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Španělsko patří mezi země, kde začíná sezóna soutěží FT FCI. Je to dáno klimatickou polohou země, 

kdy v únoru v našich končinách vládne ještě tuhá zima, ale na jihu Iberského poloostrova v Andalusii, 

pokud nefouká ostrý studený vítr z hor, jsou nezřídka denní teploty již okolo 20 stupňů. V noci pak 

klesá rtuť teploměru k bodu mrazu, ale kvetoucí pomerančovníky v ulicích jsou jasným signálem 

nastávajícího jara. Ideálně modulovaná krajina mírných pahorků  a obrovských polí je intenzivně 

zemědělsky využívána. Vršky kopců pokrývají olivové háje, kde nocují početné orebice. Olivy jsou pro 

ně vydatnou potravou. Voda, která je stejně důležitým faktorem, je pak v nižších polohách 

v hlubokých příkopech, které slouží k odvádění vody z jílovité půdy v době prudkých jarních bouří, 

kterou by půda nestačila vsáknout. V polích jsou místy vidět zděné studny a kluba černých 

zavlažovacích hadic. Olivovníky jsou kvůli zavlažování sázené do přísných řad. Tam, kde jsou velmi 

staré stromy můžeme  mezi kořeny vidět králičí nory. Na jejich lov Španělé používají chrty. 

Andaluzského podenga jsme však neviděli.  Z historie víme, že řada ušlechtilých loveckých psů 

pochází právě z Iberského poloostrova. A tak mají Andaluzské týdny mezi renomovanými 

profesionály i amatéry již své jméno. Je to sled soutěží pro britské i kontinentální stavěcí psy v oblasti 

mezi městy Sevilla a Malaga. Zaštiťuje je Real  Sociedad Canina De España  a v jejich  rámci  se  letos  

konalo  Mistrovství světa bretaňských ohařů, La Copa de España, Trofeo Excelencia, Mistrovství 

světa Německých ohařů a Jarní  mistrovství Evropy kontinentálních ohařů. K těmto soutěžím je 

přihlášeno velké množství účastníků, a tak se nezřídka stane, že skupin je více než 15. Jeden večer, 

kdy baráž posuzoval také MUDr. Novotný se sešlo 8 psů. Čas posunul slunce pod obzor, a tak se o 

titul CACIT  utkali vítězové až následující den ráno. Po této časné baráži si rozhodčí opět vzali své 

notýsky a vyrazili posuzovat psy přihlášené do nových soutěží.  

Copa de Europa de Primavera měla letos jako pořadatel na svých bedrech Belgie. Česká republika 

využila svého práva navrhnout několik rozhodčích pro tuto vrcholnou kynologickou akci. Byli to Ing. 

Jaromír Dostál, MVDr. Šrámek,  Ing. Vlasák a MUDr. Novotný, kterého Španělé přizvali navíc 

k posuzování  předcházejících prestižních soutěží. Bohužel se však za naše barvy nezúčastnil žádný 

soutěžící.  Ano, do Osuny je to autem z Čech daleko a cesta je únavná. To nám potvrdili reprezentanti 

Slovenska, kteří cestovali téměř 3000km se svými psy.  Zastupovali jeden z 12 přihlášených týmů. 

Pravděpodobně nejvzdálenějším účastníkem,  přicestoval Bill Dillon se svými EB až z amerického 

Utahu a to ještě z nečlenské země FCI. Tomu se říká vášeň.  Aklimatizace je při takových 

vzdálenostech nezbytná. Psům trvá podstatně déle než lidem, aby se přizpůsobili místním 

podmínkám, a tak je nutné počítat s alespoň týdenní možností tréninku. Kdo zná soutěže FT však ví, 

že ani to  není zárukou úspěchu.  

Do polí se z Osuny vyjíždělo poměrně pozdě. Terény však byly vzdálené sotva 10 minut jízdy autem a 

přestože na sebe jednotlivé skupiny mohly v přehledném terénu vidět, nijak si v žádném ohledu 

vzájemně nekonkurovaly.  Ráno byla vegetace poměrně mokrá. Určitě „na holinky“, takže pozdější 

starty nijak neovlivnily průběh soutěže. Foukal směrově  stabilní vítr a tak slunce na bezmračném 

nebi nemělo takovou sílu.  Každý účastník měl šanci na zvěři a bylo jen otázkou zkušeností vůdce a 

psa a příslovečného závodnického štěstí, zda také bodoval. V jednotlivcích se to podařilo nejlépe 

portugalskému závodníkovi s EB.  Mezinárodní jury komunikovala multilingvně a kde nestačila slovní 

zásoba, stačily lovecké zkušenosti na neverbální úrovni.  



Výsledky týmů Evropa Cup 
1 -  Itálie 
2 -  Portugalsko 
3 -  Polsko 
 
jaro 2009  

and. 

V Osuně se konala také jarní soutěž  Mezinárodního spolku bretaňských ohařů, která byla bohatě 

zastoupena. Níže jsou kompletní výsledky, převzaté ze stránek francouzského CEB klubu. 

Championnat International de l'AICEB 2009.  

Kompletní oficielní výsledky. 

Seznam všech psů, kteří získali ocenění během dvou dnů soutěží. 

  

Pes: Národnost1° den 2° den Body 
Fredi de Forvelaz PT 1ºEXC 3ºEXC 18 
Muko de los Tinajares ES 1ºEXC 3ºEXC 18 
Hinault PL 1ºEXC 2ºTB 14 
Fallinis Top IT 2ºTB 1ºEXC 14 

Tara de los Cuellaranos ES   
1ºEXC CAC- 
CACIT 

14 

Fallinis Ursus IT   2º EXC. RCAC 11 
Urock dit Ubu du Bois 
Courcol 

FR   1ºEXC 10 

Dero di casa Bosco IT   1ºEXC 10 
Aston de la Vallée 
Occitane 

FR 2ºEXC   9 

Naike PL   2ºEXC 9 
ARTSI GR 4ºTB 4ºTB 8 
Axsi PL 3ºTB   4 
Agata dos Malheiros PT 1ºTB   4 
Mito do San Mamiliano IT 2ºTB   4 
AROANIA FREDDO GR   3ºTB 4 

Mezinárodní mistrovství AICEB (Mezinárodní spolek bretaňských ohařů) 

Výsledky v soutěžích družstev za oba dny (aby mohlo být družstvo klasifikováno, 

musí uspět nejméně dva psi z družstva).  

Italie 39 

Espagne 30 

Pologne 22 



Portugal 22 

France 19 

Grèce 12 

 

Možná Vás zaujme výborné umístění polského družstva. Je to však výsledek psů pana Giuseppe 

Molinariho, který v Polsku žije proaguje tam se svými psy soutěže typu FT pro kontinentální ohaře. 

Každoročně pořádá také série soutěží ve výborných revírech Busko Zdrój.  

 

Dv. 











 


