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Výbor klubu bretaňských ohařů 

Předseda: Helena Dvořáková 
 257 51 Bystřice 62 
 mobil: 603 788 222 
 e-mail: redakce.kbo@centrum.cz 

Jednatel: Anežka Kubů 
 V Soudce 62 
 257 51 Bystřice 
 mobil: 736 209 403 
 e-mail: any93@wo.cz 

Ekonom-matrikář Ing. Svatopluk Soucha 
 Neumanova 1336 
 256 01 Benešov 
 mobil: 724 523 399 
 e-mail: svatopluksoucha@seznam.cz 

Výcvikář Jiří Plecháček 
 539 74 Předhradí 50 
  mobil: 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 
  
Poradce chovu pro plemena dalších francouzských ohařů 
 Miroslav Horáček 

 Osvobození 164 
 691 63 Velké Němčice  
 mobil: 739822823 
 e-mail: mirek-lov@centrum.cz 

Poradce pro plemena italský ohař, italský spinone, dánský ohař 
 Vlasta Bastlová 
 Barachov 328  
 679 06 Jedovnice 
 mobil. 777 299 307 
 e-mail: bastlovavlasta@seznam.cz 
  

mailto:noskovaeva@seznam.cz
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Revizní komise KBO: 

Slavomír Hanáček 
Na Libuši 700 

391 65 Bechyně 
mobil: 773 626 362 

e-mail: ba-mmg@email.cz, 
 

Mgr. Jana Andrlová 
Stodůlecká 13 

150 00 Praha 5 – Jinonice 
mobil: 607 125 386 

e-mail: jana.and@post.cz 
 

Jméno třetího člena RK bude doplněno po jeho zvolení na členské schůzi. 

 
 

Stránky klubu 

adresa www.breton.cz 

 kontakt na správce stránek Ing.arch Eva Černohubová  

  evacernohubova@seznam.cz 

 
Zimní romance 

mailto:jana.and@post.cz
mailto:evacernohubova@seznam.cz
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 AKCE POŘÁDANÉ KLUBEM V ROCE 2017  

18.3.2017 Členská schůze KBO 
koná se od 10.00 hodin ve Středním odborném učilišti stavebním, Jana 
Nohy 1302, 256 01 Benešov. Občerstvení zajištěno, parkování v místě. 
Program: 

 zahájení 

 volba komisí, zapisovatele 

 zprávy funkcionářů 

 zpráva RK 

 volba chybějícího člena RK 

 úprava chovných podmínek 

 občerstvení 

 diskuse 

 usnesení 

9.4.2017 Klubové ZV (CACT) Konopiště: Zkoušky se budou konat v honitbách LČR 
Konopiště a MS Bystřice. Sraz v 8.00 v myslivecké klubovně MS Bystřice 
v Jinošicích u Bystřice. ZV se budou posuzovat dle zkušebního řádu ČMMJ 
pro ZV. V případě zájmu se lze přihlásit na test T.A.N., který bude 
možno absolvovat v rámci akce. Propozice budou s předstihem 
zveřejněny na kl. webu. 

29.4.2017 Klubové ZV, Bruntál (CACT): ZV se budou posuzovat dle zkušebního řádu 
ČMMJ pro ZV. V případě zájmu se lze přihlásit na test T.A.N., který bude 
možno absolvovat v rámci akce. Propozice a přihlášky budou k dispozici 
na klubovém webu 

30.4.2017 Klubové PZ, Bruntál (CACT): PZ se budou posuzovat dle zkušebního řádu 
ČMMJ pro PZ. Propozice a přihlášky budou k dispozici na klubovém webu 

7.5.2017 Klubová výstava Klubu bretaňských ohařů v Konopišti:  Posuzuje se dle 
výstavního řádu ČMKU. Posuzování přijala paní Hana Ahrens z Rakouska. 
Propozice a přihlášky budou k dispozici na klubovém webu. 

20.5.2017 Novomlýnské derby, Brod nad Dyjí (CACT): ZV podle zkušebního řádu 
ČMMJ. Soutěží se o titul „Vítěz ND“. Propozice a přihlášky budou 
k dispozici na klubovém webu. 

8.7.2017 NFT Brod nad Dyjí (CACT): posuzování v souladu s pravidly pro letní FT 
(FCI). Propozice a přihlášky budou k dispozici na klubovém webu. 
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5.-6.8.2017 O pohár hradu Rychmburk, Předhradí u Skutče (CACT): Dvoudenní 
soutěž podle pravidel pro ZV – polní práce – a SVP. (S přiznáváním 
lovecké upotřebitelnosti – ve spolupráci s ČMMJ). Propozice a přihlášky 
budou k dispozici na klubovém webu. 

26.-27.8 2017 MFT solo/couple CACIT, Jablonné v Podještědí 

Propozice a přihlášky budou k dispozici na klubovém webu. 

2.9.2017 Memoriál Josefa Luxe, Předhradí u Skutče (CACT): tradiční klubová 
soutěž podle pravidel, zveřejněných na kl. webu, modifikace ZV. Soutěží 
se ve dvou kategoriích – britští a kontinentální ohaři. Vítěz soutěže 
v každé z kategorií získá titul „Vítěz MJL“, nejlépe hodnocený 
představitel klubových plemen „Klubový vítěz MJL“. Podmínkou pro 
přiznání titulu je umístění v I. ceně. V případě zájmu se lze přihlásit na 
test T.A.N., který bude možno absolvovat v rámci akce. Propozice a 
přihlášky budou k dispozici na klubovém webu. 

16.9.2017 Speciální výstava plemen, sdružených v Klubu bretaňských ohařů 
Předhradí u Skutče:  Posuzuje se v souladu s VŘ ČMKU; posuzování 
plemen bretaňský ohař a auvergnéský ohař – O. Nehyba, CZ; ostatní 
plemena KBO + beauceron – T. Havelka, SK; Propozice a přihlášky budou 
k dispozici na klubovém webu.  

14.-15.10.2017 Pohár Svatého Huberta 2017 Konopiště: soutěž bude otevřena ve 
třech kategoriích: lovci s ohaři – muži, lovci s ohaři - ženy a lovci se 
španěly, posuzuje se dle pravidel FCI pro MS. Sv. Huberta – ta jsou 
přístupná na kl. webu. Propozice a přihlášky budou tamtéž.  
Soutěž s přiznáváním lovecké upotřebitelnosti – ve spolupráci s ČMMJ. 

Výcvikový kurz v Brodě nad Dyjí: 14.-20.5. se koná výcvikový tábor tradičně U 
Zápeců, na závěr tábora je možnost účastnit se klubové soutěže KBO, podle zkuš. 
řádu ZV - Novomlýnské Derby;   Výcvik Brod n. Dyjí – kontakt mirek-lov@centrum.cz ; 
Další výcvikový kurs tamtéž: 5.- 8.7. - prodloužená akce od čtvrtka, v sobotu 8.7. se 
běží NFT Brod nad Dyjí (CACT) pro kontimentální i anglické ohaře, v rámci tábora 
proběhne rovněž T.A.N., test vrozených vloh. 
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 SLOVO PŘEDSEDKYNĚ  

Vážení přátelé, majitelé a příznivci plemen, která sdružuje náš klub! 
 Dovolte, abych Vás nejprve pozdravila v novém roce, který nám nastává, 
abych Vám popřála hodně štěstí, pevné zdraví a v neposlední řadě radost a potěšení 
ze soužití s vašimi čtyřnohými kamarády.  
 Měla bych zde zhodnotit rok 2016, jehož průběh z pohledu klubu mapuje 
tato ročenka. Rok to byl dobrý, i když se vedení naší lovecké kynologie, tedy 
především některé osoby, vehementně snažily znemožnit nám činnost. Prý 
neuznáváme jejich předpisy (zcela neodborné ustanovení jakési Směrnice ČMKU pro 
udělování titulů CACT-Res CACT) a děláme si vlastní. Ano, jsme přece samostatný 
právní subjekt, který právně za svoji činnost plně odpovídá a snažili jsme se jen o to, 
aby naše činnost (respektive přiznávání titulů) bylo v souladu nejen s tím, jak jsou 
přiznávány na mezinárodních akcích podle normativů FCI, ale především se zdravým, 
logickým rozumem. „Takže tedy takhle ne!“ - zakázali nám tituly přiznávat, a to nejen 
ty, které spadají pod pravomoc ČMKU, ale i ty mezinárodní! Co se však nestalo – naše 
akce, které jsme naplánovali bez titulů, byly hojně obsazené, a to pochopitelně i psy 
dalších plemen ohařů, nejen těmi našimi – těch je stále na plné obsazení soutěží 
málo. Prostě, cvičitelé o naše akce mají zájem proto, že se snažímě zajistit ty 
nejvhodnější podmínky pro psy, ale i pro jejich vůdce a rozhodčí. Z toho vyplývá 
spokojenost všech – psi se pobaví se zvěří, psovodi se dobře občerství a pohovoří si a 
pánové rozhodčí jakbysmet. Tak to má fungovat… 
 Přehled výsledků našich zkoušek i výstav najdete na dalších stránkách této 
ročenky. 
 Pravidelní návštěvníci klubových výstav zaznamenali změnu míst jejich 
konání – v Konopišti se jednalo jen o přesun z velkého areálu u Nové Myslivny na 
menší, zastíněný prostor přímo pod zámkem, u restaurace Stará Myslivna. K přesunu 
nedošlo jen proto, že tento prostor je komornější, ale především kvůli změně 
vlastnických vztahů u Nové Myslivny. Spolupráce s novým nájemcem se jevila jako 
problematická, podporuje zjevně jiné, výnosnější aktivity a pobíhat se psy mezi 
sportovci, to jsem nepovažovala za vhodné. Navíc, v novém prostoru máme 
k dispozici vlastní parkoviště přímo vedle kruhů a zájemci o historii mají na zámek jen 
pár kroků. 
 Spolupráce s OMS Písek při organizaci Svatohubertského dne v Milevsku, 
jehož součástí byla i naše výstava, byla přerušena, údajně proto, že myslivci 
píseckého okresu se akce účastnili ve stále menším počtu, a tak se Svatohubertský 
den v roce 2016 vůbec nekonal. Získali jsme ovšem, díky našemu výcvikáři panu 
Plecháčkovi, adekvátní prostory pro pořádání výstavy. Je to v malé, ale malebné obci 
Předhradí, zase přímo v historickém místě, těsně vedle hradu Rychmburk. Prostory 
velmi vhodné, parkování blízko, restaurace s na dnešní dobu nezvykle levným 
stravováním, přímo vedle kruhů. Když k tomu připočteme, že oběma našim výstavám 
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přálo počasí, lze obě považovat za úspěšné. I pro rok 2017 jsme se tedy rozhodli 
pořádat naše výstavy ve stejných lokalitách. 
 Sezónu jsme ukončili dvoudenní soutěží lovců se psy Pohár Sv. Huberta, 
která byla doplněna krásnou Svatohubertskou mší v kostele Šimona a Judy v Bystřici a 
již doprovázela skupina trubačů OMS Klatovy. Lovecká část proběhla v bažantnici 
v Konopišti, ale svoje zázemí našla soutěž v klubovně MS „Sluka“ Bystřice. Zázemí 
příjemné, s výbornou kuchyní, kterou zajišťoval hospodář MS pan Pavel Červ. Koho 
z nás by napadlo, že se nedočká Nového roku! Touto vzpomínkou mu děkuju za vše, 
co pro náš klub udělal. Čest jeho památce!  
 Výcvikové (pracovní) akce v roce 2017 budou uspořádány, doufám, 
s možností přiznávat tituly CACT i CACIT. Proč píši „doufám“? No protože kluby jsou 
sice povinny nahlásit titulové akce na ČMKJ do 30.9. předchozího roku bez jakékoli 
možnosti nějakou přidat později, ale do dnešního dne se klubu nedostalo potvrzení o 
zařazení námi plánovaných akcí do kalendáře ČMKJ (to je podmínka pro možnost 
přiznávat titul). Takže sice máme krásně zpracovaný a včas na příslušnou adresu 
odeslaný plán akcí, ale to je tak všechno, co k tomu mohu říci. (Ale věřím, že se dříve 
nebo později dozvím, že je vše řádně zařazené a my budeme moci „titulovat“). Proto, 
abychom měli alespoň nějakou naději získat souhlas k přiznávání titulů, museli jsme 
na členské schůzi v roce 2016 zrušit vlastní usnesení z roku 2012, podle kterého jsme 
si pro svoje akce řešili způsob přidělování titulů a museli jsme deklarovat poslušné 
přijetí výše zmiňované „směrnice ČMKU“.  

I plán pracovních akcí pro rok 2017 je součástí této ročenky. 
 V uplynulém roce došlo ke změnám některých funkcionářů. Pro velké 
pracovní vytížení nezvládala věnovat se funkci jednatelky slečna Markéta Jelínková, a 
tak požádala o uvolnění z této funkce. Rozhodnutím členské schůze 2016 byla do této 
funkce zvolena slečna Anežka Kubů, která se kromě dokonalého zvládání náplně svojí 
funkce navíc velmi aktivně zapojila do práce při organizování klubových akcí.  

Další změnou je odstoupení manželů Starých z funkcí. Pan Bc. Jiří Starý 
opustil funkci v RK klubu ke 31.12.2016 a ke stejnému datu ukončila činnost 
poradkyně chovu pro plemena IO a SPI paní Olga Stará. Je škoda, že o jejich kroku byl 
výbor, respektive předsedkyně informována až dva dny po faktickém ukončení jejich 
činnosti, takže jsme se na to nemohli připravit a řádně jim poděkovat, třeba na 
členské schůzi, za jejich dlouholetou práci pro klub. Činím tak proto alespoň písemně, 
zde, na stránkách naší ročenky. 

Helena Dvořáková 
předsedkyně klubu 
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 KOPIE REZINGNACÍ NA VOLENÉ FUNKCE – plné znění  

marketaspinone@centrum.cz 
Odvolání z funkce Jednatele KB0 

Dnes 29. 3. 2016, 8:04:25 

Komu: ztaranky@seznam.cz 

 

Dobrý den. Ke dni 26.3.2016 žádám a prosím o odvolání mé osoby Markéta Jelínková z funkce 
Jednatele v Klubu bretaňských ohařů. Bohužel jsem pracovně vytížená..a proto nemohu tuto 
zodpovědnou funkci vykonávat na 100%. Všem se tímto omlouvám a přeji KB0..ať se vše daří.  

S pozdravem Jelínková Markéta v.r. 

