     -  beauceron 
 
Výstava proběhne na pozemcích před klášterem řádu Premonstrátů 
v Milevsku. 
Občerstvení bude k dispozici, stejně jako další nezbytné technické zajištění. 
Upozorňujeme vystavovatele, že vzhledem k umístění výstavy je nutné, aby 
případné nečistoty po svých psech odklidili do odpadkových pytlů, jimiž bude 
prostor vybaven.  
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TŘÍDY: 
 štěňat   4 – 6 měsíců 
 dorostu   6 – 9 měsíců 
 mladých  9 – 18 měsíců 
 mezitřída  15 – 24 měsíců 
 otevřená  od 15 měsíců výše 

pracovní  od 15 měsíců výše. 
K přihlášce je nutné přiložit fotokopii certifikátu, 
opravňujícího k zařazení do této třídy – vystavuje 
jej pouze určené pracoviště:  ČMKU, 
Jungmannova 25, Praha 1 pro lovecká 
plemena., ČKS, U Pargamenky 3, Praha 7 pro 
pracovní plemena. 
Tento certifikát nelze nahradit fotokopií 
výsledkové tabulky ze zkoušek!! 
 

vítězů k přihlášce je nutné přiložit fotokopii osvědčení o 
udělení titulu mezinárodní, národní či klubový 
šampion, eventuelně zvýraznit zápis o udělení 
titulu KV či VSV v kopii PP. 

veteránů od 8 roků výše. 
 
SOUTĚŽE 
 
V rámci výstavy se mohou vystavovatelé se svými psy zúčastnit těchto 
soutěží: 
  

Dítě a pes: do soutěže mohou rodiče 
přihlásit svoje nezletilé ratolesti. 
Soutěž se nezapočítává do 
výsledků Juniorhandling! 

Nejlepší štěně: soutěže se účastní jedinci 
s oceněním “velmi nadějný 1“ 
ze třídy štěňat a dorostu. 

            Nejlepší mladý jedinec: soutěže se účastní jedinci, kteří získali  
titul CAJC. 

Nejlepší veterán: soutěže se účastní vítězové tříd 
veteránů. 

            Nejlepší pes výstavy:  soutěže se účastní jedinci, kteří 
na této výstavě získali titul 
BOB. 

            O nejkrásnější pár psů: soutěží pes a fena stejného plemene  
v majetku jednoho majitele, předvedení 
na této výstavě. 

            Chovatelská cena:        soutěží skupiny tří a více jedinců z chovu 
                                                    jednoho chovatele, předvedení na této 
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výstavě. Zvířata, přihlášená do této 
soutěže, musí pocházet nejméně od 
dvou různých otců či matek (nesmí to 
být pouze přímí sourozenci!); 

 
Přihlášky k soutěžím „dítě a pes“, „o nejkrásnější pár“ a „chovatelská 

cena“ jsou přijímány u přejímky do 
12.00 hodin. 

 
 

Výstavní poplatky:  za prvého psa včetně katalogu 500.- Kč 
   za dalšího psa stejného majitele 450.- Kč 
   třídy štěňat, dorostu, veteránů  100.- Kč 
   soutěže zdarma; 
 
Veterinární předpisy:  Očkování proti vzteklině, psince a infekční hepatitidě 
musí být provedeno nejméně jeden měsíc před výstavou a nesmí být starší  
jednoho roku. Psi z České republiky musí být vybaveni platným záznamem  
(podle § 6 Veterinárního zákona) v očkovacím průkazu nebo v platném pasu 
 pro malá zvířata. Psi z členských států EU musí splňovat podmínky nařízení  
998/2003/EC z 26.5.2003. Psům, kteří neprojdou kontrolou, nebude dovolen  
přístup na akci. Kontrolu dodržování stanovených veterinárních podmínek a  
zákona na ochranu zvířat proti týrání provede pověřená osoba. 
 
