
Field Trials couple pointer-setter  

19.09.2020  

rozhodčí:Straková Eva, Anderlová Jan, Kůrka Vladimír 

Nice Vis Tranquilla, Anglický setr, vůdce Kohutová Markéta 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body:16 

Hledání ne zcela systematické, ale s výrazně vyjádřenou touhou najít zvěř. V 8. minutě běh přerušen pro 

nedostatek terénu. V doběhu realizuje korektní bod na koroptvi. K postoupení nutná mírná podpora vůdce. 

Klidná při vzletu zvěře i po výstřelu. 

Derby couple pointer-setter  

19.09.2020  

rozhodčí: Straková Eva, Anderlová Jan, Kůrka Vladimír 

Hekate z Dubských lesů, Pointer, vůdce Hučko Martin 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 1 Body: 14 

Ve 2. minutě vystavuje a prokazuje zvěř. Ve 3. minutě vystavuje, zvěř se sama zvedá a fena ji krátce 

pronásleduje. V doběhu prokazuje rychlé a systematické hledání. 

 

Grande Quete couple pointer-setter  

19.09.2020  

rozhodčí: Straková Eva, Anderlová Jan, Kůrka Vladimír 

Aristani´s Kasilas, Pointer, vůdce Hučko Martin 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 18 Titul: CACIT, CACT 

Výborné hledání, běh přerušen pro chybu partnera. V doběhu ukazuje opět výborné, rychlé a systematické 

hledání. Na konci běhu realizuje korektní bod na pernaté, klidný po vzletu i výstřelu. 

Aristani´s Krow, Pointer, vůdce Orságová Martina 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 2 Body: 15 

Rychlé vyvážené hledání, avšak poněkud kratší. Ve 3. minutě realizuje korektní bod na pernaté zvěři, při vzletu a 

výstřelu absolutně klidný. 

Aristani´s Kobra, Pointer, vůdce Hučko Martin 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 3 Body: 14 

Hned po vypuštění realizuje korektní bod na pernaté. Ve 2. minutě opět vystavuje, avšak partner ji předchází a 

zvěř vyráží. V doběhu předvádí poněkud kratší hledání méně do prostoru. 

Opium du Gouyre, Pointer, vůdce Hučko Martin 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 4 Body: 13 

Na začátku realizuje 3 korektní body, ke klidům nutná podpora vůdce. V doběhu znovu realizuje bod. Hledání 

rychlé, ale mělo by mít větší rozsah. 

 

 

 

 

 

 

 



Field Trials solo kontinental  

19.09.2020  
rozhodčí: Drábek Jiří 

Celta de Albamarco, Německý krátkosrstý ohař, vůdce Garcia Gonzalo 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1, Body: 19, Titul: CACIT, CACT 

Výborné hledání, styl a rychlost. Zásadně točí proti větru. V 6. a 9. minutě ignoruje srstnatou. V 10. minutě 

změna terénu, ve 14. minutě výborný a těžký bod na pernaté zvěři. Absolutně klidné při vzletu a po výstřelu. 

Bayka de Atila Fagellum Dei, Německý krátkosrstý ohař, vůdce Zoubek Petr 
Hodnocení:výborně (EXC) Pořadí:2 Body: 18 Titul: res.CACIT, res.CACT 
Výborné hledání, styl a rychlost. Zásadně točí proti větru. Výborný kontakt s vůdcem. V 8. minutě výborný bod 

na pernaté zvěři, klidná při vzletu i po výstřelu. 

Gred de Benivin, Německý krátkosrstý ohař, vůdce Garcia Gonzalo 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 3 Body: 17  
Výborné hledání ve stylu plemene a kontakt s vůdcem, velmi dobrý styl. V 6. minutě výborný bod na pernaté, 

klidný při vzletu zvěře i po výstřelu. 