 

mailto:ztaranky@seznam.cz
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 Členská schůze Klubu bretaňských ohařů, Benešov 26. března 2016  

přítomni:  dle prezenční listiny 

omluveni:  Slavomír Hanáček, Jiří Plecháček, Markéta Jelínková,  
Mgr. Jana Anderlová, Giuseppe Molinari, Agáta Štveráčková 

1. Předsedkyně klubu Helena Dvořáková zahajuje schůzi, vítá přítomné a žádá je o podepsání 
prezenční listiny. Informuje členy o nedostatcích v komunikaci s jednatelkou klubu Markétou 
Jelínkovou a o jejím rozhodnutí odejít z funkce jednatelky pro značné pracovní vytížení. Na 
místo jednatelky navrhuje kooptovat slečnu Anežku Kubů, která již v minulosti pomáhala 
s organizací výstav. 
2. Hlasování o odvolání Markéty Jelínkové z funkce jednatelky klubu. Schváleno většinou 
přítomných členů. Hlasování o zvolení Anežky Kubů na pozici jednatelky klubu, schváleno 
většinou přítomných členů. 
3. Předsedkyně klubu informuje členy klubu o situaci okolo zkoušek pořádaných klubem v roce 
2016, rekapituluje své vyjádření zveřejněné na webu klubu. 
4. Paní předsedkyně předává slovo paní Evě Noskové. Zpráva hlavního poradce chovu a 
poradce pro plemeno bretaňský ohař a portugalský ohař za rok 2015 - rekapitulace zprávy, 
uveřejněné v ročence KBO - informuje o vydaných krycích listech a změnách v počtech 
chovných psů a fen, odkazuje na aktuální informace na webu KBO. 
5. Slovo dostává paní Olga Stará. Zpráva poradce chovu plemen italský ohař a spinone za rok 
2015 - rekapitulace zprávy uvedené v ročence KBO. 
6. Slovo dostává pan Miroslav Horáček. Zpráva poradce chovu francouzských ohařů pro rok 
2015 - rekapitulace zprávy uvedené v ročence KBO. Dále uvádí, že ze čtyř vystavených krycích 
listů se uskutečnil pouze 1 vrh (chovatelka Květuše Kocúrová), upozorňuje na neuchovňování 
fen importovaných do ČR či ze zahraničního krytí a na nedostatečnou prezentaci plemen na 
kynologických akcích. Dále upozorňuje na nedostatky ve spolupráci s chovateli, především 
pozdní řešení žádostí o vydání krycích listů a apeluje na zlepšení situace. 
7. Slovo dostává pan Svatopluk Soucha, ekonom-matrikář klubu. Zpráva ekonoma KBO o 
finančním hospodaření za rok 2015 - rekapitulace zprávy z ročenky KBO, uvádí počet členů se 
zaplaceným příspěvkem na rok 2016 do včerejšího dne, tj. 25. března 2016, a počty členů 
platících osobně na členské schůzi. Včetně čestných členů má KBO cca 100 členů.  
8. Slovo dostává pan Jiří Starý, který zastupuje Slavomíra Hanáčka a přednáší zprávu revizní 
komise. Závěr zprávy uvádí, že finanční vedení klubu je bez chyb. 
9. Slova se opět ujímá předsedkyně klubu. Informuje členy o podání daňového přiznání a 
účetní uzávěrce. Dále informuje o pořádaných zkouškách a výstavách pořádaných klubem a 
změně některých skutečností oproti zavedeným skutečnostem minulých let.  
Změna místa srazu při zkouškách konaných na Konopišti z důvodu nezájmu o další spolupráci 
ze strany restaurace „Na Kukačce“. Nově vyjednáno využití zázemí MS Bystřice.  
Změna místa konání výstavy na Konopišti, nově na soukromém pozemku pod zámkem, 
občerstvení a zázemí bude k dispozici v restauraci Stará Myslivna.  
Změna místa konání speciální výstavy, důvodem je zrušení Slavností sv. Huberta ze strany 
organizátorů pro nezájem myslivecké veřejnosti. Pan Jiří Plecháček vyjednal nové místo pro 
konání výstavy, a to v Předhradí u Skutče.  
Změna na soutěži sv. Huberta, sraz opět v klubovně MS „Sluka“ Bystřice, během soutěže se 
bude konat troubená Svatohubertská mše v kostele v Bystřici.  
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Pro soutěž Pálava-Cup není potvrzeno poskytnutí honiteb, vzhledem k nemožnosti udílet tituly 
se uvažuje o zrušení soutěže pro tento rok. 
10. Předsedkyně přednáší zprávu paní Jany Anderlové o problematice pracovních knížek 
v lovecké kynologii. Zatímco v zahraničí se jedná o plnohodnotnou přílohu PP a je podmínkou 
přihlášení na kynologické akce, a to též na vrcholové soutěže pod patronací FCI, v ČR není 
možnost ji získat. Výsledky zkoušek se tu zapisují přímo do PP. Podnět k živé diskuzi. Řešení 
není za stávajícího stavu řízení kynologie v ČR možné. 
11. Volba členů návrhové komise. Navrženi: Květuše Kocúrová, Stanislav Kostka, Jiří Navrátil. 
Zvoleni většinou přítomných členů. 
12. Pan Svatopluk Soucha reaguje na diskuzi o pracovních knížkách, uvádí, že prosazení je 
možné pouze formou připomínky k zákonu o myslivosti. 
13. Pan Vítězslav Havlík upřesňuje situaci kolem specifikace titulů CACT a CACIT, přednáší řád 
udělování pracovních šampionátů (ČMKU) - zdůrazňuje, že titul náleží nejlepšímu psu plemene, 
je však nenárokový a rozhodčí ho může udělit psu výjimečných kvalit. Navrhuje zrušit sporné 
usnesení z roku 2012. Návrh: Zrušit usnesení členské schůze z 10. 3. 1012 v bodě 8, týkající se 
zpřísnění udělování titulu CACT na soutěžích organizovaných klubem KBO. Při klubových 
soutěžích se bude nadále řídit řádem pro udělování pracovních šampionátů vydaných ČMKU.“ 
Hlasování: schváleno většinou přítomných členů. 
14. Pan Miroslav Horáček informuje o problematice uchovnění a vydání krycích listů pro fenu, 
který byla reimportována do Itálie, v majetku chovatelky s trvalým bydlištěm v ČR. Závěrem 
uvádí, že dotyčná chovatelka není členem klubu, přesto klub vynaložil mnoho úsilí při řešení 
této situace. Navrhuje zpoplatnění chovatelského servisu pro nečleny klubu. Dále probíhá živá 
diskuze na toto téma. Návrh: Nečlenům klubu zpoplatnit uchovnění jedince částkou 1000 Kč a 
vystavení krycích listů taktéž částkou 1000 Kč, a to s platností od dnešního dne, tj. 26.3.2016. 
Hlasování: Návrh přijat jednomyslně. 
15. Pan Pavel Navrátil přispívá do diskuze o udělování titulů CACT z pohledu rozhodčího 
z výkonu, prezentuje plánované field-trialové akce a zve členy klubu k účasti. Dále informuje o 
mladém nadějném psu bretaňského ohaře, importovaném do ČR, který pod vedením majitelky 
zazářil na jarních soutěžích v Srbsku. 
16. Paní Helena Dvořáková přispívá příspěvkem o historii chovu auvergneských ohařů v ČR a 
změně chovatelských priorit v zemi původu.  
Informuje o navržení francouzského rozhodčího na DUO CACIB 2017 v Brně, ve spolupráci 
s Klubem chovatelů honičů. 
17. Příspěvek Veroniky Kolářové o online databázi rodokmenů auvergneských ohařů, 
představení funkcí webu členům klubu. 
18. Diskuze o dalším vedení FB stránky klubu, ke správě FB stránky se přihlásila Marcela 
Horáčková. 
19. Návrhová komise formuluje usnesení členské schůze. Usnesení členské schůze bylo 
schváleno jednomyslně. 

Zapsala: Veronika Kolářová 

Usnesení členské schůze 26.3.2016: 

1. Členská schůze bere na vědomí:  

 zprávu hlavního poradce chovu pro bretaňské a portugalské ohaře  

 zprávu poradce chovu pro plemena italský ohař a italský spinone 
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 zprávu poradce chovu pro francouzské ohaře 

 zprávu ekonoma  

 zprávu kontrolní a revizní komise 
2. Členská schůze schvaluje odvolání Markéty Jelínkové z funkce jednatelky KBO 
3. Členská schůze schvaluje volbu Anežky Kubů do funkce jednatelky KBO 
4. Členská schůze pověřuje Miroslava Drahotu provedením změny jednatele ve 

stanovách klubu. 
5. Členská schůze ukládá výboru klubu informovat ČMKU o usnesení členské 

schůze ve věci zrušení sporného bodu č. 8 z roku 2012. 
6. Členská schůze schvaluje zavedení poplatku za servis pro nečleny klubu 
7. Členská schůze ukládá výboru klubu uveřejnit na webových stránkách klubu 

informaci o zpoplatnění chovatelského servisu pro nečleny klubu 

 Schůze výboru KBO 10.4.2016 v Bystřici  

Přítomni: Dvořáková, Kubů, Bc. Soucha, Plecháček 
Omluveni: Nosková 
Program:  

1. Kontrola plnění usnesení členské schůze 2016 
2. Příprava ZV a T.A.N. Konopiště-Bystřice 
3. Pojištění klubu při pořádání akcí 
4. Infomace o přípravě dalších klubových akcí 

ad 1) 
 bod 4) Potřebné podklady zaslány Mgr. Drahotovi doporučeným dopisem 
na adresu bydliště. 
 bod 5) Zápis a usnesení ČS 2016 zaslány spolu s doprovodným dopisem na 
S-ČMKU. 
 bod 7) Dosud nesplněn. 
ad 2) 
 Příprava ZV a TAN: Ve věci ZV a T.A.N. je již většina organizačních věcí 
zajištěna, spolupráce s MS Sluka Bystřice při zajišťování akce.  
 Rozhodčí: na ZV byli delegováni: Plecháček Jiří – vrchní rozhodčí 
 Šabatka Jan, Guber Václav – rozhdčí v poli 
 T.A.N.: Kostka Stanislav 
 Kuchyně a kantýna: MS „Sluka“ Bystřice. 
 Pro T.A.N zajištěny křepelky, ustájené u předsedkyně. Pro zazvěření honitby 
ZV – byla provedena příprava. Honitby MS Bystřice a LZ Konopiště. 
Terény T.A.N. budou vybrány těsně před akcí v závislosti na aktuální výšce porostu a 
na zemědělských zásazích /postřiky/. 
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 Poplatek za jednotlivou zkoušku činí 450.-Kč + 150.- Kč za stravování. Tato 
částka bude odvedena MS Bystřice na pokrytí stravování účastníků. Poplatek 
zahrnuje polévku, hlavní jídlo a kávu. 
ad 3) 
 Na základě znění NOZ a změny odpovědnosti, vázané na tyto změny se výbor 
KBO rozhodl pojistit klub pojištěním hmotné odpovědnosti při akcích, konaných 
mimo sídlo klubu. Výběrem vhodné pojistky a jejím sjednáním pověřuje výbor 
předsedkyni klubu. Ta informovala přítomné, že předběžně možnost pojištění 
konzultovala s S-ČMKU. Rovněž vstoupila v jednání se zástupkyní ČP. 
ad 4) 
 Akce Bruntál /ZV, TAN a PZ/ a Brod nad Dyjí /ND/ jsou podle informací od 
organizátorů připraveny. 
 Klubová výstava Konopiště – terén, stravování zajištěno. Souhlas pro 
zahraniční rozhodčí vyžádán.  
 Pohár Svatého Huberta Konopiště – připraveno uspořádání Svatohubertské 
mše navečer mezi oběma soutěžními dny. Těleso trubačů z Klatov přislíbilo provedení 
hudební složky mše, samotné uspořádání mše projednáno s administrátorem farnosti 
ŘKC v Bystřici. 
 Ceny na Klubovou výstavu 2016 věnovaly Marcela Horáčková a Květuše 
Kocúrová. Výbor pověřuje předsedkyni, aby oběma dámám poděkovala.  
Schůze ukončena v 11.00 hod. 

Zapsala: Anežka Kubů 

 Oznámení ČMKU o zrušení usnesení členské schůze z roku 2012  

Titl. 
Českomoravská kynologická unie 
předsednictvo 
Maškova 3 
182 53 Praha 8-Kobylisy   
 
Věc. Usnesení členské schůze klubu ze dne 26.3.2016 
 
Vážení, 

na základě usnesení ČS ze dne 26.3.2016 jsem pověřena Vás informovat, že 
klub 3005 zrušil usnesení ČS ze dne 10.3.2012 v Benešově, související 
s (ne)respektováním Směrnice ČMKU o udělování CACT, která byla přijata později, 
než toto klubové usnesení. Po dlouhé debatě se ČS rozhodla svoje vlastní usnesení 
z r. 2012 zrušit, aby klub vyhověl požadavku ČMKJ, neustále operující tím, že klub 
3005 tuto směrnici porušuje. Směrnice je z pohledu KBO špatná, a na tom nic 
nemění, že jsme nuceni ji pod nátlakem respektovat. Zarážející je ovšem, že podle 
informací zástupce ČMKU v Komisi FCI pro kontinentální ohaře nelze respektovat 
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ustanovení této směrnice v souvislosti s mezinárodními řády FCI pro FT 
kontinentálních ohařů. Zde jde text směrnice proti způsobu navrhování CAC(T) při 
těchto zkouškách.  Další zarážející skutečností, z našeho pohledu, je fakt, že stejně 
jako náš klub / v našem případě v souladu s usnesením ČS 2012/ navrhuje CACT při 
soutěži FT i další klub chovatelů ohařů, a to jak v roce 2015, tak v roce 2016! Není mi 
známo, že by tento klub byl postižen od ČMKJ stejně, jako je KBO /3005/.  

To jen poznámka na okraj problematiky Směrnice ČMKU pro přiznávání 
/lépe navrhování/ CACT na zkouškách a soutěžích ohařů.  

Je velmi reálné, že klub 3005 bude žádat prošetření nesouladu v postupu 
ČMKJ ke svým členským subjektům v souvislosti s touto směrnicí.  

