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Již od roku 1978 organizuje FIDC (Federazione Italliana Della Caccia) 

vrcholovou soutěž pro všechna plemena stavěcích psů a lovce – mis-

trovství světa ohařů. Jedná se o třídenní klání, kdy se první a poslední 

den běží o titul mistra světa v lovu s ohaři a druhý den se odehrává mis-

trovství světa Svatého Huberta. Každoročně se na mistrovství nominuje 

přes dvacet států a soutěží více jak dvě stovky psů.

Maximálně tucet
Každá země má možnost poslat do soutěže 

maximálně dvanáct psů, a to čtyři reprezen-

tanty z britských ohařů, čtyři z kontinentál-

ních plemen a čtyři ohaře jakýchkoli plemen 

startujících v soutěži Svatého Huberta. Tato 

soutěž se dále pak dělí na kategorii žen a ka-

tegorii mužů, kde jsou vždy jen dva a dva 

v družstvu. Po celý uplynulý rok probíhají no-

minační soutěže na mistrovství světa, a pod-

mínky pro výběr psů si určuje každý stát sám. 

V České republice je to kynologická komise 

ČMMJ (Českomoravské myslivecké jednoty), 

která schvaluje každoročně reprezentující 

vůdce a psy. 

Letos v Srbsku
Letošní 34. ročník se odehrál v dalekém Srb-

sku. Terény pro mistrovství byly vybrány v okolí 

města Niš, kde žije vysoká populace divokých 

koroptví a jsou tam i vhodné krytiny. Mistrov-

ství Svatého Huberta pak bylo zorganizováno 

u města Natalinci, kde je vysoký výskyt divo-

kých bažantů. Celá náročná organizace mis-

trovství však byla poznamenána dlouhodobou 

(tříměsíční) absencí deště, která způsobila, že 

se zvěř na vyprahlých a někdy i vypálených po-

lích zdržovala na nepředpokládaných místech 

a bylo pro psy velice těžké ji najít a korektně 

vystavit. V průběhu prvního dne chybělo našim 

psům ono zkouškové štěstí a ani jeden nezískal 

žádné body. Stejný scénář se bohužel opakoval 

i třetí den mistrovství.

Cenné kovy pro nás
Sobota již patřila lovcům se psy, kteří se vydali 

utržit body v soutěži Svatého Huberta. Každý 

z našich soutěžících byl rozlosován do jiné ba-

terie, která byla hodnocena dvěma rozhodčími. 

Jana s Fai zaběhly bezvadný výkon, který je vy-

která byla hodnocena dvěma rozhodčími. 

Jana s Fai zaběhly bezvadný výkon, který je vy-

Co je to baráž?
Baráž je jedno či série více utkání mezi 

dvěma soupeři, které má rozhodnout 

o postupujícím na určitý turnaj nebo 

v rámci určitého turnaje, mistrovství 

apod.

Srbské terény

Vladimíra Dvořáková a Faust Vis Tranquilla 

Bronzová Jana Votrubová s Fai Leslie Leven 

v akci

Česká reprezentace
Anglická plemena: Faust Vis Tranquilla 

(anglický setr), Ira Vis Tranquilla (anglický 

setr), Ibi Vis Tranquilla (anglický setr) – 

vůdce Vladimíra Dvořáková a Bella Aragaj 

(anglický setr) – vůdce Dita Weinfurtová

Kontinentální plemena: Oki z Vápe-

nek (německý krátkosrstý ohař), Umma 

Plameni Pas (maďarský ohař krátkosrs-

tý) – vůdce Petr Zoubek, Duro (německý 

dlouhosrstý ohař) –  vůdce Miroslav Kalík 

a Mona z Vápenek (německý krátkosrstý 

ohař) – vůdce Pavel Navrátil

Svatý Hubert / ženy: Fai Leslie Leven 

(anglický setr) – vůdce Jana Votrubová 

a Bea Vis Tranquilla (anglický setr) – vůdce 

Vladimíra Dvořáková

Svatý Hubert / muži: Silver del Rade 

Savič (německý krátkosrstý ohař) – vůdce 

Miroslav Kalík a Arku z Hanačova (maďar-

ský ohař krátkosrstý) – vůdce Pavel Blaška

Dita Weinfurtová se svou fenkou Bellou Aragaj
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VÁNOČNÍ AKCE !!! 