PŘIHLÁŠKY  ZASÍLEJTE  NA ADRESU: 
Helena Dvořáková, 257 51 Bystřice 62  
nebo elektronickou poštou na: redakce.kbo@centrum.cz 
 

K přihlášce je vždy nutné přiložit fotokopii 
průkazu původu hlášeného psa! 
 
VÝSTAVNÍ POPLATKY uhraďte na běžný účet:  
Česká spořitelna  
Číslo účtu : 530227309/0800 
Adresa majitele účtu : 
Klub bretaňských ohařů 
Ke stadionu 937, 25601 Benešov 
účel platby – SPEC 2012 
Variabilní symbol : 102012 
 
 

UZÁVĚRKA  PŘIHLÁŠEK  JE DNE 7.9.2012! 
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Obracíme se na všechny naše členy, kteří mají psy vhodné k výstavní 
prezentaci, aby je na této výstavě předvedli. Paní Letroye sleduje náš 
chov již od počátku a o rozvoj plemene BO u nás se také nemalou 
měrou zasloužila. Proto bychom jí rádi ukázali, kam se posunul náš 
chov od její poslední návštěvy u nás. 
 

    
                                

                    
    
    

OMS ČMMJ České Budějovice ve spolupráci 
s Klubem bretaňských ohařů Benešov, HS Zborov a 

ČMKJ pořádají v sobotu  29.9.2012 
 

Klubové podzimní zkoušky ohařů 
se zadáváním titulů CACT a res. CACT *  

 
Zkoušky jsou otevřeny všem plemenům ohařů. 
Soutěž se bude posuzovat dle platného zkušebního řádu pro podzimní 
zkoušky ohařů                                 
Organizační výbor: 
Ředitel soutěže – Jaroslav Tůma 
Ekonom – Ing. Lea Tichá 
Pořadatelský sbor – členové KBO a členové HS Zborov 
Technický delegát – Ing. Karel Kahuda 
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Program: 
8,00 hod. – sraz účastníků v restauraci Bumbálka ve Zborově, cca 7 km od 
Českých Budějovic – podrobné informace budou účastníkům zaslány před 
konáním zkoušek 
8,30 hod. – zahájení 
9,00 hod. – odjezd do honitby 
9,00 – 15,00 hod. – posuzování ve skupinách 
16,00 hod. – závěr a vyhodnocení soutěže 
Veterinární podmínky: 
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem 
obsahujícím záznam, že pes byl v době od 30 dnů do jednoho roku před 
konáním 
akce očkován proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a 
leptospiróze. 
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí mít platný pas pro 
malá 
zvířata a musí splňovat podmínky dané platnými nařízeními Evropského 
parlamentu 
a Rady Evropy. 
Poplatek:      700,-Kč, členové KBO,  
                       800,-Kč, ostatní  
Poplatek je možné uhradit poštovní složenkou zaslanou na níže uvedenou 
kontaktní adresu, nebo na bankovní účet č. 565518309/0800 (jako 
variabilní symbol uveďte tetovací číslo psa případně číslo 
čipu). 
Přihlášky: zasílejte na obvyklých tiskopisech pro zkoušky loveckých psů 
(jsou k dispozici na každém OMS nebo na internetové adrese 
http://www.italskyohar.cz/index_soubory/ZVKBO.htm, případně 

na adrese  http://www.breton.cz – akce události )  
 
Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mail: info@italskyohar.cz , 
nebo poštou na adresu  
Ing. Karel Kahuda 
Mladošovice 26 
379 01 Mladošovice 
Telefon na kontaktní osoby:  Ing. Karel Kahuda - 774872928 ,  
nebo Ing. Lea Tichá – 606659919  
       