V Bystřici 25.4.2016 
Helena Dvořáková 

předsedkyně Klubu bretaňských ohařů  

 
  Oznámení o zpoplatnění servisu, poskytovaného nečlenům klubu  

Na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 26.3.2016 přistupuje klub ke 
zpoplatnění servisu, který je povinen poskytovat i nečlenům, kteří jsou majiteli či 
chovateli klubem zastřešeným plemen. Na základě návrhu poradce chovu a po 
následné diskusi na toto téma členská schůze rozhodla hlasovat o tomto návrhu. 
Návrh byl přijat jednohlasně, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. /Viz 
zápis a usnesení členské schůze 2016./ 

Poplatky byly stanoveny ve výši: 
1000.- Kč  poplatek za uchovnění jedince /nezbytnost splnění stanovených 

podmínek pro zařazování do chovu se nemění/; 
1000.- Kč za vystavení kycího listu /doporučení ke krytí/; 

  Zápis z výborové schůze Klubu bretaňských ohařů ze dne 14.1.2017 v Bystřici  

Přítomni: Dvořáková, Kubů, Soucha 
Omluveni z osobní účasti, spojení elektronické: Nosková, Plecháček 

Podklady pro jednání VS: 

 změna poradce chovu pro italská plemena + rezignace člena RK 

 informace o přípravě klubových akcí v Předhradí 

 informace o přípravě výstav 2017 

 termín členské schůze 

 návrh změny chov. podmínek – pro členskou schůzi 

 VH ČMKU – návrh delegáta 
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 informace o členské základně 

 ekonomické informace 

 informace o přípravě ročenky 

 Šampionát A.I.C.E.B. – návrh uhrazení startovného reprezentačnímu 
družstvu 

Jednání VS zahájila předsedkyně Dvořáková, uvítala přítomné a informovala je, že 
nepřítomní členové výboru (pro přetrvávající dopravní problémy, způsobené 
počasím) jsou k dispozici prostřednictvím elektronických médií.  
Dále se VS řídila výše uvedenými body: 

Změna poradce chovu pro italská plemena:  
Předsedkyně informovala výbor, že dne 2.1.2017 obdržela dvě rezignace na funkce 
v KBO. V obou případech se jednalo o rezignaci k 31.12.2016, takže informace přišla 
až po faktickém ukončení činnosti rezignujících činovníků.  
Jedná se o rezignaci paní O. Staré na funkci poradce chovu pro IO a SPI a rezignaci 
pana Bc. J. Starého na funkci člena RK a ukončení členství obou v KBO také 
k 31.12.2016. 
Hned po doručení rezignace poradkyně chovu informovala o vzniklé situaci 
předsedkyně hlavní poradkyni chovu se žádostí o její urychlené řešení. Zároveň 
zaslala HPCH i kompletní text rezignace, která obsahovala i návrh na vystřídání ve 
funkci, jak si jej představovala paní Stará.  
Poradci nejsou ovšem členy výboru, s výjimkou HPCH, kterého volí, (jako ostatní 
členy výboru) členská schůze. Kompetence navrhovat poradce pro jednotlivá 
plemena přísluší HPCH a schvaluje je výbor. Návrh HPCH, aby funkci poradce pro 
italská plemena nadále zastávala paní Vlasta Bastlová, byl výborem jednomyslně 
schválen. Důvod: chovatelské i výcvikové zkušenosti a výsledky, stálá účast na 
klubových akcích, jak pracovních, tak výstavních, její komunikativnost a 
nekonfliktnost.  
Doplnění RK musí proběhnout při nejbližší členské schůzi, neboť členy RK volí členská 
základna.  

Výcvikář pan Plecháček zaslal písemně podrobnou informaci o přípravě pracovních 
soutěží v Předhradí u Skutče.  
Jedná se o Pohár hradu Rychmburk, (ZV+SVP, 5.-6. srpna 2017), Memoriál Josefa 
Luxe (vlastní modifikace ZV, 2. září 2017). Jedná jak s představiteli Pardubického 
kraje, tak hradu Rychmburk i města Předhradí a podle předložených informací by se 
v obou případech mělo jednat o výbornou reprezentaci klubu.  

Úprava chovných podmínek: předsedkyně po konzultaci s HPCH chce předložit ČS 
k projednání návrh na úpravu chovných podmínek – buď doplnění o výběr do chovu, 
nebo o podmínku, že chovnou známku z exteriéru musí jedinci získat výhradně na 
výstavách, pořádaných klubem; důvod: velmi časté nerespektování plemenných 
standardů na „velkých“ výstavách (především u zbarvení). Dále dát do souladu věk, 
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požadovaný pro zařazení do plemenitby u plemen nad 50 cm kohoutkové výšky. 
Současný zápisní řád ČMKU umožňuje zařazení o plemenitby již v 17 měsících, my 
máme stále 18 měsíců, jak vyžadoval dříve platný CHŘ ČMKU. 

Letošní výstavy proběhnou na tradičních místech – klubová výstava 7. května 
v Konopišti, speciální 16. září v Předhradí. V Konopišti bude posuzovat paní Hana 
Ahrens (Rakousko), v Předhradí bretaňské a auvergnéské ohaře pan Oldřich Nehyba, 
ostatní naše plemena a beaucerony pan Tibor Havelka (Slovensko). Ovšem změna 
vyhrazena – do výstav je ještě daleko.  

Na 25.3. je naplánovaná VH ČMKU. Z jednání výboru vzešlo rozhodnutí, že náš klub 
bude na této akci zastupovat slečna Kubů, jako náhradník je navržen pan Soucha.  

Seznam členů – platby. Z předloženého seznamu členské základny vyplynulo, že do 
dnešního dne neuhradilo členský příspěvek 22 členů. Budou vyzváni prostřednictvím 
webu k uhrazení do konce ledna a pokud tak neučiní, jejich členství v KBO podle 
stanov zaniká. Podle znění stanov je člen povinen uhradit členský příspěvek do konce března 

běžného roku. 

Termím členské schůze: 18.3.2017; 

Ekonomické informace: Kompletní zpráva ekonoma bude předložena ČS po 
definitivním zaúčtování všech finančních pohybů za rok 2016.  

Do termínu konání ČS bude rovněž provedena revize hospodaření klubu.  
Informace o přípravě ročenky: je v hrubých rysech hotová, stále se čeká na zprávu 
výcvikáře – výsledky ze zkoušek ČMMJ stále docházejí. Bylo konstatováno, že zprávu 
je nezbytné udělat, aniž by se dále čekalo na opožděně zasílané tabulky. Dle 
informací výcvikáře docházejí obvykle ještě v dubnu!  

V letošním roce se koná Jarní šampionát A.I.C.E.B (Spolek klubů bretaňských ohařů), 
jehož je náš klub zakládajícím členem, v Chorvatsku. Je to soutěž FT jarního typu – 
zkouší se výhradně na koroptvích – pro bretaňské ohaře. Protože je to v relativně 
dostupné vzdálenosti a jelikož máme v současnosti k dispozici perspektivní EB, ale 
hlavně nadšené vůdce, ochotné absolvovat na vlastní náklady cestu a pobyt (nijak 
malé náklady) na této soutěži, navrhla předsedkyně provést úhradu startovného 
našim reprezentantům. Výbor návrh schválil.  
Kromě Šampionátu AICEB se v Chorvatsku konají i otevřené FT a ME kontinentálních 
ohařů – výběr a doprovod reprezentace na ME zajišťuje Ing. Vlasák. Na tuto soutěž 
navrhuje náš klub 3 vysoce kvalitní jedince – italského ohaře, francouzského kr.ohaře 
a bretaňského ohaře. Zda budou ovšem do čtyřčlenného družstva vybráni, to teprve 
uvidíme. 

Zapsala: Kubů A. 
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 Revize finančního hospodaření Klubu bretaňských ohařů za rok 2015  

 Ve dnech 19.3.- 20.3.2016 byla provedena revize finančního hospodaření 
Klubu bretaňských ohařů.  Předmětem revize byla pokladna a bankovní účet u České 
spořitelny a.s. 
 Revizí byly zkontrolovány předložené doklady jak pokladní tak doklady 
bankovního účtu, dále pak bankovní výpisy z běžného účtu. 
Skutečnosti zjištěné revizní komisí : 
1.účetní i skutečný stav souhlasí 
2.revizní komise neshledala žádné rozdíly mezi účetním a skutečným stavem 
3.revizní komise konstatuje, že finanční hospodaření je vedeno bez chyb. 

Rozpis finančního hospodaření KBO zjištěný revizní komisí 
 Pokladna Bankovní účet Celkem 

Stav k 1.1.2015 463,80 56.904,07 57.367,87 Kč 

Příjem 104.050,00 65.454,08 169.504,08 Kč 

Vydání 101.260,80 73.916,44 175.177,24 Kč 

Stav k 31.12.2015 3.253,00 48.441,71 51.694,71 Kč 

Zápis provedl dne 20.3.2016 Bc. Svatopluk Soucha 

 Zpráva ekonoma KBO o finančním hospodaření za rok 2016  

V roce 2016 hospodařil KBO s financemi vyrovnaně, tak jako v letech předešlých.  

Podrobnější čísla uvádějí následující tabulky: 

  Pokladna ( Kč) Jiná měna (EURO) 

Stav k 1.1.2016     3253,00     0,00 

Příjem 109 610,00 810,00 

Vydání  94 725,00 600,00 

Stav k 31.12.2016 18 138,00 210,00 

  Bankovní účet 

Stav k 1.1.2016 48 441,71 

Příjem 55 991,56 

Vydání 78 722,86 

Stav k 31.12.2016 25 710,41 

Ing. Svatopluk Soucha – ekonom KBO 
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 Výsledky RTG DKK za rok 2016  

Bretaňský ohař 

Amanda ze Stříbrného ráje fena nar.22.6.2013 A/A  A 

Ajda za Stříbrného ráje fena nar.22.6.2013 A/A  A 

Agáta z Liščího doupěte fena nar.8.11.2014 A/A  A 

Youri z Taranky fena nar.17.1.2015 A/A  A 

Zoran z Taranky pes nar.27.1.2015 A/A  A 

Zita z Taranky fena nar.27.1.2015 A/A  A 

Leo de la Plaine Marat pes nar.25.8.2015 B/B  B 

Jïdae de Passemarais pes nar.11.9.2014 C/C  C 

Puma pes nar. 8.3.2013 D/D  D 

Auvergnéský ohař 

Azor z Bohumínské mokřiny pes nar.25.5.2007 A/A  A 

Arya z Kamenné kolonie fena nar.2.5.2014 A/A  A 

Modrý pikardský dlouhosrstý ohař 

Harbin de la Vallee de L´Ysieux  fena nar.1.6.2012 A/A  A 

Italský ohař 

Don Luca Antonio Venator D´Ursus pes nar.12.8.2014 A/A  A 

Agar od Zelené naděje pes nar.9.8.2014 C/B  C 

Italský spinone 

Xaverio Ross Cynopolis pes nar.7.5.2014 A/A  A 

Alexander Dai Riferimenti pes nar.30.5.2014 A/A  A 

Calibra Čarovné srdce fena nar.22.2.2015 A/A  A  

Výsledky vyšetření na dysplazii kyčelních kloubu jsou velice potěšující, hlavně zřejmé zlepšení u 
plemene bretaňský ohař kde letos většina rentgenovaných jedinců byla vyhodnocena jako 
negativní. 

Eva Nosková  HPCH 

  Výsledky jarních svodů - rok 2016  

Bretaňský ohař 
Odin z Taranky x Bela du Chateau Jencenstejn vrh 8.11.2014 
Abigaile z Liščího doupěte ČLP/EB 983 chrup úplný, nůžkový, oko tmavé 44 cm 

Borg Brevilaqua x Therese z Taranky vrh 27.1.2015 
Zoran z Taranky ČLP/EB 992 chrup úplný, nůžkový, oko tmavé 50 cm 
Zita z Taranky Člp /EB 993 chrup úplný, nůžkový, oko hnědé 48 cm 
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Odin z Taranky x Duna z Hory Blaník  vrh 28.2.2015 
Gunner z Hory Blaník ČLP/EB 997 chrup úplný, nůžkový, oko tmavé 50 cm 

Uss de la Haie des Dames x Dorra Black Barbarian vrh 27.6.2015 
Bonie Arya  z Lukovečka ČLP/EB 1017 chrup úplný, nůžkový, oko tmavé 47 cm 
Barynia ČLP/EB 1018 chrup úplný, nůžkový, oko tmavé 44 cm 

Dánský krátkosrstý ohař 
Scott x Emmi vrh 16.2013 
Alf ČLP/DKO 2 chrup úplný, nůžkový, oko hnědé 57 cm 

Italský spinone 
Daris del Buon Santo x Anex Dasa the Best Baron vrh 30.5.2014 
Astatela Riberirenti ČLP/SPI 83 chrup úplný, nůžkový, oko světlehnědé  65cm 

Alberto Čarovné srdce x Antea di Paola Amico Perla Vita  vrh  22.2.2015 
Cyrano Čarovné srdce ČLP/SPI 90 chrup úplný, nůžkový, oko světlehnědé 64 cm  

Portugalský ohař 
Elnino x Befunny  vrh 10.10.2015 
Blondie Porto Point ČLP/POH 12 chrup úplný, nůžkový, oko tmavé 55 cm  

Saint Germainský ohař 
Cuede  R del´Etang du Vert  x Gomma del´Etang du Vert vrh 12.4.2015  
Lisabonia del´Etang du Vert ČLP/SGO 7 chrup úplný, nůžkový, oko světlehnědé 57cm 

V těchto výsledcích se nám objevila pouze 2x nedostatečná kohoutková výška u fen 
BO (44 cm). Jinak nebyly zaznamenány žádné vady.  
Co se týče účasti na jarních svodech, posudků je dodáno velmi málo. Je-li toho 
příčinou nízká účast našich psů, anebo nezaslání výsledků k rukám HPCH ze strany 
pořadatelů (ČMMJ), nemohu posoudit, ale pravdou asi bude, že na malém počtu 
hodnocených jedinců se podílejí obě příčiny. Účast na jarním svodu loveckých psů je 
pro ohaře stále podmínkou k tomu, aby se mohl účastnit zkoušek lovecké 
upotřebitelnosti, takže bez svodu k nim není přijat. Víme o jedincích, kteří zkoušky LU 
úspěšně absolvovali, a přesto jsme jejich posudek ze svodu nikdy ani okem neviděli. Z 
chovatelského hlediska svod slouží k tomu, abychom mohli kontrolovat dědičnost - 
tedy dědičné vady v potomstvu jednotlivých chovných párů, ale to je při minimálním 
procentu dodaných posudků nevypovídající. Pro kontrolu genetických, dědičných 
vlastností by mohly lépe sloužit klubové a speciální výstavy, ale na těch se nám 
jedinci s vadou exteriéru neukáží. Proto apeluji na všechny chovatele, aby 
doporučovali při prodeji štěňátka jeho novým majitelům účast na jarním svodu - 
konají se na všech okresech! Nejen, že budou mít posudek od odborníka, ale také 
budou již pouhou svojí účastí mezi mysliveckou veřejností propagovat naše stále 
málo známá plemena. 

Eva Nosková   HPCH 
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  Zpráva poradkyně chovu bretaňských a portugalských ohařů - rok 2016  

Vážení chovatelé, majitelé a příznivci bretaňských a portugalských ohařů, předkládám 
Vám zprávu o tom, jak si v roce 2016 stál chov obou uvedených plemen. 
U plemene portugalský ohař nebyl letos odchován žádný vrh a u plemene bretaňský 
ohař bylo odchováno 5 vrhů - což je o čtyři vrhy méně než v roce 2015. 
Odchováno bylo 29 štěňat, z toho 14 psů a 15 fen, a to ve všech barevných 
variantách, mimo hnědobílé s pálením. 
Byly nakryté ještě další dvě feny a to Vassy z Taranky importovaným psem Jidaie de 
Passemarais a Therese z Taranky byla krytá ve Francii psem Aldo des Sources Claires, 
feny nezabřezly. 

