
 

32. Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěž Svatého Huberta. 

 

Ve dnech 15.-17.10.2010 uvítala 32. roční Mistrovství světa v 
lovu s  
ohaři a soutěž Svatého Huberta Slovenská republika. Nebyla to pro  
Ladislava Balogha a jeho realizační tým premiera, protože ta se 
konala  
v roce 2004, kdy Česká republika získala v držstvech anglických 
ohařů svůj  
první historický úspěch - druhé místo. Centrem dění bylo 
osvědčené místo  
v Senci, "Slněčná jazera", nedaleko Bratislavy. 14.10.2010 bylo v 
hotelu  
Dolphin již od rána rušno. Nejen, že se sjížděli startující, ale 
v dopo -  
ledních hodinách proběhla schůze organizačního výboru FIDC 
(Federazione  
Italliana Della Caccia), která již 32 let organizuje toto 
mistrovství  
světa. Bylo určeno, že 33. mistrovství světa bude v roce 2011 ve 
Francii  
a 2012 v Srbsku. V 15 hod. 14.10.2010 se na prostranství před 
hotelem  
Dolphin konalo slavností zahájení a prezentace národních 
družstev.  
Centrální poloha Slovenské republiky přilákala ke startu 21 států 
a  
celkem zde startovalo na Mistrovství světa a soutěži Svatého 
Huberta 202  
psů.  
 
Česká republika od roku 2004 patří k účastníkům, se kterými se 
"počítá". 
Je to hlavně dík družstvu anglických ohařů, které od roku 2004 až 
2008 
se vždy umístilo na druhém a nebo třetím místě a v roce 2009 při 
jejich 
neúčasti v Řecku je nahradilo družstvo kontinentálních ohařů na 
třetím 
místě. Jako každý rok, tak i v roce 2010, byly vyhlášené 
nominační soutěže  
pro Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěž Svatého Huberta. Na 
těchto 
soutěžích psi sbírají body a prezentují svoji výkonnost. Výběr 
psů v České  
republice není tedy pouze z jedné soutěže, ale preferuje psy, 



kteří podávají 
opakovaně dobré a stabilní výkony. Mezi anglickým ohaři ve výběru 
"zářili" 
dva angličtí setři Fino a Faust vis Tranguilla paní Vladimíry 
Dvořákové.  
Jejich jméno bylo jasně čitelné na všech soutěžích a bodový zisk 
byl 
"dominující". V závěru nominační sezony se prosadila fena 
anglického  
setra Calas de la Maletiere. Její majitelka a vůdkyně, paní Dita  
Weinfurtová patří sice mezi "nové" tváře, ale v závěru přípravy 
dokázala 
s fenou udělat velký kus práce a výborně jí na Mistrovství světa 
připravit. 
Fena měla velký handicap - před Mistrovstvím světa se začala 
hárat a protože 
pravidla MS dovolují start háravé fena - jako poslední, neměla 
jednoduchou 
pozici. V týmu angličanů se objevila objevila i mladá fenka 
anglického setra 
Cranberry Seva, vedená zkušeným vůdcem panem Josefem Korelusem. 
Družstvo 
kontinentálů tvořili zkušení vůdci i psi - Noru zo Starých Levic 
a Monu 
z Vápenek vedl pan Pavel Navrátil, Oki z Vápenek pan Petr Zoubek 
a čtvrtým 
členem družstva byla paní Naďa Dušková s fenou bretaňského ohaře 
Augia  
z Mackovy hory. Družstvo mužů pro soutěž Svatého Huberta tvořili 
pánové  
Miroslav Kalík s fenou NKO Brise du Pied du Mont a Jan Frank s 
fenou GS  
Elsou z Netčic. V družstvu žen byla paní Vladimíra Dvořáková se 
zkušenou  
fenou Bea vis Tranguilla a jako nováček Ing. Jana Votrubová s 
fenou  
anglického setra Fai Leslie Leven.  
                 . 
Na 32. Mistrovství světa v lovu s ohaři se nadařilo 
kontinentálním ohařům 
a po oba dva dny soutěže se ani jednen z nich nedostal do ceny. 
Někteří z 
nich měli k "bodu" velice blízko, ale zkouškové štěstí jim prostě 
nepřálo. 
Ve skupině anglických ohařů zazářil první den Fino vis 
Tranguilla. Dokázal  
vyhrát svoji "baterii" a získal i titul CACIT. Na druhém místě za 



ním s 
výsledkem velmi dobře byla Calas paní Weinfurtové a po prvém dnu 
bylo tak 
držstvo anglických ohařů České republiky jasně včele.  
Druhý den je již tradičně vyhrazen soutěži Svatého Huberta. Dobře 
si vedlo 
družstvo mužů a celkové druhé místo je velkým úspěchem. V 
"ženském" Hubertu 
patří k favoritkám seveřanky, francouzky a italky. V této 
konkurenci se naše 
účastnice rozhodně neztratily, zejména Vlaďka Dvořáková s Beou. 
Předvedla 
vynikající výkon s obdivuhodným kontaktem se svou fenou, ale 
bohužel na  
parkuru nebyla zvěř. I to patří k této soutěži.  
Druhý den mistrovství světa se očekávalo velké zápolení. Paulo 
Pardini s již 
10ti letým pointerm Anter, který vyhrál MS v roce 2005 v Dánsku, 
vyhrál 
svoji baterii se ziskem titulu CACIT. Fino vis Tranguilla se však 
nedal 
zastrašit a zvítězil ve druhé baterii jako první výborný a to ho 
posunulo  
jasně na prvé místo. Druhý den se již žádný z angličanů z našeho 
týmu  
nedostal do ceny. To však vůbec nevadilo, protože žádné jiné 
družstvo nezískalo  
více než naši angličané.  
 
Na slavnostím gala večeru tak opět znělo opakovaně jméno České 
republiky. Vítězem 
v jednotlivcích mezi anglickými ohaři se stal s velkým náskokem 
Fino vis Tranguilla 
vedený Vladimírou Dvořákovou a díky jemu také bylo na prvém místě 
i družstvo  
angličanů České republiky. Je to velký úspěch a 32. Mistrovství 
světa tak  
bude patřit k těm, na které se nezapomíná. Z titulu "kapitána" 
družstva 
České republiky bych chtěl poděkovat všem za vzornou reprezentaci 
naší kynologie 
i myslivosti na 32. Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěži 
Svatého Huberta. 
 
                                                MUDr.Novotný 
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Kompletní výsledky na: http://www.pointer-sportclub.sk/mss2010.htm 
 

 