*Kriteriem pro udělení titulu CACT či res. CACT je především plemenný styl, 
vystavování a nasazení při hledání, které budou hodnoceny rozhodčími. 
Titul CACT může být zadán vítězi zkoušek, který složí zkoušky v I. ceně, titul 
res.CACT obdrží analogicky 2. pes v pořadí.  NEJEDNÁ SE TEDY O 
TITULY NÁROKOVÉ 
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Okresní myslivecký spolek Bruntál 

a 
Klub bretaňských ohařů Benešov 

pořádají 
08.-09.09.2012 

v honitbě MS Svobodné Heřmanice 

 
MEZINÁRODNÍ FIELD TRIALS 

GIBIER TIRÉ 
 

se zadáváním titulů CACIT a CACT, plemena 
příslušná do KBO soutěží i o titul „Klubový vítěz“ 

 
Soutěž je přístupná všem plemenům ohařů. Soutěžit se bude ve dvou 
kategoriích: 
 Britští ohaři 
 Kontinentální ohaři 
Posuzovat se bude podle mezinárodního zkušebního řádu FCI pro podzimní 
FT-GT(couple). Na zkoušce mohou psi, kteří obstojí, získat i osvědčení o 
lovecké upotřebitelnosti, pokud se podrobí také zkoušce přinášení z vody 
a splní ji!!! 

 
Sraz účastníků:  do 8.00 hodin na farmě M.Lichevníka ve Svobodných 
Heřmanicích 
 
Ředitel zkoušek:  Navrátil Pavel 
Ekonom:   Rathouská Jana  
Technický delegát:  Dvořáková Helena 
Sbor rozhodčích deleguje ČMMJ; 
 
Veterinární podmínky:  
Očkování proti vzteklině a psince musí být provedeno nejméně jeden měsíc 
před soutěží a nesmí být starší jednoho roku. Psi z České republiky musí být 
vybaveni platným očkovacím záznamem (podle § 6 Veterinárního zákona) 
v očkovacím průkazu nebo platném pasu pro malá zvířata. Psi z členských 
států EU musí splňovat podmínky nařízení 998/2003/EC z 26.5.2003. Psům, 
kteří neprojdou veterinární kontrolou nebude dovolen přístup na akci. 
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Kontrolu dodržování stanovených veterinárních podmínek a zákona na 
ochranu zvířat proti týrání provede pověřená osoba. 
 
Startovné: bude hrazeno na místě. 

pro členy klubu        300,-. 
          pro členy ČMMJ       700,- 
                    pro cizince (nečleny ČMMJ)          35,- EU 
  
Ubytování: Ubytování  si zajišťuje každý účastník sám. 
    
Přihlášky: na obvyklých tiskopisech pro zkoušky loveckých psů (jsou 
k dispozici na každém OMS nebo na internetové adrese 
 www.breton.cz – akce a události)  
zasílejte na adresu: 

Helena Dvořáková, 257 51 Bystřice 62 
Tel/fax: 317 793 183  
e-mail: redakce.kbo@centrum.cz 

 
 
 

Farma ve Svobodných Heřmanicích 
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Okresní myslivecký spolek Bruntál 
a 

Klub bretaňských ohařů Benešov 
pořádají 

 
08.-13.09.2012 

ve Svobodných Heřmanicích 

 

MEZIN�RODN� 
FIELD TRIALS 

se zadáváním titulů CACIT a CACT 
 
Soutěž je přístupná všem plemenům ohařů. Soutěžit se bude ve dvou 
kategoriích: 
 
 Britští ohaři couple 
 Kontinentální ohaři solo 
 
Posuzovat se bude podle mezinárodního zkušebního řádu FCI pro letní 
FT.GT.  

Sraz pro účastníky: je každý soutěžní den do 8.00 na farmě Josefa 
Lichevníka ve Svobodných Heřmanicích asi 15 km od Bruntálu. 
Ubytování si každý účastník zajišťuje samostatně. 
 
Ředitel zkoušek:  Navrátil P.   
Ekonom:   Navrátilová D.    
Pořadatelský sbor:  Lichevník M., Dvořáková H., Navrátilová D.  
Technický delegát:  Dvořáková H.  
 