Vrhy byly po těchto chovných párech: 
Xavier z Taranky x Angelina Black Barbarian  3 feny 
  x Duna z Hory Blaník 3 psi 3 feny 
Assa Bohemis Victoria x Ulyssée z Taranky 5 psů 3 feny 
Max z Lukovenských koutů x Tina od Pantića 2 psi 4 feny 
Iovinko x Viera z Taranky 4 psi 2 feny 

Zbarvení štěňat bylo následujicí: 
bílooranžové 6 psů   2 feny 
černobílé 6 psů   9 fen 
hnědobílé 2 psi 
trikolorní 4 feny 

V letošním roce převládalo černobílé zbarvení nad bílooranžovým, které se začínalo 
dostávat v posledních letech znovu do popředí. Bílooranžové zbarvení je celosvětově 
nejtypičtější zbarvení pro bretaňské ohaře. 
Co se týče délek oháněk, tak letos se ve větší míře vyskytly geneticky krátké oháňky a 
to 8 x a jeden pes byl dokonce zcela bezocasý. Tato krátkoocasá štěňata se vyskytla 
ve spojení - Xavier z Taranky  x  Angelina Black Barbarian a ve spojení Max 
z Lukovenských koutů  x  Tina od Pantića, což také bylo spojení dvou trikolorních 
jedinců, které se u nás uskutečnilo poprvé a zajímavé je, že trikolorně zbarvené byly 
pouze fenky a pejsci byli zbarveni oranžovobíle. Bohužel se zdá, že rozložení barev u 
části našich trikolorů není v souladu se standardem. /Problematiku osvětluje text na 
kl. webu./ 
Ostatní narozená štěňata měla dlouhou oháňku, kterou buď chovatelé zkrátili, nebo 
ponechali, což rovněž není v souladu se standardem, protože ten povoluje ponechání 
dlouhé oháňky pouze ve státech, kde kupírování prutu zakazuje zákon, což zatím v ČR 
není. 
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Přehled importů za rok 2016 
V letošním roce bylo importováno několik jedinců ze zahraničí: 
Saintgermainský ohař  -  jedna fena z Francie 
Bretaňský ohař  -  jeden pes z Francie, jeden pes ze Srbska, dvě feny z Francie 
Auvergnéský ohař  -  dva psi a jedna fena z Francie a jeden pes z Itálie 
Ostatní plemena letos dovezena nebyla. 
Dovezení psi i feny jsou pro náš chov velmi důležití, jelikož se dají sestavovat 
nepříbuzné páry, a tak by nemělo docházet k případným genetickým vadám, které se 
mohou vyskytnout v závislosti na příbuznosti spojovaných jedinců. 

Co říci závěrem?  Výsledky výstav Vám jako každoročně nenabídnu, protože mi jako 
obvykle nebyly dodány, i když vím, že se na nich naše plemena zúčastňovala, a to s 
velice zdařilými výsledky. Bohužel však není povinností pořadatelů informovat kluby 
o uděleném ocenění jejich jedinců. Je stále zřejmější, že velké výstavy jsou chápány 
jako báječný byznys pro pořadatele a akce ke zviditelnění sběračů titulů, ale z 
chovatelského hlediska mají minimální význam, už proto, že téměř nelze prosadit, 
aby naše nepočetná plemena posuzovali znalci. Přilípnou se obvykle tam, kde je v 
kruhu místo a pan rozhodčí disponuje potřebnou aprobací.  
Počty odchovaných štěňat mají bohužel klesající tendenci - viz rok 2014 - 10 vrhů, rok 
2015 - 9 vrhů a rok 2016 - 5 vrhů.  
K dnešnímu dni, tj. 15.12. jsou už nakryté tři feny bretaňského ohaře, tak si lze jen 
přát, aby všechny zabřezly, v pořádku porodily štěňata a také dobře odchovaly svoje 
vrhy. 
Přeji vám všem, chovatelům, majitelům i příznivcům našich plemen v celém příštím 
roce hodně zdraví, štěstí, klidu, a pohody, hodně radosti a málo starostí s 
vašimi chlupatými přáteli. 

Eva Nosková, HPCH 

 Zpráva poradce chovu francouzských ohařů KBO za rok 2016  

Vážení přátelé, 
rok je opět za námi a proto mně připadá milá povinnost seznámit vás se zásadními 
událostmi, které se v chovu FO v rámci našeho klubu udály. Tradičně nejplodnější 
plemeno na chovatelské události je auvergneský ohař. 
Zde došlo k uchovnění dvou jedinců; feny - ARYA Z KAMENNÉ KOLONIE 
  a psa - AZOR Z BOHUMÍNSKÉ MOKŘINY 
u tohoto pejska se pozastavím. Byl uchovněn v poměrně pokročilém věku na 
výjimečná 3 krytí s cílem využít genetický potenciál, který tento pejsek nese (je 
potomkem původních importů.) Azor je vynikající pes, který své kvality prokázal na 
NFT v Brodě nad Dyjí, kde byl jeho běh vyzdvihován a chválen. V devíti letech!! 
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Využití tohoto psa v chovu se vydařilo, tímto se dostávám k vrhům, které se 
uskutečnily v loňském roce. 
První vrh byl v chovatelské stanici Dream of Moravia 
ze spojení ATALANTA AKIBON x QUIRCK PIAF DAMA KRKONOŠE, kde se narodilo a 
bylo odchováno 8 štěňat. 

Druhý vrh se uskutečnil v chovatelské stanici Akibon 
ze spojení ARYA Z KAMENNÉ KOLONIE x AZOR Z BOHUMÍNSKÉ MOKŘINY, kde se 
také narodilo 8 štěňat. 

Očekávali jsme ještě jeden vrh, ale bohužel fena nezabřezla. 

Je potěšitelné, že po řadě let se podařil odchov pracovního plemene grifon 
korthalsův,v chovatelské stanici Souchov  
ze spojení HELLENE DU ROI MORVAN x SERPICO DELL OLTREPO, kde se narodilo 6 
štěňat. 

Poslední jedinec, kterého jsem měl tu čest zavést do kartotéky chovných jedinců, je 
fena modrého pikardského ohaře HARBIN DE LA VALLÉE DE L´YSIEUX a můžeme 
očekávat v dohledné době vrh tohoto plemene i u nás. 

S pozdravem 
Miroslav Horáček 

 
Dona de l´Etang du Vert, San du Domaine de la Cle des Champs / SGO 

http://www.breton.cz/genealogie/grifonkorthalsuv.html
http://www.breton.cz/genealogie/grifonkorthalsuv.html
http://www.breton.cz/genealogie/gk/hellene_du_roi_morvan.html
http://www.breton.cz/genealogie/gk/serpico_dell_oltrepo.html
http://www.breton.cz/genealogie/mpiko/harbin_de_la_vallee_de_lysieux.html
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 Zpráva poradce plemen italský ohař a spinone za rok 2016  

Informace poradkyně chovu italských ohařů a spinone pro členskou základnu 
Klubu bretaňských ohařů o dění v chovu těchto dvou plemen za uplynulý kalendářní 
rok. 

I. Uchovnění: 
 V průběhu loňského roku byli po splnění všech klubem předepsaných podmínek 
mnou uchovněni tito jedinci: 

 SPI fena  BERETTA Bosco del Tasso  maj. Mgr. Stanislav Navrátil, 

 SPI pes ALEXANDER Dai Riferimenti maj. Mgr. Vítězslav Havlík, 

 IO pes  AGAR do Zelené naděje maj. Martin Sněhota. 
Karty chovných jedinců se všemi údaji lze nalézt na stránkách Klubu bretaňských 

ohařů, na adrese: www.breton.cz  

II. Doporučení ke krytí: 
Dále byla za uplynulou sezonu vystavena doporučení ke krytí těmto fenám: 

 SPI ANGELA Čarovné srdce maj. Irena Kvapilová, 

 SPI ANTEA di Paola Amico per la Vita maj. Vlasta Bastlová 

 SPI BERETTA Bosco del Tasso  maj. Mgr. Stanislav Navrátil, 

 IO CLEA dei Giotto maj. Vlastimil Chaloupka 

III. Vrhy štěňat: 
Ze spojení chovných jedinců ANTEA di Paola Amico per la Vita a Baldo del 

Buonvento bylo odchováno 9 štěňat (4 psi a 5 fen) s tetovacími čísly 111 až 119. Ze 
spojení BERETTA Bosco del Tasso a Dario del Buon Santo byl odchováno 10 štěňat 
italských spinone (7 psů a 3 fenky) s tetovacími čísly 120 až 129. Zda došlo i k dalšímu 
krytí podle výše vystaveného „Doporučení ke krytí“ paní Ireně Kvapilové a odchovu 
štěňat, nemám žádné informace. Poslední „Doporučení ke krytí“ bylo vystaveno dne 
30. 12. 2016. 

IV. Vyřazení z chovu: 
 V roce 2016 nedošlo k žádnému vyřazení chovných jedinců plemen italský ohař 
ani italský spinone. 

Podrobné výsledky výstav a pracovních soutěží lze je nalézt na stránkách Klubu 
bretaňských ohařů na adrese: www.breton.cz 

Závěrem chci všem členům Klubu bretaňských ohařů do roku 2017 popřát 
mnoho zdraví, osobních i chovatelských úspěchů.  

V Dobřívu dne 30. prosince 2016 

Olga Stará  

http://www.breton.cz/
http://www.breton.cz/
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  KLUBOVÁ VÝSTAVA KONOPIŠTĚ  
Povýstavní katalog  neděle 08.05.2016 
Posuzuje: Danielle Letroye-Lantin, B 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 
Psi Třída otevřená 

 18. Argo z Kamenné kolonie Člp/BA/151/15 02.05.14 
 o.: Guips du Bodeillo, m.:  Quo Vadis Piaf DAMA Krkonoše 
 ch.: Daňková Radmila, Ing., m.:  Horáček Miroslav 
Dvouletý pes. Dobrý hrudník; dobrá přední fronta; lehce přestavěná záď; dobré nasazení prutu; 
dobře nasazený krk; dobrá hlava – nosní partie by měla být víc protažena; oko by mohlo být 
více zavřené; skus úplný, nůžkový; zadní končetiny a paty otevřené, lehce kříží přední končetiny; 
volná kůže na krku. 
Výborný 1 

Psi Třída vítězů 

 19. A Targo Piaf DAMA Krkonoše Člp/BA/132/14 12.05.13 
 o.: Joshua Piaf DAMA Krkonoše, m.:  Bianca de Russeau de MontBrun 
 ch.: Kocúrová Květuše, m.:  Kolářová Veronika 
Pes poněkud kratší ve stavbě, spíše kvadratický; lehce vyklenutý hřbet, dobrá spodní linie, 
dobrá přední fronta; výborné nasazení prutu, výborné zaúhlení hrudních končetin, zaúhlení 
lopatky mírně strmější. Příliš volná lopatka, sevřené lokty, pěkné nasazení krku, volná kůže pod 
spodní čelistí, výborná nosní partie, příliš vysoko nesený prut; skus korektní, chrup úplný, 
nůžkový. 
Výborný 1 

 20. Bon Jovi Bohemia Horrido Člp/BA/141 27.04.13 
 o.: Valdek du Ruisseau de Montbrun, m.:  Jazz od Smutné Říčky 
 ch.: Černohubová Eva, Ing., m.:  Petříkovi Jan a Zdeňka 
Pes je harmonicky stavěný, ale trochu těžší; dlouhá dolní linie, spáditější záď; pěkné nasazení 
krku; hlava je těžká, není příliš v typu; oko světlejší, chrup korektní; otevřené tlapy. Nemá 
pravidelný chod. 
Velmi dobrý 2 

Feny Třída dorostu 

 21. Dhabi Piaf DAMA Hunting dog Člp/BA/161 24.09.15 
 o.: Guips du Bodeillo, m.:  A Trois Piaf DAMA Krkonoše 
 ch.: Kocúrová Darina, m.:  Ušela Petra 
Fena dosud ve vývinu; odpovídá věku; zatím velmi mladá, dosud nevyvinutý hrudník; lehce 
spáditá záď; výborné zaúhlení hrudních končetin, lehce otevřené pánevní končetiny; hlava 
dosud není v typu; i pohyb dosud ve vývinu; 
Nadějná 2 

 22. Diana Piaf DAMA Hunting dog Člp/BA/158 24.09.15 
 o.: Guips du Bodeillo, m.:  A Trois Piaf DAMA Krkonoše 
 ch.: Kocúrová Darina, m.:  Jirásek Miroslav 
Nedostavila se; 
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 23. Dixi Piaf DAMA Hunting dog Člp/BA/159 24.09.15 
 o.: Guips du Bodeillo, m.:  A Trois Piaf DAMA Krkonoše 
 ch.: Kocúrová Darina, m.:  Fialová Markéta 
Harmonická fena; dobrý hřbet, dobré nasazení prutu, dobrá spodní linie; dobrá přední linie; 
dobré zaúhlení obou párů končetin; uzavřené, pevné tlapy; hlava v typu plemene s dostatečně 
dlouhou čenichovou partií; lehce volné dolní pysky, korektní chrup; velmi tmavé oko; pravidelný 
pohyb. 
Velmi nadějná 1 

Feny Třída otevřená 

 24. Arya z Kamenné kolonie Člp/BA/154 02.05.14 
 o.: Guips du Bodeillo, m.:  Quo Vadis Pias DAMA Krkonoše 
 ch.: Daňková Radmila, Ing., m.:  Horáček Miroslav 
Fena ve správném typu; dobrá horní linie i záď; dobrý trup, trochu kratší hrudník, dobrá přední 
fronta, pěkné nasazení krku; hlava typická samičího výrazu; volnější kůže na krku, dobré, 
uzavřené tlapy; dobré úhlení; v pohybu by se moha lépe předvádět.  
Výborná 1, CAC 

Feny  
Třída veteránů 

 25. Jazz od Smutné říčky Člp/BA/52 19.02.07 
 o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.:  Gama od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Černohubová Eva, Bc. 
Fena výborná v typu s dobrou délkou těla; výborné zaúhlení obou párů končetin; dobře v typu 
pracovního plemene; výborná linie zad i hrudníku; perfektní chrup; skus nůžkový; chrup úplný; 
v pohybu dynamická. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOV, BOB 

FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU 
Psi Třída otevřená 

 26. Apollo Fluidum Centauri Člp/BFP/11 23.06.12 
 o.: Boscquu du Clos de Gaou, m.:  Evita di S. Donato 
 ch.: Šašvata Václav, m.:  Zoubková Barbora 
Nepříliš harmonický pes, více vyvinutý v přední patii, než vzadu; kapří hřbet, příliš spáditá záď, 
krátký hrudník; dobré zaúhlení vepředu, dobré nasazení krku, hlava v typu pemene; uvolněný 
pohyb a krátký krok hrudních končetin. 
Dobrý 

Feny Třída otevřená 

 27. Holly du Milobre de Bouisse Člp/BFP/18 23.06.12 
 o.: Dred de Saint Montange, m.:  Venin du Milobre de Bouisse 
 ch.: P. Gasiot & C. Oms, m.:  Zoubková Barbora 
Fena trochu delšího těla; lehce přestavěná záď; výborná spodní linie, výborný hrudník; pěkné 
nasazení krku, hlava typická; nevyrovnaný pohyb; příliš mocná vepředu. 
Velmi dobrá 1 
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BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 
Psi Třída dorostu 

 28. Leo de la Plaine Marat Člp/EB/1040 25.08.15 
 o.: Junior des Hautes Pousterles, m.:  Fifie de la Plaine Marat 
 ch.: Pasty G.A.E.C., m.:  Hodová Zuzana 
Velmi pěkný pes s charakterem; dobrá horní i spodní linie, dobrý hrudník, dobré nesení oháňky; 
pěkné nasazení krku; výborná hlava, výborně nasazené ucho; korektní chrup; pohyb pánevních 
končetin je mírně vybočen, mírně nepravidelný pohyb. 
Velmi nadějný 1 

Psi Třída mladých 
 29. Amóre Furbel céleste Člp/EB/1010 02.05.15 
 o.: Odin z Taranky, m.:  Viera z Taranky 
 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Horáček Miroslav 
Mladý pes dobré linie zad; dobrá spodní linie, dobrý hrudník; výborné zaúhlení hrudních i 
pánevních končetin; lehce otevřený postoj vzadu; pěkné nasazení krku; korektní chrup, 
korektně nasazené slecho; užší postoj pánevních končetin; pravidelný a lehký pohyb. 
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB  

 

 30. Zoran z Taranky Člp/EB/992 27.01.15 
 o.: Borg Brevillaqua, m.:  Therese z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Dvořák Lukáš 
Mladý pes, delší v těle; dobrá linie zad; dobrá spodní linie i hrudník; dobře osvalený; pěkné 
nasazení krku; hlava trochu těžší, širší v jařmech; výborné nasazení slecha; dlouhý, snadný krok 
v pohybu a velmi pravidelný. 
Velmi dobrý 2 

Psi  Mezitřída 

 31. Yukon z Taranky Člp/EB/986 17.01.15 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Ulysée z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Hanáček Slavomír 
Mladý pes, silný v kostře; trochu delší v těle; dobrá linie zda; dobrá spodní linie; dobré úhlení 
hrudních i pánevních končetin; kratší krk; široká hlava, širší v lícní ppartii; širší nosní partie; 
postrádá dynamiku a lehce vybočuje lokty. 
Velmi dobrý 1 

Psi Třída otevřená 

 32. Jidaïe de Passemarais Člp/EB/1041 11.09.14 
 o.: Idaie de Passemarais, m.:  Bianca du domaine de Gueling 
 ch.: Stalter Natalie, m.:  Janíková Petra 
Dosud mladý pes, lehce přestavěný vzadu, ve spádité zádi néže nasazená oháňka; slabší 
osvalení zádi; dobrá linie zad; dobrá spodní lnie, dobrý hrudník; pěkné nasazení krku; hlava 
dobrá v typu plemen; lehčí v pohybu, postrádá dynamiku. 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz 

Psi Třída pracovní 

 33. Assa Bohemis Victoria Člp/EB/869/14 13.07.12 
 o.: Torro z Taranky, m.:  Augia z Mackovy hory 
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 ch.: Dušková Naděžda, m.:  Dušková Naděžda 
Čtyřletý pes; velký, harmonický pes, poněkud vyšší v kohoutku, dobrá horní i spodní linie,, dobrý 
hrudník, výborné zaúhlení obou párů končetin, pěkné nasazení krku, hlava správných proporcí, 
slecha níže nasazena; v pohybu připomíná setra. 
Velmi dobrý 1 

Psi Třída vítězů 

 34. Cer z Ričího chovu Člp/EB/943 25.02.14 
 o.: Torro z Taranky, m.:  Angelina Black Barbarian 
 ch.: Czech Richard, m.:  Silovský Miloš 
Pes většího rámce, kterého nelze řádně posoudit, protože se špatně prezentuje. Pěkná hlava. 
Dobrý 

Feny Třída mladých 

 35. Barynia z Lukovečku Člp/EB/1018 27.06.15 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Dorra Black Barbarian 
 ch.: Župka Karel, m.:  Župka Karel 
Pěkná mladá fena, lehce přestavěná vzadu; výraz samičí v celkovém vyjádření typu; dobrý 
hrudník, dobrá horní i spodní linie, dobré nasazení oháňky; pěkná samičí hlava s tmavým okem; 
korektní chrup, pevné tlapy; prostorný pohyb, kadentní. 
Výborný 1, CAJC 

 36. Bonie z Lukovečka Člp/EB/1017 27.06.15 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Dorra Black Barbarian 
 ch.: Župka Karel, m.:  Krchňavá Tereza 
Fena vyššího rámce, v poměru k výšce lehce nepoměrná; dobrá horní i spodní linie, lehce 
spáditá záď; strmější zaúhlení obou párů končetin, hlava postrádá výraz; špatně se prezentuje 
v pohybu. 
Dobrá 

Feny Mezitřída 

 37. Agáta z Liščího doupěte Člp/EB/984 08.11.14 
 o.: Odin z Taranky, m.:  Bela du Chateau Jencenstejn 
 ch.: Lišková Jana, m.:  Volmut Miloš 
Mladá fena poněkud samčího výrazu, delší v těle; dobrá horní i spodní linie, dobrý hrudník, 
dobré nasazení oháňky; pěkné nasazení kku; hlava poněkud postrádá typ; ne zcela typická 
samičí hlava; dobré zaúhlení obou párů končetin; měkčí v pohybu, postrádá dynamiku; korektní 
chrup, tmavé oko. 
Velmi dobrá 2 

 38. Barcarolle Bohemis Victoria Člp/EB/980 03.06.14 
 o.: Artur ze Samoty Nouzov, m.:  Augia z Mackovy hory 
 ch.: Dušková Naděžda, m.:  Dušková Naděžda 
Fena dobrá v typu, poněkud menšího rámce, ale odpovídá standardu plemene; dobrá horní i 
spodní linie, dobrý hrudník; velmi pěkná samičí hlava; chrup korektní; pohyb postrádá 
dynamiku. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 
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 39. Fany z Hory Blaník Člp/EB/973 01.06.14 
 o.: Ivry z Taranky, m.:  Duna z Hory Blaník 
 ch.: Cvrček Karel, m.:  Černodrinská Viola 
Nedostavila se. 

Feny Třída otevřená 

 40. Varenne z Taranky Člp/EB/887 16.05.12 
 o.: Atos du Chateau Jencenštejn, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Hodová Zuzana 
Nedostavila se. 

Feny Třída veteránů 

 41. Augia z Mackovy hory Člp/EB/639/08 MA 29.06.06 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Dušková Naděžda 
Pěkná, desetiletá fena v typu plemene; dobrá horní i spodní linie; dobrý hrudník; poněkud 
spáditá záď; dobré zaúhlení končetin; pěkná samičí hlava; korektní chrup; poněkud horší 
předvedení v pohybu bez dynamiky. 
Výborná 1 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 
Psi Třída otevřená 

 42. Xavier z Taranky Člp/EB/924 10.02.14 
 o.: Berry z Mackovy hory, m.:  Ulysée z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Kubů Anežka 
Pes velmi dobrých proporcí, dobrá horní i spodní linie, dobře nasazená oháňka, dobré úhlení 
vzadu, vepředu volnější, postrádá pěkné nasazení krku, hlava postrádá samčí výraz; nemůže 
být posouzen pro zranění levého zadního běhu;  
Neposouzen pro zranění. 

Psi Třída vítězů 

 43. Max z Lukovenských koutů Člp/EB/745/12 11.06.09 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Amanda z Pickova dvora 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Plecháček jiří 
Nedostavil se. 

Psi Třída veteránů 
 44. Odin z Taranky Člp/EB/657/09 06.01.07 
 o.: Tarqui du Clos des Mélézes, m.:  Elis z Lasów Jurajskich 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Dvořák Miloslav 
Statný pes; dobrá horní i spodní linie, dobrý hudník, dobré nasazení oháňky; postrádá dobré 
nasazení krku; hlava by mohla mít lepší samčí výraz; výborné úhlení, pravidelný prostorný 
pohyb. 
Výborný 1, BOV 

Feny Třída mladých 

 45. Youri z Taranky Člp/EB/989 17.01.15 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Ulysée z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Zárybnický Jan, Ing. 
Pěkná mladá fena, dobrá linie zad; dobrý hrudník i spodní linie; dobré nasazení oháňky; dobré 
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zaúhlení obou párů končetin, pěkné nasazení krku; klešťový skus, úplný chrup; pěkná hlava 
samičího výrazu, výborné nasazení slecha. 
Výborná 1, CAJC 

Feny Třída otevřená 

 46. Walkýra z Taranky Člp/EB/897 19.06.13 
 o.: Odin z Taranky, m.:  Therese z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Trčka Martin, Ing. 
Fena poněkud delšího rámce s mělčím hrudníkem, níže nasazená oháňka; úzký postoj hrudních 
končetin s volnější lopatkou; hlava širší v jařmech, úzká v nosní partii; v pohybu postrádá 
dynamiku a kadenci. 
Dobrá 
 

 47. Xia z Taranky Člp/EB/929 10.02.14 
 o.: Berry z Mackovy hory, m.:  Ulysée z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Plecháček Jiří 
Nedostavil se. 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 
Feny Třída vítězů 

 48. Clea dei Giotto Člp/IO/92 10.01.13 
 o.: Polcevera´s Ulisse, m.:  Naszálymenti Brina 
 ch.: Kyša Pavel, Ing., m.:  Chaloupka Vlastimil 
Velmi pěkná fena odpovídající standardu, dobré úhlení obou párů končetin, dobré zaúhlení 
horní a spodní linie, lehce volné lokty, pěkná v pohybu, dobré nesení prutu v pohybu. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz 

Feny Třída veteránů 

 49. Romanza di Cascina Croce Člp/IO/20 05.01.08 
 o.: Agamennone di Cascina Croce, m.:  Tea di Cascina Croce 
 ch.: Gritti Renato, m.:  Starý Jiří, Bc. 
Fena poněkud delšího rámce, kratší hrudník, strmější zaúhlení hrudních končetin, hlava v typu 
plemene, poněkud volná kůže pod čelistí. 
Výborná 1, BOV 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ 
Feny Třída mladých 

 50. Rumba dell´Oltrepo Člp/IO/130 07.05.15 
 o.: Malomkozi Aldo, m.:  Linda 
 ch.: Rebaschio A.D., m.:  Mareš Pavel, Ing. 
Velmi pěkný, prostorný hrudník, malinko kratší v těle, výborné zaúhlení, pěkná hlava samičího 
výrazu, oko poněkud světlejší, velmi pěkný, pravidelný, prostorný pohyb. 
Výborná 1, CAJC, BOJ, BOB, Nejlepší junior 

PIKARDSKÝ OHAŘ 
Psi Třída štěňat 

 51. Athos Spanilá Jolanta  Člp/PDO/3 18.12.15 
 o.: Sasko vom Hausruck, m.:  Innes 
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 ch.: Fojtíková Johana, m.:  Lekeš Petr 
Velmi mladý, nadějný pes, doud nedokončený vývin, harmonický v pohybu, velmi nadějný, 
odpovídá věku. 
Velmi nadějný 1 

Feny Třída štěňat 

 52. Alrika Spanilá Jolanta Člp/PDO/7 
 o.: Sasko vom Hausruck, m.:  Innes 
 ch.: Fojtíková Johana, m.:  Ďášková Daniela, Bc. 
Velmi mladá fena, hlava s výrazným týlním hrbolem, charakteristické nasazení slecha v úrovni 
očí. 
Velmi nadějná 2 

 53. Aurora Spanilá Jolanta Člp/PDO/10 18.12.15 
 o.: Sasko vom Hausruck, m.:  Innes 
 ch.: Fojtíková Johana, m.:  Fojtíková Johana 
Velmi mladá fena, silnější kostra; mírně vyklenutá hřbetní linie; vývin odpovídá věku; 
mechanika pohybu i zaúhení hrudních i pánevních končetin správné; povaha klidná; osrstění 
standardní. 
Velmi nadějná 1 

PORTUGALSKÝ OHAŘ 
Feny Třída dorostu 

 54. Blondie Porto Point Člp/PO/12 10.10.15 
 o.: Elnino, m.:  Befunny 
 ch.: Železná Gabriela, m.:  Šafaříková Olga 
Nedostavila se 

Feny Třída otevřená 

 55. Ana Márcia Porto Point Člp/POH/7 03.04.14 
 o.: Elnino, m.:  Befunny 
 ch.: Železná Gabriela, m.:  Tomášek Pavel 
Mladá fena dobrých proporcí s poněkud plošším hrudníkem, mohl by být kulatější; výborné 
zaúhlení končetin, dobré nasazení krku, velmi pěkná hlava v typu pklemene; fena lepší 
v pohybu než v postoji. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 
Psi Třída dorostu 

 56. Aimé Akibon Člp/SGO/5 01.11.15 
 o.: Gabin des Landes de Sologne, m.:  Dona de l´Etang du Vert 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Pálová Sára 
Mladý pes dosud ve vývinu; ušlechtilá hlava; pevný, rovný hřbet; typické zbarvení s mírným 
tečkovním v srsti; mírně obdélníkový rámec; úhlení končetin a mechanika pohybu správná; 
prostorný pohyb, vývin odpovídá věku; oko jantarové. 
Velmi nadějný 1 
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ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ 
Psi Třída mladých 

 57. Cyno Čarovné srdce Člp/SPI/88 22.02.15 
 o.: Alberto Čarovné srdce, m.:  Antea di Paola Amico Per La Vita 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Prokop Ladislav 
Mladý pes, pěkně stavěný, dobrá horní linie, dobrá spodní linie, dobrá kvalita srsti; pěkná 
hlava; oči dobré, víčka přiléhají k oku, uvolněný pohyb pánevních končetin. 
Výborný 2 