Wind Golo z Kvítele, Německý krátkosrstý ohař, vůdce Zoubek Petr 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 4 Body: 16 

Výborný styl a rychlost, točí zásadně proti větru, velmi dobrý kontakt s vůdcem a systém. V 11. minutě výborný 

bod na pernaté zvěři, klidný při vzletu zvěře a po výstřelu. 

Jidaïe de Passemarais, Bretaňský ohař, vůdce Garcia Gonzalo 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 5 Body: 16 

Výborný systém a kontakt s vůdcem, velmi dobrý styl a hledání. V 9. minutě kvalitní bod na pernaté zvěři, 

klidná při vzletu i po výstřelu. 

Semper Adamas The Falcon, Výmarský ohař krátkosrstý, vůdce Garcia Gonzalo 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 6 Body: 15 
Velmi dobrý styl, rychlost a kontakt s vůdcem. V 1. minutě vystavuje bez prokázání zvěře, ve 4. minutě výborný 

bod na pernaté, klidný při vzletu zvěře i po výstřelu. V 8. minutě velmi dobrý bod na pernaté, klidný po výstřelu, 

před zvěří klidný s drobnou podporou vůdce. 

C-Chilly Via Lucis, Maďarský ohař krátkosrstý, vůdce Zoubek Petr 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 7 Body: 14 

Velmi dobré hledání, výborný styl a rychlost a kontakt s vůdcem. Několikrát točí po větru, v 11. minutě velmi 

dobrý bod na pertnaté, klidná při vzletu i po výstřelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Field Trials couple pointer-setter ¨ 

20.09.2020  
rozhodčí: Dvořáková V., Anderlová J., Drábek J. 

Field Flyer´s Henna, Pointer, vůdce Labarre Petra 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 1 Body: 12 

Výborný styl, mechanika pohybu a držení hlavy. Zpočátku hledání kratší a nekoncetrované, to se však postupně 

zlepšuje a fena výborně využívá přidělený terén. Ve 3. minutě vystavuje bez prokázání zvěře. V 7. minutě 

realizuje obtížný bod s dlouhým postupování, ale ke klidům nutná podpora vůdce. 

Apollo z Hermanových lesů, Gordonsetr, vůdce Kabilka Theodor 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 2 Body: 11 

Styl a mechanika pohybu odpovídá plemen. Hledání kratší a méně koncentrované, které je na hranici typu 

zkoušky. Ve 2.minutě však realizuje korektní bod na pernaté a prokazuje klidy při vzletu zvěře i po výstřelu. 

Další korektní body realizuje v 6. a 10. minutě. 

Derby couple pointer-setter  

20.09.2020  
rozhodčí: Dvořáková V., Anderlová J., Drábek J. 

Bria del Gimmi, Anglický setr, vůdce Hanč Jiří 
Hodnocení: výborně (Exc) Pořadí: 1 Body: 16 

Styl a mechanika pohybu odpovídá plemeni, hlava by mohla být výše nesena. Hledání by mělo být více 

vyvážené. Ve 4. minutě výborný bod na pernaté, klidná po vzletu zvěře i po výstřelu. Ke konci běhu polevuje v 

tempu a snižuje koncentraci hledání. Přesto na konci běhu vypracovává druhý korektní bod na pernaté. 

Grande Quete couple pointer-setter  

20.09.2020  
rozhodčí: Dvořáková V., Anderlová J., Drábek J. 

Aristani´s Korado, Pointer, vůdce Orságová Martina 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 1 Body: 14 

Styl a mechanika pohybu odpovídá plemeni. Hledání daleké, systematické a vyvážené, avšak mělo by být více 

prostorné. Běh přerušen pro chybu partnera. V doběhu minut opět daleké hledání s dobrým kontaktem s vůdcem. 

Na konci běhu korektní bod na pernaté. 

Ninio du Chateau de Manardiere, Pointer, vůdce Fernandez Pablo 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 2 Body: 12 

Hledání na limitu požadavku zkoušky. Ve 2. minutě bod na pernaté, ke klidům nutná podpora vůdce. Na konci 

běhu realizuje daleko od vůdce bod na pernaté, prokazuje klidy, přesto, že zvěř samovolně vzlétá ještě před 

příchodem vůdce. 