Veterinární podmínky:  
Očkování proti vzteklině a psince musí být provedeno nejméně jeden měsíc 
před soutěží a nesmí být starší jednoho roku. Psi z České republiky musí být 
vybaveni platným očkovacím záznamem (podle § 6 Veterinárního zákona) 
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v očkovacím průkazu nebo platném pasu pro malá zvířata. Psi z členských 
států EU musí splňovat podmínky nařízení 998/2003/EC z 26.5.2003. Psům, 
kteří neprojdou veterinární kontrolou nebude dovolen přístup na akci. 
Kontrolu dodržování stanovených veterinárních podmínek a zákona na 
ochranu zvířat proti týrání provede pověřená osoba. 
 
Startovné: bude hrazeno na místě; 

        pro členy klubu                              300,- Kč bude hrazeno na 
místě. 

         Pro členy ČMMJ                             700,- 
              Pro cizince (nečleny ČMMJ)         35,- EU 
  
Přihlášky: na obvyklých tiskopisech pro zkoušky loveckých psů (jsou 
k dispozici na každém OMS nebo na internetové adrese www.breton.cz – 
akce a události) zasílejte na adresu: 
 
Navrátil Pavel 
792 01 Nové Heřminovy 174 
e-mail: navrdag@seznam .cz 
 
 
 
 
Koroptev – foceno při FT v Bruntále. 
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Okresní myslivecký spolek Bruntál 

a 
Klub bretaňských ohařů Benešov 

pořádají 
08.09.2012   

ve Svobodných Heřmanicích 
 

VIII.RO�N�K 
MEMORI�LU JOSEFA 

LUXE 
se zadáváním titulů CACT a Res. CACT 

 
Motto: 

Společenský vývoj po roce 1989 nás přesvědčil, že život není možné 
vtěsnat do ekonomických kategorií. 

 
Myslím, že ten,  
kdo ve svém životě dokáže respektovat přírodu 
a souznít s ní, má šanci stát pevněji ve větru věcí. 
 
Člověk, který nepoznal nádheru podzimního lesa, 
který nezažil večerní ticho koňské stáje 
a který nikdy nedal jméno psu, nežije naplno. 

                                                       
Josef Lux 

 

SPONZOR SOUT��E: ROYAL CANIN 
 
Soutěž je přístupná všem plemenům ohařů. Soutěžit se bude ve dvou 
kategoriích: 
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 Britští ohaři 
 Kontinentální ohaři 
 
Posuzovat se bude podle zkušebního řádu pro Memoriál Josefa Luxe. Tento 
řád je k dispozici na www.breton.cz (pravidla), zájemcům jej na požádání 
zašleme v tištěné formě.  
 
Soutěžící budou rozděleni do skupin podle znění zkušebního řádu. 
V každé kategorii může být přiznán titul CACT psovi, který dosáhl 
I.cenu s nejvyšším počtem bodů, druhému v pořadí, který získal I. 
cenu, lze přiznat  Res. CACT. V případě, že dosáhne více psů stejného 
počtu bodů, bude uspořádán rozběh (baráž) ve dvojicích, v němž 
rozhodčí určí první a druhé pořadí. Kriteriem pro hodnocení v baráži je 
nejlepší plemenný styl a nasazení při hledání. 

NEJEDNÁ SE O TITULY NÁROKOVÉ! 
 
 
Sraz účastníků:  do 8.00 na farmě Josefa Lichevníka ve Svobodných 
Heřmanicích asi 15 km od Bruntálu. 
 
Ředitel zkoušek:  Navrátil P.  
Ekonom:   Rathouská J.    
Pořadatelský sbor:  Lichevník M., Dvořáková H., Navrátilová D.  
 
Veterinární podmínky: Očkování proti vzteklině a psince musí být 
provedeno nejméně jeden měsíc před soutěží a nesmí být starší jednoho 
roku. Psi z České republiky musí být vybaveni platným očkovacím 
záznamem (podle § 6 Veterinárního zákona) v očkovacím průkazu nebo 
platném pasu pro malá zvířata. Psi z členských států EU musí splňovat 
podmínky nařízení 998/2003/EC z 26.5.2003. Psům, kteří neprojdou 
veterinární kontrolou nebude dovolen přístup na akci. Kontrolu dodržování 
stanovených veterinárních podmínek a zákona na ochranu zvířat proti týrání 
provede určená osoba. 
 