 58. Cyrano Čarovné srdce Člp/SPI/99 22.02.15 
 o.: Alberto Čarovné srdce, m.:  Antea di Paola Amico Per La Vita 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Červená Iva 
Mladý pes dobrých proporcí, výborné zaúhlení, výborný hrudník, pěkná hlava, dobrá barva oka, 
srst dobré kvality, pravidelný pohyb, ale méně prostorný. 
Výborný 1, CAJC 

Psi Třída otevřená 

 59. Bressano Čarovné srdce Člp/SPI/59 04.01.14 
 o.: Artu, m.:  Brigitte del Subasio 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Průšová Ivana 
Pes poněkud kratšího rámce, s klenutými bedry, níže nasazený prut; hlava poněkud těžší, těžší 
pohyb pánevních končetin; prut výše nesen v pohybu. 
Velmi dobrý 1 

Psi Třída vítězů 

 60. Alberto Čarovné srdce Člp/SPI/47/15 09.04.12 
 o.: Beto del Buon Santo, m.:  Brigittr del Subasio 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Bastlová Vlasta 
Velmi pěkný pes, odpovídající ve všech aspektech standardu plemene. 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS 

Feny Třída mladých 

 61. Celino Čarovné srdce Člp/SPI/91 22.02.15 
 o.: Alberto Čarovné srdce, m.:  Antea di Paolo Amico Per La Vita 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Husárek Pavel 
Dosud mladá fena; příliš krátký hrudník, spáditá záď, dobré zaúhlení obou párů končetin, dobré 
nasazení krku, hlava má samičí výraz, oko poněkud otevřené; uvolněný pohyb v loktech. 
Velmi dobrá 2 

 62. Coletta Čarovné srdce Člp/SPI/93 22.02.15 
 o.: Alberto Čarovné srdce, m.:  antea di Paola Amico Per La Vita 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Běhůnek Radovan 
Mladá fena, spáditá záď, dobrý hrudník, hlava není příliš typická, příliš otevřené oko, pravidelný 
pohyb, lehce přestavěná záď. 
Velmi dobrá 1 
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Soutěže: 
Dítě a pes Lola Zoubková s Holly du Milobre de Bouisse BFP 
Nejlepší štěně Aurora Spanilá Jolanta, pikardský ohař 
Nejlepší dorost Dixi Piaf Dama Hunting Dog, auvergnéský ohař 
Nejlepší junior Rumba dell´Oltrepo, italský ohař  
Nejlepší veterán Jazz od Smutné říčky, auvergnéský ohař 
Nejlepší pár Argo a Arya z Kamenné kolonie, auverg.ohaři 
Chovatelská cena CHS „Z Taranky“ – bretaňstí ohaři – H.Dvořáková 
Nejlepší z BOS Barcarolle Bohemis Victoria, bretaňský ohař 
Nejlepší pes výstavy – BIS Alberto Čarovné srdce, italský spinone  

 

 SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PŘEDHRADÍ U SKUTČE  

Povýstavní katalog  sobota 01.10.2016 
Kruh číslo: 1 
Posuzoval: Ing. Vlasák Václav, CZ 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 
Psi Třída vítězů 

 1. Argo z Kamenné kolonie Člp/BA/151 02.05.14 
 o.: Guips du Bodeillo, m.:  Quo Vadis Piaf Dama Krkonoše 
 ch.: Daňková Radmila, MVDr., m.:  Horáčková Marcela 
Pes silné kostry, temperamentní povahy, chrup v pořádku, osrstění standardní, samčí pohlavní 
výraz, pes předveden v chovné kondici, v postoji i pohybu bez hrubých vad, pouze v pohybu 
mírně vybočuje lokty.  
Výborný 1, CAC, VSV 

Feny Třída mladých 

 2. Dixi Piaf DAMA Hunting dog Člp/BA/159 24.09.15 
 o.: Guips du Bodeillo, m.:  A Trois Piaf Dama Krkonoše 
 ch.: Kocúrová Darina, m.:  Fialová Markéta 
Fena silné kostry temperamentní povahy, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé, samičí 
pohlavní výraz, dobře předvedená, v postoji i v pohybu bez výrazných vad, ale mírně sbíhavý 
postoj obou párů končetin. 
Výborná 1, CAJC, BOJ, BOB 

FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU 
Psi Třída dorostu 

 3. My French Boy du Vallon des Gourbettes LOF 7 BR.FR.P.19523/0 24.03.16 
 o.: D´Yoker du Milobre de Bouisse, m.:  Candie du Vallon des Gourbettes 
 ch.: M. Mme Denoix Bernard, m.:  Klimešová Věra 
Šestiměsíční pes temperamentní povahy, dobře předvedený, s předpokladem dobrého 
pohlavního výrazu, dobrých proporcí. Trochu víc klenutá bedra, jinak bez hrubých vad. 
Velmi nadějný 1, nejlepší dorost 
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BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 
Psi Třída mladých 
 4. Leo de la Plaine Marat Člp/EB/1040 25.08.15 
 o.: Junior des Hautes Pousterles, m.:  Fifie de la Plaine Marat 
 ch.: G.A.E.C. Pasty, m.:  Hodová Zuzana 
Třináctiměsíční pes silné kostry, klidné povahy. Samčí pohlavní výraz, typická hlava,správná 
spodní i horní linie, širší a mírně sbíhavý postoj předních končetin i pánevních končetin, bez 
hrubých vad, měl by být lépe předveden.  
Výborný 1 

 5. Mir od Bakića Umka JR 717790 Eb 10.12.15 
 o.: Titan Smb Brezjak, m.:  Lara 
 ch.: Bakić Zoran, m.:  Czech Richard 
Nedostavil se. 
Psi Mezitřída 
 6. Azbó Furbel céleste Člp/EB/1009 02.05.15 
 o.: Odin z Taranky, m.:  Viera z Taranky 
 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Hanč Jiří 
Pes silné kostry v chovné kondici, klešťový skus s předpokladem předkusu v budoucnu, v postoji 
a pohybu bez výrazných vad. Dobře nasvalen na svůj věk. 
Velmi dobrý 1 

Psi Třída vítězů 
 7. Amóre Furbel céleste Člp/EB/1010 02.05.15 
 o.: Odin z Taranky, m.:  Vierka z Taranky 
 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Horáčkovi Miroslav a Marcela 
Pes silné kostry v postoji i v pohybu, bez výrazných vad, dobře předveden. 
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOS 

Feny Třída mladých 
 8. Barynia z Lukovečka Člp/EB/1018 27.06.15 
 o.: Uss de la Hai des Dames, m.:  Dorra Black Barbarian 
 ch.: Župka Karel, m.:  Župka Karel 
Fena středně silné kostry, špatně předvedená, mírně měkčí hřbet, sbíhavý postoj pánevních 
končetin.  
Velmi dobrá 2 

 9. Loula de la Plaine Marat LOF 7 BRET.289262/0 01.09.15 
 o.: Artus de Rocancourt, m.:  F´Tina de la Plaine Marat 
 ch.: G.A.E.C. Pasty, m.:  Czech Richard 
Fena středně silné kostry, temperamentní povahy, chrup úplný, skus nůžkový, příjemná povaha.  
V1, CAJC, BOJ, BOB, Nejlepší junior, BIS 

Feny Mezitřída 
 10. Zita z Taranky Člp/EB/993 27.01.15 
 o.: Borg Brevillaqua, m.:  Therese z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Kalík Miroslav 
Fena silné kostry v lepší než chovné kondici, samičí pohlavní výraz, typická hlava, klešťový skus, 
trochu volnější hřbet, mírně přestavěná záď, mírně strmější postoj pánevních končetin, jinak 
bez vad. 
Výborná 1 
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Feny Třída otevřená 

 11. Zora z Taranky Člp/EB/994 27.01.15 
 o.: Borg Brevillaqua, m.:  Therese z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Horáčkovi Miroslav a Marcela 
Fena středně silné kostry, temperamentní povahy, osrstění standardní, v postoji i v pohybu bez 
výrazných vad.  
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 
Psi Třída vítězů 
 12. Max z Lukovenských koutů Člp/EB/745/12 11.06.09 
 o.: Rony du Hameau de Sorny, m.:  Amanda z Píckova dvora 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Plecháček Jiří 
Pes silné kostry, na výstavu by mohl být lépe připraven, v postoji i v pohybu bez hrubých vad.  
Výborný 1, CAC 

Feny Třída dorostu 

 13. Sany z Lukovenských koutů Člp/EB/1043 08.02.16 
 o.: Xavier z Taranky, m.:  Angelina Black Barbarian 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Dubnická Lada 
Osmiměsíční fena, předpoklad středně silné kostry. Mohla by být lépe předvedena, jinak bez 
výrazných vad.  
Velmi nadějná 1  

Feny Třída mladých 

 14. Avena z Klecanské rokle Člp/EB/1025 12.08.15 
 o.: Argo ze Samoty Nouzov, m.:  Petite z Lukovenských koutů 
 ch.: Laňková Radmila, m.:  Wagnerová Antonie 
Třináctiměsíční fena silné kostry na horní hranici míry, temperamentní povaha, celkem dobře 
předvedena, typická hlava, správná horní i spodní linie i zaúhlení končetin. 
Výborná 1, CAJC 

Feny Mezitřída 

 15. Youri z Taranky Člp/EB/989 17.01.15 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Ulysée z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Zárybnický Jan, Ing. 
Fena středně silné kostry, měla by být lépe předvedena. Chybí M3 2x. Typická hlava, přestavěná 
záď a strmější postoj pánevních končetin. 
Velmi dobrá 1 

Feny Třída otevřená 

 16. Angelina Black Barbarian Člp/EB/731 16.12.08 
 o.: Giobak, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora, m.:  Dubnická Lada 
Fena temperamentní povahy, dobře předvedená, moha by být v lepší výstavní kondici, v postoji 
a phybu bez hrubých vad.  
Výborná 1, CAC 
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 17. Xia z Taranky Člp/EB/929 10.02.14 
 o.: Berry z Mackovy hory, m.:  Ulysée z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Plecháček Jiří 
Fena silné kostry na horní hranici míry, samičí pohlavní výraz, mírně strmější postoj hrudních 
končetin a mírně strmější záď.  
Výborná 2, Res. CAC 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ 
Psi Třída pracovní 
 18. You Can Touch the Shadow of My Ghost Člp/IO/87/14 24.10.12 
 o.: Indian, m.:  Fikret´s Da Allora 
 ch.: Kántor Bence Tamás, m.:  Dvořáčková Ludmila 
Pes silné kostry, klidné povahy, samčí pohlavní výraz, krásná hlava, správná horní i spodní linie, 
kratší záď, mírně strmější postoj končetin, jinak bez vad.  
Výborný 1,CAC,Vítěz speciální výstavy, BOB 

Feny Třída pracovní 
 19. Rumba dell´Oltrepo Člp/IO/130 07.05.15 
 o.: Aldo Malomkozi, m.:  Linda 
 ch.: Rebaschio Danilo, m.:  Marešovi Pavel a Andrea 
Fena silné kostry, klidné povahy, výborně předvedená, typická hlava, správná horní i spodní 
linie, mírně přestavěná záď, jinak bez hrubých vad. 
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOS 

PIKARDSKÝ OHAŘ 
Psi Třída mladých 
 20. Athos Spanilá Jolanta Člp/PDO/3 18.12.15 
 o.: Sasko vom Hausruck, m.:  Innes 
 ch.: Fojtíková Johana, m.:  Lekeš Petr 
Pes silné kostry, klidné povahy, dobře předvedený, osrstění standardní, v postoji a v pohybu bez 
hrubých vad. 
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB 

Feny Třída mladých 
 21. Aurora Spanilá Jolanta Člp/PDO/10 18.12.15 
 o.: Sasko vom Hausruck, m.:  Innes 
 ch.: Fojtíková Johana, m.:  Fojtíková Johana 
Fena silné kostry, klidná povaha, dobře předvedená, typická hlava, více klenutá bedra, mírně 
sbíhavý postoj pánevních končetin, jinak be hrubých vad.  
Výborná 1, CAJC, BOS 

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ 
Psi Třída otevřená 

 22. Aurelius dai Riferimenti Člp/SPI/84 30.05.14 
 o.: Dario del Buon Santo, m.:  Anna Rosa the Best Baron 
 ch.: Šachlová Tereza, m.:  Šachlová Tereza 
Pes silné kostry, temperamentní povahy, dobře předvedený. Samčí pohlavní výraz, dobré 
osrstění, v postoji a pohybu bez vad, pouze mírně sbíhavé pánevní končetiny. 
Výborný 1, CAC 
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ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ 
Psi Třída štěňat 

 23. Dantes Čarovné srdce Člp/SPI/112 04.05.16 
 o.: Baldo del Buonvento, m.:  Antea di Paola Amico per la Vita 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Bastlová Vlasta 
Téměř pětiměsíční pes dobré povahy, dobře předvedený, předpoklad výborných proporcí a 
samčího pohlavního výrazu.  
Velmi nadějný 1, nejlepší štěně 

Psi Třída vítězů 

 24. Alberto Čarovné srdce Člp/SPI/47 09.04.12 
 o.: Beto del Buon Santo, m.:  Brigitte del Suabasio 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Bastlová Vlasta 
Elegantní pes silné kostry, temperamentní povaha, dobré předvedení, bez hrubých vad. 
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 

Feny Třída vítězů 
 25. Antea di Paola Amico per la Vita Člp/SPI/58/15 06.09.10 
 o.: Beppo of pure passion, m.:  Stannamore Paola di Carita 
 ch.: Püllenberg Maria, m.:  Bastlová Vlasta 
Fena silné kostry, přátelské povahy, standardní osrstění, dobré předvedení, při chůzi sbíhavý 
postoj pánevních končetin. 
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOS 

 

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE: 
Nejlepší štěně: Dantes Čarovné srdce italský spinone 
Nejlepší dorost: My French boy du Vallon franzouzský ohař 
  des Gourbettes pyrenejského typu 
Nejlepší junior: Loula de la Plaine Marat bretaňský ohař 
Nejlepší pár: Amóre Furbel céleste bretaňský ohař 
 Zora z Taranky 
Nejlepší BOS: Aurora Spanilá Jolanta pikardský ohař 
BIS: Loula de la Plaine Marat bretaňský ohař 

 
Prozkoumávání dárkové tašky ze soutěže Dítě a pes, Konopiště 
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 ZPRÁVA VÝCVIKÁŘE KBO ZA ROK 2016  

Předkládám Vám výčet zaslaných výsledků našich psů na zkouškách a soutěžích. Nejedná se v 
žádném případě o výčet úplný, neboť z orgánů ČMMJ docházejí tabulky ještě v současné době 
a bohužel i tabulky, které nám nepatří. Z těchto výsledků je zřejmé, že vzešla velká aktivita 
z řad vůdců italského ohaře a italského spinone. Na proti tomu u bretaňského ohaře i u 
ostatních plemen registrovaných v KBO se aktivita snížila. Velký úspěch zaznamenala paní 
Ludmila Dvořáčková, kdy se svým pejskem You Can Touch The Shadow Of My Ghost – IO 
zúčastnila nominační soutěže na Memoriál Richarda Knola s počtem 264 bodů ( I. cena). Ale je 
zde i nezanedbatelný výsledek pejska Agar od Zelené naděje – IO vedeným panem Miroslavem 
Tomáškem, který se na PZ umístil s plným počtem bodů 300 v I. ceně. Také patří dík všem 
účastníkům na ZV, kteří se všichni umístili v I.ceně. 