TROPIC LBC s. r. o.TROPIC LBC s. r. o.
www.gilpa.czwww.gilpa.cz

GILPA KENNEL GILPA KENNEL 
15 15   kgkg + 4 + 4    kgkg ZDARMA! ZDARMA!

Akční cena: 1 053  KčAkční cena: 1 053  Kč
Původní cena: 1 385  KčPůvodní cena: 1 385  Kč

Sleva: –332  Kč (–24%)Sleva: –332  Kč (–24%)

Nabídka platí do 31. 12. 2012 nebo do vyprodání zásob.  Žádejte u svého prodejce 
nebo na www.gilpa.cz, popřípadě na tel.: 777 227 212, od 9.00–21.00 hod. 
Dopravné po celé ČR a balné zdarma.

Hodkovická 52/7, 460 06 Liberec 6

 Tel.: 482 739 400, 725 895 061 • e-mail: info@gilpa.cz • 

Nejoblíbenější anglické krmivo pro dospělé psy z kuřecího masa s kloubní výživou, 
rýží a ajurvédskými bylinkami. Další druhy krmiv pro psy, kočky a fretky najdete 
na www.gilpa.cz. Všechna krmiva jsou vyrobena i balena v Anglii.

Gilpa – tradiční krmiva na českém trhu.
Anglická kvalita za velmi příznivé ceny.
Mimo jiné jsou dodávaná i na anglický královský dvůr.
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hodil až na třetí příčku ve skupině. Stejně skvěle 

se ve své baterii umístila Vlaďka s Beou. Pěkně 

pak zabodoval i Pavel s Arkem, kteří obsadili 6. 

místo a velikým překvapením byl moment, kdy 

se Míra a Silver vrátili jako vítězové své baterie! 

V baráži pak tato dvojce vybojovala nádherné 3. 

místo v individuálním hodnocení! Pánové Kalík 

a Blaška se svými výkony tak dostali na stříbr-

nou příčku v družstvech v kategorii mužů. Aby 

se dámy nenechaly zahanbit, po sečtení bodů 

Jany Votrubové s Vlaďkou Dvořákovou si ze 

stupňů vítězů odnáší bronzové medaile v kate-

gorii žen! 

Chceme jít dál a ještě výš 
Tímto úspěchem naši reprezentanti nepřerušili nit 

převzatých pohárů a medailí. Od roku 2004 totiž 

vždy nějaké to nejhůře bronzové ocenění skončí 

v rukou českého týmu. V onom měřítku, kdy sto-

jíme na stejné startovní čáře po boku kynologic-

kých velmocí, jako jsou Francie, Itálie a Španělsko, 

je to bezesporu úctyhodné a velice inspirující jít 

dál a ještě výš.

Důvěru nezklameme
Důležité však je, že nebýt soustavné a usilovné 

práce pana MUDr. Vlastimila Novotného (člen FIDC 

a předseda Českého pointer a setter klubu), který 

neúnavně posouvá českou loveckou kynologii dál 

i v mezinárodním měřítku, nemohli bychom ani 

kvalitně reprezentovat na mistrovstvích světa. Jeho 

zkušenosti a přísné oko rozhodčího nedopustí, aby 

se nominovali nedostačující psi. Směřuji mu srdeč-

né poděkování a slib, že důvěru v nás vloženou ne-

zklameme! Na tomto místě patří velké díky i ČMMJ 

za fi nanční podporu při organizaci MS a zcela zá-

sadní roli hrála letos i fi rma, která jednotně a velmi 

kvalitně oblékla celou českou reprezentaci.

 Ing. Jana Votrubová  ■

 Foto: autorka, M. Fadrhonc

Česká reprezentace
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