 

 

 

 

 

 

 



Field Trials solo kontinental  

20.09.2020  
rozhodčí: Eva Vydra Straková 

Gred de Benivin, Německý krátkosrstý ohař, vůdce Garcia Gonzalo 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1, Body: 18, Titul: CACIT, CACT 

Výborné hledání, pokrytí terénu, vysoké konstantní tempo. Ve druhé minutě poprvé zareaguje na pach zvěře, 

postoupí a pevně vystavuje pernatou zvěř. Po vzletu zvěře a výstřelu je klidný. V páté minutě ve velké rychlosti 

prudce zareaguje na pach zvěře, kterou poté korektně vypracuje. Do konce běhu předvádí excelentní hledání. 

Jidaïe de Passemarais, Bretaňský ohař, vůdce Garcia Gonzalo 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 2 Body: 16 

Soustředěné hledání v konstantním tempu. Nezachází do kraje terénu. Ve 3. minutě vystavuje, postupuje. Po 

vzletu zvěře a výstřelu je absolutně klidný. Další hledání je stejné. V 10. minutě realizuje korektní bod na 

pernaté. Výborný styl a mechanika pohybu. 

Sun de Casa Ato, Bretaňský ohař, vůdce Garcia Gonzalo 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 3 Body: 15 

Hledání v plném nasazení, typickém stylu pro plemeno. Rychlá reakce na pachy. Ve druhé minutě realizuje 

korektní bod na pernaté zvěři, po vzletu zvěře a výstřelu je nutná mírná podpora vůdce ke klidu. V páté minutě 

opět vystavuje na krátkou vzdálenost pernatou, po jejím vzletu a výstřelu je klidný. Do konce běhu hledá s 

neutuchající energií a plnou koncentrací. 

Semper Adamas The Falcon, Výmarský ohař krátkosrstý, vůdce Garcia Gonzalo 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 4 Body: 14 

Hledání rychlé, vyvážené a poměrně v konstantním tempu. Dobře pracuje s větrem. Ve třetí minutě pevně 

vystavuje, avšak zvěř neprokazuje. V páté minutě realizuje korektní bod na pernaté zvěři. Ke klidu po vzletu 

zvěře a výstřelu je nutná mírná podpora vůdce. Na konci běhu opět vystavuje, postupuje s menší ochotou. Po 

vzletu zvěře a výstřelu je klidný. 

Aras od Kálku, Německý krátkosrstý ohař, vůdce Kopsa Ladislav 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 5 Body: 13 

Rychlé, chuťové hledání s výraznou touhou najít zvěř. Mechanika pohybu a držení hlavy není ideální. Ve druhé 

minutě realizuje bod na pernaté zvěři, po jejím vzletu a po výstřelu je absolutně klidný. Poté hledá hlouběji do 

terénu a poněkud vypadává z ideálního systému. Na konci běhu opět vystavuje a prokazuje zvěř. Po vzletu zvěře 

a po výstřelu je klidný. 

Derby solo kontinental  

20.09.2020  
rozhodčí: Eva Vydra Straková 

Aaron ze Země Moravské, Francouzský ohař, vůdce Hána Vladimír 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 1 Body: 13 

Rychlé chuťové hledání, občas otočí po větru. Občas vypadává z ideálního tempa. Ve 4. minutě vystavuje, po 

vzletu zvěře a výstřelu – klidný. Do konce běhu již nepřichází na zvěř. 

Purga du Ruisseau de Montbrun, Auvergneský ohař, vůdce Droždz Przemyslaw 

Hodnocení: dobře (B.) Pořadí: 2 Body: 6 

Hledání nesoustředěné a nevyvážené. Ve 4. minutě realizuje bod na pernaté, po vzletu a výstřelu nutná podpora 

vůdce ke klidům. Poté hledá s daleko větším zájmem. 

 

 

 