Děkuji Vám a všem přeji do nového roku mnoho úspěchů a krásných chvil s jejich 
čtyřnohými kamarády.  

Plecháček Jiří – výcvikář KBO 

Výsledky zkoušek ohařů dle zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů v platném znění v 

těchto disciplinách: hodnoceno dle limitních známek   zkoušek a soutěží  
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Zkoušky vloh                      

Coletta Čarovné srdce Běhůnek SPI 4 4 4 4 4 4 226 I. 

Daria Piaf Dama Hunting dog Javašová BA 4 4 4 4 4 4 225 I. 

Holly du Milorbe de Bouisse Zoubková BFP 4 4 4 4 4 4 225 I. CACT 

Apollo Fluidum centauri Zoubek BFP 4 4 3 4 4 4 215 I. 

Delgádo dei Giotto Lejsek IO 4 3 4 4 4 4 210 I. 

Agar od Zelené naděje Tomášek IO 4 4 4 4 4 3 210 I. 

Rumba dell´Oltrepo Mareš IO 4 3 4 4 3 4 203 I. 

Zoran z Taranky Kolářová EB 4 4 3 4 3 3 201 I. 

Azbó Furbel céleste Hanč EB 3 4 3 4 3 3 192 I. 

Podzimní zkoušky 

Agar od Zelené naděje Tomášek IO 4 4 4 4 4 4 300 I. 

Alexander Dai Riferimenti Havlík SPI 4 3 4 4 4 4 288 I. 

Falco Compatriota di Bonfini Marková IO 4 4 3 4 4 3 268 I. 

Armanda Zbořil SPI 4 3 3 4 4 3 253 I. 
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Mem.V.Vančury  Klub krátkostrstých ohařů ČR  

Azbó Furbel céleste Hanč EB 4 4 4 4 4 4 220 I. 

Falco Compatriota di Bonfini Marková IO 4 4 3 4 3 3 207 I. 

Memoriál Richarda Knola - nominační soutěž 

You Can Touch The Shadow Of 
My Ghost 

Dvořáčková IO 4 4 3 4 4 4 264 I. 

 VÝSLEDKY TESTŮ VROZENÝCH VLOH OHAŘŮ – TAN  

16.4.2016 Konopiště 
rozhodčí: Stanislav Kostka 

Azbó Furbel céleste Člp/EB/1009 2.5.2015 Hanč Jiří obstál 
Agáta z Liščího chovu  Člp/EB/984 8.11.2014 Volmut Miloš obstál 
Rumba dell´Oltrepo Člp/IO/130 7.5.2015 Mareš Pavel obstál 
Youri z Taranky Člp/EB/989 17.1.2015 Zárybnický Jan odročen 
Azrael z Ebidosu Člp/EB/960 27.5.2014 Holasová Kateřina odročen 
Coletta Čarovné srdce Člp/SPI/93 22.2.2015 Běhůnek Radovan obstál I.pořadí 
Cer z Ričího chovu Člp/EB/943 25.2.2014 Kubů Anežka obstál 
Ana Márcia Porto Point Člp/POH/7 3.4.2014 Kněřová Hana odročen 
Zoran z Taranky Člp/EB/992 27.1.2015 Kolářová Marie obstál 

9.7.2016 Brod nad Dyjí 
rozhodčí: Karel Šebesta 

Diana Piaf DAMA Hunting dog Člp/BE/158 24.9.2015 Jirásek Miroslav odročen 
Cira z Ričího chovu Člp/EB/944 25.2.2014 Stankus Alam obstál 
Youri z Taranky Člp/EB/989 17.1.2015 Zárybnický Jan obstál 
Gwendolyn Black Barbarian Člp/EB/920 17.11.2013 Malinková Lenka odročen 
Abigaile z Liščího doupěte Člp/EB/983 8.11.2014 Drmotová Eva odročen 
Gita z Hory Blaníku Člp/EB/1000 28.2.2015 Ingr Josef obstál 
Ariel von Wnorau Člp/EB/1033 21.12.2015 Piaček Vladimír obstál 
Aurora Spanilá Jolanta Člp/PDO/10 18.12.2015 Fojtíková Johana obstál 1. pořadí 
Luka des Pralines D´Aubejoux Člp/GS/6601 1.1.2015 Andrlová Jana obstál 
Aimé Akibon Člp/SGO/5 1.11.2015 Palová Sára obstál 
Dixie Piaf DAMA Hunting dog Člp/BE/159 24.9.2015 Fialová Markéta odročen 
Atyl von Wnorau Člp/EB/1036 21.12.2015 Slavík Josef obstál 

rozhodčí: Ing. Lucie Studýnková 
Amóre Furbel céleste Člp/EB/1010 2.5.2015 Horáček Miroslav obstál 
Exupery Mahagony Paw Člp/IS/16165 25.4.2015 Beneš Michal odročen 
Airie od Náplavky Člp/IS/16008 8.3.2014 Gašparová Šárka obstál 
Electra Ruby Mahagony Paw Člp/IS/16166 25.4.2015 Kšírová Romana obstál 2. pořadí 
Elphin Prince Mahagony Paw Člp/ISú16161 25.4.2015 Kšírová Romana odročen 
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10.7.2016 Brod nad Dyjí 
rozhodčí: Karel Šebesta 

Ayra z Kamenné kolonie Člp/BA/154 2.5.2014 Horáčková Marcela obstál 
Zora z Taranky Člp/EB/994 27.1.2015 Horáčková Marcela obstál 1.pořadí 
Diana Piaf DAMA Hunting dog Člp/BA/158 24.9.2015 Jirásek Miroslav obstál 

1.10.2016 Předhradí 
rozhodčí: Jiří Plecháček 

Leo de la Plaine Marat Člp/EB/1040 25.8.2015 Hodová Zuzana obstál 
Csipkéskúti Czékla Libra Člp/MOK/5073 24.7.2014 Palečková Růžena obstál 1.pořadí 
Don Luca Antonio Venator  Člp/IO/132 12.8.2014 Dvořáčková Ludmila odročen 
D´Ursus 
Athos Spanilá Jolanta Člp/PDO/3 18.12.2015 Lekeš Petr odročen 
My French boy du Vallon  LOF 7 BR.FR.P. 24.3.2016 Klimešová Věra odročen 
des Gourbettes 19523/0 
Zita z Taranky Člp/EB/993 27.1.2015 Kubů Anežka obstál 
Avena z Klecanské rokla Člp/EB/1025 12.8.2015 Wagnerová Antonie odročen 
Dixie Piaf DAMA Hunting dog Člp/BA/159 24.9.2015 Fialová Markéta odročen 
Barynia z Lukovečka Člp/EB/1018 27.6.2015 Župka Karel odročen 

  KLUBOVÉ ZV Konopiště/ Bystřice 16.4.2016  

 jméno psa / plemeno/dat.nar. vůdce cena/počet bodů 

1. Azbó Furbel céleste /EB/ 
Člp/EB/1009; nar. 2.5.2015  

Hanč Jiří I. cena / 192 b 

2. Rumba dell Oltrepo /IO/ 
Člp/IO/130; nar. 7.5.2015  

Mareš Pavel 
 

I. cena / 203 b 

3. Lessi Vlčí hrdlo /NKO/ 
Člp/KO/80478 nar. 10.5.2013 

Bastlová Vlasta 
 

Neobstál, 
vystavení 0 

4. Grif z Jirouškova dvora /IS/ 
Člp/IS/16083 nar.24.12.2014  

Kruchňa Zdeněk 
 

I. cena / 223 b 

5. Coletta Čarovné srdce /SPI/ 
Člp/SPI/93; nar.22.2.2015  

Běhůnek Radovan 
 

I. cena / 226 b 

6. Zoran z Taranky /EB/ 
Člp/EB/992; nar. 27.1.2015  

Kolářová Marie 
 

I. cena / 201 b 

7. Midas Vlčí hrdlo /NKO/ 
Člp/KO/81100 nar. 2.6.2014  

Plocková Vlasta 
 

I. cena / 201 b 

8. Youri z Taranky /EB/  
Člp/EB/989; 17.1.2015  

Zárybnický Jan 
 

Neobstál, 
vystavení 0 

Rozhodčí: Šabatka Jan, Gruber Václav 
Vrchní rozhodčí: Plecháček Jiří 
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 NOVOMLÝNSKÉ DERBY, Brod nad Dyjí 30.4.2016  

jméno psa / plemeno/dat.nar. vůdce cena/počet bodů 

Amóre Furbel céleste /EB/ 
Člp/EB/1010; 2.5.2015 

Horáček Miroslav I. cena / 221 b 
Vítěz ND 

Argo z Kamenne kolonie /BA/ 
Člp/BA/151/15; 2.5.2014 

Horáčková Marcela I. cena / 216 b 
2. pořadí 

Carlos Brit Šedé tornádo /VOK/ 
Člp/VOK/9693; 6.1.2015 

Helešicová Jana I. cena / 215 b 
3. pořadí 

Bacardi Mahagony Paw /IS/ 
Člp/IS/15428; 7.5.2010 

Molnár Roman I. cena / 209 b 

Airien od Náplavky /IS/ 
Člp/IS/16008; 8.3.2014 

Gašparová Šárka I. cena / 205 b 

Borůvka z Olšoveckých potůčků /MMO/ 
Člp/MMO/11203; 16.9.2015 

Juříček Radek I. cena / 204 b 

Future Face de Donawitz /VOK/ 
Člp/VOK/9926; 7.6.2015 

Hrabalová Lenka I. cena / 201 b 

Cruz Šedé tornádo /VOK/ 
Člp/VOK/9694; 6.1.2015 

Fusková Martina I. cena / 189 b 

Rozhodčí: Šebesta Karel,Grandič Karel 

Vrchní rozhodčí: Konečný František 

 Národní Field Trial solo kontinentální ohaři, Brod nad Dyjí, 9.7.2016  

Jméno psa Vůdce  Slovní hodnocení 

Xibbi z Taranky  
ČLP/EB/928 
nar. 10.2.2014 

Martin Andrések V první polovině běhu běhá s chutí, ale 
jednostranně, v 6. min. polevuje v 
tempu, 2x zabíhá za vůdce 
Eliminé 

Cruz Šedé Tornádo 
ČLP/VOK/9694 
nar. 6.1.2015 

Martina Fusková Hledání pomalejší ale konstantní, ve 3. 
min ověřuje pachy, ale opět se rozbíhá, 
dobrý kontakt s vůdcem v doběhu chytá 
zvěř. Eliminé 

Azor z Bohumínské 
Mokřiny 
ČLP/BA/63 
nar. 25.5.2007 

Jana Jeníková Pes samostatnějšího hledání, mechanika 
pohybu a držení hlavy typické pro 
plemeno, výborný nos opakovaně 
prokazuje loveckou chytrost, po celou 
dobu prostorné hledání, konstantní 
tempo avšak méně systematické, v 9 
min. vystavuje naprázdno. Eliminé 

Carlos Brit Šedé Tornádo 
ČLP/VOK/9693 
nar. 6.1.2015 

Ing. Jana Helešicová Krátké pomalejší hledání avšak 
systematické, často ověřuje pachy, 
neodpovídá charakteru zkoušky  
Eliminé 



44 

Amóre Furbel céleste 
ČLP/EB/1010 
nar. 2.5.2015 

Miroslav Horáček hledání rychlé, dobrý kontakt s vůdcem, 
který psa správně a citlivě vede v 
systematickém hledání, výborné držení 
hlavy a mechanika pohybu, dostatečně 
pokrývá terén, v doběhu pevně 
vystavuje pernatou zvěř, kterou se snaží 
ulovit. Eliminé 

Rozhodčí: Ing. Lucie Studýnková 

Vrchní rozhodčí: Jiří Plecháček 

  Národní Field Trial solo kontinentální ohaři, Brod nad Dyjí, 9.7.2016  

Jméno psa Vůdce  Slovní hodnocení 

Girtí Sonave 
ČLP/GS/6459 
nar. 24.1.2013 

Eva Nosková Hledánní pomalejší, kratší, v 5. min. 
přestává pracovat 
Eliminé 

Aranka z Fílovy smečky 
ČLP/GS/6580 
nar. 20.11.2014 

Karel Kačerovský Rychlé temperamentní hledání 
dostatečně prostorné, v doběhu 
chytá pernatou 
Eliminé 

Electra Ruby Mahagony Paw 
ČLP/IS/16166 
nar. 25.4.2015 

Romana Kšírová Rychlé prostorné hledání, dobré 
nasazení, v doběhu prohání 
pernatou 
Eliminé 

Airie od Náplavky 
ČLP/IS/16008 
8.3.2014 

Šárka Gašparová Rychlé prostorné hledání, výborně 
pracuje s měnícím se větrem, 
poskytnut doběh, nedochází do 
zvěře 
NC 

Bacardi Mahagony Paw 
ČLP/IS/15428 
nar. 7.5.2010 

Roman Molnár Těžší cval, často přerušuje práci, 
přechází do klusu, orientuje se 
zrakem, v 9. minutě následuje 
pernatou 
Eliminé 

Rozhodčí: Josef Slavík 

Vrchní rozhodčí Jiří Plecháček 

  Pálava CUP, Brod nad Dyjí, 20.8.2016  

Akce byla zrušena 
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  MEMORIÁL JOSEFA LUXE, BYSTŘICE – KONOPIŠTĚ, 10.9.2016  

jméno psa, plemeno majitel / vůdce počet bodů/klas. 