Startovné:   350.- Kč. 
 
    Úhradu proveďte převodem na účet:  
    Česká spořitelna  

Číslo účtu : 530227309/0800 
Adresa majitele účtu : 
Klub bretaňských ohařů 
Ke stadionu 937, 25601 Benešov 
účel platby – MJL 2012 
Variabilní symbol : 092012 
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Přihlášky: na obvyklých tiskopisech pro zkoušky loveckých psů (jsou 
k dispozici na každém OMS nebo na internetové adrese www.breton.cz – 
akce a události) zasílejte na adresu: 
 
  Helena Dvořáková 
  257 51 Bystřice 62 
  nebo 
  e-mail: redakce.kbo@centrum.cz 
 

 
 

 
 

 

        

    

 

 

Klub bretaňských ohařů Benešov 
pořádá 

08.-13.09.2012 
ve Svobodných Heřmanicích 

 

T.A.N. 
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/TEST VROZENÝCH VLOH OHAŘŮ-
chovná zkouška KBO/ 

 
Zkouška je přístupná všem plemenům ohařů.  
 
Posuzovat se bude podle pravidel TAN /ke stažení na  

www.breton.cz  /pravidla/. 

 
Sraz pro účastníky: je každý soutěžní den do 8.00 na farmě Josefa 
Lichevníka ve Svobodných Heřmanicích asi 15 km od Bruntálu. 
 
Ředitel zkoušek:  Navrátil P.   
Ekonom:   Navrátilová D.    
Pořadatelský sbor:  Lichevník M., Dvořáková H., Navrátilová D.  
  
 
Veterinární podmínky:  
Očkování proti vzteklině a psince musí být provedeno nejméně jeden měsíc 
před soutěží a nesmí být starší jednoho roku. Psi z České republiky musí být 
vybaveni platným očkovacím záznamem (podle § 6 Veterinárního zákona) 
v očkovacím průkazu nebo platném pasu pro malá zvířata. Psi z členských 
států EU musí splňovat podmínky nařízení 998/2003/EC z 26.5.2003. Psům, 
kteří neprojdou veterinární kontrolou nebude dovolen přístup na akci. 
Kontrolu dodržování stanovených veterinárních podmínek a zákona na 
ochranu zvířat proti týrání provede pověřená osoba. 
 
Startovné:    350,- Kč bude hrazeno na místě. 
                 
Přihlášky: na obvyklých tiskopisech pro zkoušky loveckých psů (jsou 
k dispozici na každém OMS nebo na internetové adrese www.breton.cz – 
akce a události) zasílejte na adresu: 
 
Navrátil Pavel 
792 01 Nové Heřminovy 174 
 
e-mail: navrdag@seznam .cz 
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Okresní myslivecký spolek Bruntál 
a 

Klub bretaňských ohařů Benešov 
pořádají 

 

09.09.2012 
 

Kvalifikační závod  
na MS Sv.Huberta 2012 

 
Kvalifikační závod proběhne podle mezinárodních pravidel pro MS Sv. 
Huberta. Přihlášky k soutěžím Sv. Huberta najdete na www.breton.cz /akce 
a události, pravidla pro hodnocení MS Sv. Huberta na www.breton.cz / 
pravidla. Loveckou upotřebitelnost lze psovi přiznat v případě, že s ním bude 
ulovena zvěř a že se podrobí úspěšně zkoušce přinášení z vody.  
 
Sraz pro účastníky: je každý soutěžní den do 8.00 na farmě Josefa 
Lichevníka ve Svobodných Heřmanicích asi 15 km od Bruntálu. 
 