Faron od Mlázovické tvrze, AS 
Člp/AS/6080 

Ing. Jana Votrubová 
         dtto 

220 b, I.cena,  
Vítěz MJL 

Amóre Furbel céleste, EB 
Člp/EB/1010 

Miroslav Horáček 
        dtto 

212 b, I.cena,  
Klubový vítěz MJL 

Aranka z Fílovy smečky, GS 
Člp/GS/6580 

Karel Kačerovský 
        dtto 

208 b, I.cena 

Eliška z Wenytry, GS 
Člp/GS/6519 

Monika Vojáčková 
         dtto 

208, I.cena 

Airien od Náplavky, IS 
Člp/IS/16008 

Šárka Gašparová 
          dtto 

200 b, I.cena 

Etoile de Fay de Boisel, SGO 
SPKP 1 

Juraj Lihosit 
          dtto 

200 b, I.cena 

Emil z Wenytry, GS 
Člp/GS/6518 

Monika Vojáčková 
          dtto 

200 b, II.cena,  
klid před zvěří 2 

Azbó Furbel céleste, EB 
Člp/EB/1009 

Jiří Hanč 
          dtto 

191 b, II.cena,  
klid před zvěří 2 

Luka des Pralines d´Aubejoux, GS 
Člp/GS/6601 

Mgr. Jana Anderlová 
          dtto 

odvolán 

Girtí Sonave, GS 
Člp/GS/6459 

Eva Nosková 
          dtto 

odvolán 

Xanna z Mešinské hájovny, POI 
SPKP1100 

Juraj Lihosit 
         dtto 

odvolán 

Zora z Taranky, EB 
Člp/EB/994 

Marcela Horáčková 
          dtto 

odvolán 

By Sheila Happy Trix, IS 
Člp/IS/16121 

Diana Nováková 
Ing. Lucie Studýnková 

neobstál,  
vyst.0 

Solid´s Gold Vivienne, POI 
Člp/POI/11142 

Hannah Melcer 
         dtto 

neobstál, 
vyst. 0 

 Garis od Mlázovické tvrze, AS 
Člp/AS/6172 

Ing. Jana Votrubová 
          dtto 

neobstál,  
vyst. 0 

Elektra Ruby Mahagon Paw, IS 
Člp/IS/16166 

Romana Kšírová 
          dtto 

neobstál, 
vyst. 0 

Gino z Dubských lesů, POI 
Člp/POI/11151 

Jan Šabatka  
          dtto 

neobstál,  
vyst. 0 

Rozhodčí: Plecháček Jiří, Matěna Jaroslav, Dvořák Miloslav, Jiroušek Jiří 

Vrchní rozhodčí: Dvořáková Helena 

POHLEDEM ÚČASTNÍKA 

Začátkem září jsme se, jako již pravidelně, účastnili vrcholné klubové akce Memoriál Josefa 
Luxe. 
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Tento slavnostní den začal na klubovně MS Sluka Bystřice v Jinošicích dobrou polévkou a 
setkáním s přáteli. Po zahájení jsme se vydali do honitby, kde nás očekávalo krásné jetelové 
pole, velmi výrazně zazvěřené bažantí zvěří. Díky tomu jsme byli plni očekávání z následujících 
událostí. Počasí bylo typicky teplé na začátek září, možná až moc. Toto počasí v kombinaci se 
zazvěřením se ukázalo jako smrtící souhra. Velmi časté byla, že si pejsek zkazil jinak výborný 
běh tím, že nedokázal vystavit bažantí zvěř. Horší klidy u pernaté zvěře jsou pochopitelné u 
mladých a málo zkušených psů, které díky tomu posouvalo hodnocení dolu v ceně s jinak 
krásnými body, ovšem některým se nedařilo ani vystavení a po nalezení zvěře přecházeli 
okamžitě do ulovení. Proto získávali nuly. Je to lepší, než kdyby nám zvěř zapírali.  
Já jsem zde vedl pejska plemene bretaňský ohař Amóre Furbel céleste. Na začátku našeho běhu 
jsme byli nasazeni jako kontrolní pes po předchozím účastníkovi. Amóre alias Dunánek ihned 
po vypuštění stavěl bažantího kohouta, který odběhl. Následně pokračoval prací v terénu za 
výrazného slunečního žáru. Asi v polovině svého pracovního času opět pevně vystavil kohouta a 
po vzletu a výstřelu odklidoval, což bylo kladně hodnoceno rozhodčími. Věděl jsem, že jsme 
uspěli, ale nevěděl jsem jak. Po návratu na klubovnu už jsme věděli, že téměř polovina 
účastníků neprošla tímto náročným sítem soutěžního dne. Celkově druhé místo z anglických i 
kontinentálních ohařů a titul Klubový vítěz pro Dunana, pro mě bylo milým překvapením.  
Chtěl bych poděkovat organizačnímu výboru MS Sluka Bystřice za poskytnutí klubovny a starost 
o nás, soutěžící, v tento den členům našeho klubu, bez kterých by to nešlo: Heleně Dvořákové, 
Miloslavu Dvořákovi, Anežce Kubů a Janu Zárybnickému, odvedli kus dobré práce, ale byli i jiní, 
kteří se snažili, aby byla soutěž kvalitně připravena a na úrovni. 
S pozdravem  
Mirek Horáček 

 
Hosté na našem MJL – úspěšní britští ohaři s paní Věrou Luxovou 
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  VÝSLEDKOVÁ LISTINA - POHÁR SVATÉHO HUBERTA KONOPIŠTĚ 15.10.2016  

Jméno psa, plemeno Jméno lovce zápis ČLP 
počet bodů 
celkem/pes 

pořadí  uloveno  

Etoile de la Fay de 
Boisel, SGO 

Lihosit Juraj, SK SPKP 1/15 61/26 Muži/2 - 

Grif z Jirouškova dvora, 
IS 

Kruchňa Zdeněk  Člp/IS/16083 78/22 Muži/1 1ks 

Barbara Zimní vrch, 
MMO 

Kruchňa Zdeněk  Člp/MMO/10774 41/11 Muži/8 - 

Bastien Vives Bohemia, 
MOK 

Hájíček David C.  Člp/MOK/3851 38/15 Muži/9 - 

Amóre Furbel céleste, 
EB 

Horáček Miroslav  Člp/EB/1010 54/24 Muži/5 - 

Viera z Taranky, EB Horáček Miroslav  Člp/EB/891/15 55/25 Muži/4 - 

Queena z Mešínské 
hájovny, POI 

Hanč Jiří  Člp/POI/10875 57/22 Muži/3 - 

Rumba dell Oltrepo, IO Mareš Pavel  Člp/IO/130 53/23 Muži/6 - 

Bereta Apoli Gwen, IS Jiroušek Jiří  Člp/IS/15404/12 45/15 Muži/7 - 

Cynhinfa Ladd, AC 
Bröcker Hubertus, 
NL 

NHSB 2952323 88/28 Španělé/1 2ks 

Wilson, ASS Paalman Frank, NL O1000491959 58/23 Španělé/2 - 

Woodview Hazey Shade 
of Winter, ASS 

Paalman Frank NL NHSB 2808307 36/28 Španělé/3 - 

Cotwalton Crusader, 
ASS 

Schepers Bram NL NHSB 2978221 
Diskvalifikován – překročen 

povolený počet výstřelů 

Eimee od Mlázovické 
tvrze, AS 

Votrubová Jana, 
Ing.  

Člp/AS/5896/12 50/14 Ženy/1 - 

Faron od Mlázovické 
tvrze, AS 

Votrubová Jana, 
Ing.  

Člp/AS/6080/15 49/13 Ženy/2 - 

Rozhodčí:  Šabatka Jan, Dvořák Miloslav, Sedláček Roman, Sedláčková Alena 

Vrchní rozhodčí:  JUDr. Karel Nývlt 
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  POHÁR SVATÉHO HUBERTA KONOPIŠTĚ  16. 10. 2016  

Jméno psa, plemeno Jméno lovce zápis ČLP 
Počet bodů 
celkem/pes 

Pořadí uloveno 

Etoile de la Fay de 
Boisel, SGO 

Lihosit Juraj, SK SPKP 1/15 50/24 Muži/5 - 

Grif z Jirouškova 
dvora, IS 

Kruchňa Zdeněk  Člp/IS/16083 52/17 Muži/4 - 

Amóre Furbel 
céleste, EB 

Horáček Miroslav  Člp/EB/1010 57/23 Muži/1 - 

Viera z Taranky, EB Horáček Miroslav  Člp/EB/891/15 57/20 Muži/2 - 

Queena z Mešínské 
hájovny, POI 

Hanč Jiří  Člp/POI/10875 48/12 Muži/6 - 

Rumba dell Oltrepo, 
IO 

Mareš Pavel  Člp/IO/130 27/12 Muži/7 - 

Bereta Apoli Gwen, 
IS 

Jiroušek Jiří  Člp/IS/15404/12 nenastoupil 

Armanda, SPI 
 

Zbořil Rudolf Mgr. Člp/SPI/56 55/25 Muži/3 - 

Wilson, ASS 
 

Paalman Frank NL O1000491959 46/18 Španělé/4 - 

Woodview Hazey 
Shade of Winter, 
ASS 

Paalman Frank 
NL 

NHSB 2808307 78/26 Španělé/1 1ks 

Cotwalton Crusader, 
ASS 

Schepers Bram NL NHSB 2978221 56/25 Španělé/2 - 

Castlegal Athena, 
ASS 

Bröcker Hubertus 
NL 

NHSB AO7215 52/22 Španělé/3 - 

Barbara Zimní vrch, 
MMO 

Melničáková 
Petra 

Člp/MMO/10774 24/10 Ženy/1 - 

Rozhodčí:  Dvořáková Vladimíra, Dvořák Miloslav, Seláček Roman, Sedláčková Alena 

Vrchní rozhodčí:  JUDr. Karel Nývlt 

  ZPRÁVA VRCHNÍHO ROZDHODČÍHO k soutěži lovců s ohaři a španěly  
 POHÁR SVATÉHO HUBERTA 2016 15. a 16. října 2016  

Místo srazu, zahájení a vyhlášení výsledků soutěže bylo v klubovně MS „SLUKA“ Bystřice 
v Jinošicích u Bystřice u Benešova. Zařízení chaty, vlastní pohostinství a bezprostřední 
vnější okolí zcela vyhovovalo významu akce a počtu jejích účastníků.  
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Slavnostní zahájení proběhlo po nezbytných formalitách. Předsedkyně KBO Helena 
Dvořáková po lovecké fanfáře přivítala účastníky a předala slovo vrchnímu rozhodčímu, 
který představil rozhodčí p. Miloslava Dvořáka a Jana Šabatku pro čísla losů 1 – 8 a p. 
Alenu Sedláčkovou a Romana Sedláčka pro čísla losů 9 – 15. Vůdci byli upozorněni na 
možnost absolvování vodní práce k získání lovecké upotřebitelnosti. Bylo připomenuto 
bezpečné zacházení se zbraní.  
Po návratu z honiteb a po chutném občerstvení bylo slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže, doprovázené nádherným troubením. Účastníkům byly předány ocenění a 
upomínkové předměty. Paní Předsedkyně KBO pozvala přítomné na  
Hubertskou mši, doprovázenou souborem trubačů z Klatov v kostele sv. Šimona a na 
společné posezení v restauraci „U Vola“ v Bystřici. To vše proběhlo v překrásné atmosféře.  

Počasí: Střídavě oblačno cca 12 °C, s nepatrnou dešťovou přeháňkou. Slabý vítr různých 
směrů. 
Honitby: bohatě zazvěřené bažantí zvěří s výskytem srnčí. Zajíc ojediněle. 
Organizace soutěže: administrativně, personálně a vedení přepravy dík rodině 
předsedkyně KBO, vstřícnosti vedení honiteb a aktivistům klubu, byla vzorná. 
Výkony psů: vynikajicí zvláště u vítězů. Bohužel nejlepší práci předvedli zahraniční španělé. 
Pokud naši psi předvedli výjimečně dobrou práci jejich vůdci neumí střílet. 
Výkony vůdců: většinou ovládají psy k slabšímu předvedení na PZ, kde se v ČR nemusí 
slovit.  
Rozhodčí: bez připomínek. Druhý den posuzovala místo pana Šabatky paní Vladimíra 
Dvořáková. 
Námitky: nebyly vzneseny. 
Klady: Zabezpečení zkoušek v bohatě zazvěřených honitbách. Trubačka – umělkyně. 
Přátelská pohoda, hubertské mše, paní Dvořáková a její rodina.  

Zpráva je pro oboje zkoušky (15. a 16.10.2016). 
Vrchní rozhodčí 

JUDr. Karel Nývlt 

Soutěž Svatý Hubert 15. a 16. 10. 2016 

Za tím lehce zavádějícím termínem "soutěž", kde body jsou pro ty, kteří se potřebují 
poměřovat v exaktních číslech, jsou mezinárodně aplikovatelná pravidla, podle 
kterých rozhodčí posuzují především etiku lovu účastníků. Pes, jeho lovecké akce a 
spolupráce s lovcem při lovu tady není podrobován jednotlivě odděleným 
disciplínám. Chování lovce, jeho oblečení, způsoby i verbální prezentace, zacházení se 
psem, loveckou zbraní a vhodně zvolené střelivo, to vše, včetně perfektní znalosti 
pravidel posuzovali rozhodčí pod bdělým okem vitálního JUDr. Nývlta (90) v roli 
neúnavného hlavního rozhodčího. K mezinárodnímu duchu tradičně obsazované 
soutěže lovci a lovkyněmi s ohaři přispěli i v soutěži úspěšní účastníci z Holandska v 
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kategorii lovu se španěly. Rozhodně předvedli se svými psy, že lovecká připravenost 
psa není založena na výcvikových disciplínách.  

Punc opravdové tradice dodala celému víkendu mimořádná událost. Troubená a 
zpívaná večerní Svatohubertská mše, na kterou přijeli Trubači a zpěváci OMS Klatovy 
do slavnostně vyzdobeného kostela sv. Šimona a Judy v Bystřici u Benešova. 

Foto z vydařené klubové akce najdete na: 
http://z-taranky.rajce.idnes.cz/Pohar_Sv._Huberta_2016 

pro KBO v r. 2016  
Jana Anderlová 

  PSI, KTEŘÍ NÁS ÚSPĚŠNĚ REPREZENTOVALI NA ZAHRANIČNÍCH SOUTĚŽÍCH  

Elma Alquanto Magnificente / IO  

21.2. Chorvatsko ECC  9.10. Polsko MB 2 

12.4. Slovensko ECC  10.10.   Polsko ECC 3 

14.4. Slovensko MB  9.11. Srbsko ECC 3 

7.5. Česká Republika MB  10.11. Srbsko ECC 2 

1.7. Itálie ECC 1  11.11. Srbsko ECC  

2.7. Itálie MB 2  12.11. Srbsko ECC 

3.7. Itálie MB 2  5.12. Chorvatsko ECC 2 r. CAC  

27.8. Itálie ECC 1  6.12. Chorvatsko ECC 3 

15.9. Itálie  C.Q.N.  9.12. Chorvatsko MB 

 

Jïdae de Passemarais / EB 

15.3. Srbsko ECC2  10.10. Polsko (Caccia pratica) ECC2 

16.3. Srbsko ECC3  11.10. Polsko ECC1, CAC, r. CACIT 

17.3. Srbsko ECC  8.11. Srbsko ECC 

19.3 Srbsko ECC  9.11. Srbsko MB 

10.4. Slovensko MB  10.11. Srbsko MB 

20.9. Maďarsko MB  12.11. Srbsko ECC2 

10.10. Polsko ECC2  10.12. Chorvatsko ECC2 
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