Ředitel zkoušek:  Navrátil P.   
Ekonom:   Rathouská Jana    
Pořadatelský sbor:  Lichevník M., Dvořáková H., Navrátilová D.  
Technický delegát:  Dvořáková H. 
 
Veterinární podmínky: Očkování proti vzteklině a psince musí být 
provedeno nejméně jeden měsíc před soutěží a nesmí být starší jednoho 
roku. Psi z České republiky musí být vybaveni platným očkovacím 
záznamem (podle § 6 Veterinárního zákona) v očkovacím průkazu nebo 
platném pasu pro malá zvířata. Psi z členských států EU musí splňovat 
podmínky nařízení 998/2003/EC z 26.5.2003. Psům, kteří neprojdou 
veterinární kontrolou nebude dovolen přístup na akci. Kontrolu dodržování 
stanovených veterinárních podmínek a zákona na ochranu zvířat proti týrání 
provede pověřená osoba. 
 
Startovné:  450.- Kč bude hrazeno na místě. 
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Přihlášky zasílejte na:    

Helena Dvořáková, 257 51 Bystřice 62 
Tel/fax: 317 793 183  
e-mail: redakce.kbo@centrum.cz 

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ BENEŠOV 
A 

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK BENEŠOV 
 

pořádají 
 

20.10.2012 
v honebních revírech LZ Konopiště 

a 

MS Bystřice 
soutěž lovců s ohaři 

 

POHÁR SVATÉHO HUBERTA 2012 

 
Sraz účastníků bude v 8.00 hodin v restauraci „Nová Myslivna“ 
v Konopišti (u hlavního parkoviště),  
 
Zkouší se podle zkušebního řádu pro MS Sv. Huberta.  
 
Psi musí být vybaveni očkovacím průkazem nebo europasem s platným 
očkováním proti vzteklině. Veterinární kontrola bude provedena před 
započetím soutěže. 
Lovci musí mít všechny nezbytné doklady, umožňující použití střelné zbraně. 
 
Startovné:  450.- Kč bude hrazeno na místě. 
 
Přihlášky zasílejte na:  
Helena Dvořáková 
V soudce 62 
257 51 Bystřice 
anebo e-mailem na: 
redakce.kbo@centrum.cz 
 
přihláška ke stažení na www.breton.cz /akce a události /přihláška ke 
zkouškám 
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V případě úspěšného absolvování zkoušky (ulovení, dohledání a přinešení 
zvěře v soutěži + přinášení z hluboké vody) získá pes loveckou 
upotřebitelnost pro drobnou zvěř. 
 

Upozornění pro členy klubu: 
Na základě potřeby snadnější evidence při některých klubových akcích bude 
napříště členům vydáván členský průkaz. 
Členský průkaz bude distribuován jako příloha klubového zpravodaje.  
Členům, kteří uhradí členský příspěvek do konce ledna běžného roku, bude 
ČP zaslán s KZ, který je rozesílán v měsící únoru. 
Členům, kteří uhradí členský příspěvek později, bude ČP distribuován až 
v dalším čísle /červen-červenec/. 
Při platbách na akcích, kde je přítomna matrikářka klubu (členská schůze, 
KV Konopiště) lze uhradit členský příspěvek hotově. ČP bude vydán na 
místě. 
Noví členové obdrží ČP po přijetí jejich přihlášky. 
 
Kontakt na klubový účet je zveřejněn na klubovém webbu v odkazu 
„Kontakty“. 
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III. Setkání nejen bretoňáků na Šumavě proběhlo 19.-20.5., 
počasí nám přálo a všichni jsme se báječně bavili! A 
mnozí se naučili něco nového. Tak zase napřesrokh 

 
CAC, KV, BOB Konopiště Unico Ross Cynopolis 
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Momentka ze „Setkání na Šumavě 2012“ 
 

 
CAC, KV , BOB Konopiště Theo z Taranky 
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CAC, KV a BOB Konopiště Dona de l´Etang du Vert 


