CESKOSLOVENSKÝ

MYSLIVECKÝ

SVAZ

Klub chovatelu anglických oharu

Císlo 1

1975

OBSAH:
Albín Luknár: Do roku 1975
O. TihelJka: Zpráva jednatele KCHAO
MUDr. J. Kvíz: Hrudník u pointra .
1. Rafalská: Jak vybírat štene ve vrhu.
V. Hamouz: Gordonsetr .
L. Pokorný: Technika hledání a. o. v poli
MVDr. P. Moško: Standard anglického setra
E. Doležal: Zpráva matrikáre KCHAO .
I. Rafalská: Pes je vším vinen - preklad
Ruzné

3
4
5

8
10

11
14
16

17
18

Redakcní rada Klubového zpravodaje:
MUDr. Josef Kvíz, Irena Rafalská, Oldrich Tihelka.
Snímek na obálce:
Anglický setr Int. Ch. Albion z Brezíéka Cslp. 3027/72, maj. Mirek
Dostál, Velké Pavlovice, o. Breclav.

Vážené súdružky, vážení súdruhovia!
Na prahu Nového roku 1975 dovorte, aby som v mene výboru klubu chovateTov AO a v mene svojom zaželal Vám všetkým - chovateTom, držiteTom a obdivovateTom plemien psov, ktoré náš klub riadi
- veTa zdravia, pracovných, osobných, chovateTských a cviciteTských
úspechov.
V posledných rokoch celá naša spolocnost prechádzala významnými udalostami a výrociami, ktoré zasiahli i do cinnosti nášho klubu.
V r. 1971 uplynulo 50. rokov od založenia KSC; ktorá ako vedúca
sila robotníckej triedy bola hlavným iniciátorem a nositeTem myšlienky za Tudové poTovníctvo. Už v prvých rokoch po oslobodení bol
vydaný zákon o poTovníctve 225/1948 tzv. Durišov zákon, ktorý bol
v tom case jeden z najpokrokovejších na svete, cím bol položený
pevný základ Yudového poTovníctva.
Piitdesiat rokov bojov za pokrok a lepšiu budúcnost vyvrcholilo
XIV. zjazdom KSC v májových dnoch 1'. 1971. Prijaté závery na tomto zjazde urcili hlavné smery hospodárskej politiky strany pre budúce obdobie.
Zo záveru XIV. zjezdu vyplynuli úlohy i pre CMS a SPZ, ktoré
boli rozpracované na všetkých stupnoch. V zmysle týchto úloh a záverov sa pristupovalo i pri navrhovaní súdružiek a súdruhov do výborov jednotlivých chovateYských klubov. V r. 1974 uskutocnili
S3 konferencie klubov, na ktorých boli prijaté uznesenia, ktoré boli
rozpracované na jednotlivých úsekoch.
V tomto roku sme dóstojne oslávili 30. výrocie SNP úcastou
na vrcholných akciách v CSSR, ako i na medzinárodnom poli s našími plemenami, ktoré nás nielen reprezentovali úcastou, ale i umiestnením na popredných miestach v jednotlivých sútažiach.
V r. 1975 v jarných mesiacoch budeme vyhodnocovat prijaté uznesenia na konferenciách klub ov a hodnotit cinnost za jednorocné obdobie každého clena výboru.
V tomto roku náš pracujúci Tud dóstojne oslávi 30. výrocie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. Na pocest tohto významného výroba KCHAO usporiada špeciálnu výstavu AO.
Dalej v zmysle prijatých uznesení budeme plnit vytýcený cieT
jak na poli chovateTskom, tak i na poli výcviku. Chceme pokracovat
a dalej rozvíjat našu cinnost i na medzinárodnom poli nadviazaním
kontaktov s MLR, NDR a PLR.
Úlohy roka vyplývajúce z uznesení splníme bezo zbytku a tak
chceme reprezentovat
naše socialistické poTovníctvo, kynológiu
i klub.
A. Luknár
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ZPRÁVA

JEDNATELE

Behem roku 1974 byly svolány ctyri výborové schuze, jedna schuze predsednictva a tri clenské besedy (Praha, Brno a Bratislava).
Na schuzích je požadována 100% úcast, dochvilnost a presné provedeni pridelených úkolu, vyplývajicích z potreby klubového vedení.
Pro zlepšení a usnadnení práce výboru bych clenstvu doporucoval, aby clenské príspevky zasílali skutecne do konce prosince, jak
byli vyzváni, neb každé pozdejší vyrovnání zvyšuje agendu tim, že
náš matrikár musí porizovat dodatky k seznamu clenu, tyto rozmnožovat a zasílat na ÚVKSC, predsedovi, jednateli, pokladníkovi
a všem poradcum chovu. Tato práce je provádena nekolikrát behem
roku jen pro liknavost nekterých clenu v placení.
Na oblastních výstavách v roce 1974 bylo vybráno 27 psu za kandidáty chovu. Z tohoto poctu bylo pouze 11 psu v majetku klubu.
Všichni majitelé psu - kandidátu chovu budou vyzváni, aby prihlásili svého psa na Field-Trials za predpokladu, že budou cleny klubu.
Pro príšte bude nutné, aby výberová komise rozhodcích na oblastní výstave doporucila neclenum, jejichž pes je za kandidáta chovu
vybrán, aby se stali cleny klubu a zajímali se o klubové akce a klubovní život.
Apelujeme na clenstvo, aby více prispívalo clánky do Klubového
zpravodaje. Je mezi námi mnoho zkušen~Tch chovatelu i cvicitelu,
jejichž poznatky z praxe si naši clenové rádi prectou. Námetu je víc
než dost, jen zacít. Príspevky zasílejte k rukám tiskového referenta.
Oldrich Tihelka, jednatel
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u pointra dosti široké, dobre osvalené se správne uloženou rukovetí
kosti hrudní. Pak mluvime o "predhrudí dobre vyvinutém", jak casto
cteme ve výstavních posudcích.
Mecovitý výbežek kosti hrudní - chrupavcitý nástavec na zadním
konci této kosti - má probíhat jen nepatrne šikmo vzhuru, nemá
se uhýbat v pravém úhlu, pak je hrudník dole jakoby "useknutý"
a tím bricho se zdá príliš vychrtlé a ztrácí se pak plynulý prechod
hrudníku v krajinu brišní.
Správne formovaný hrudnik pointra má tedy vypadat asi takto:
pri pohledu zpredu: široký, ne širší než je šírka plecí, dobre osvalené predhrudí, pri pohledu se strany: hluboký, sahající až k loktum
nebo i níže, prostorný. Dobre klenutý uprostred jeho výšky. Prícný
prumer hrudníku smerem ke kosti hrudní se postupne zmenšuje,
ale ne tak, aby se podobal kýlu lodi. Na prícném prurezu musí být
oválný. Žebra musí být dlouhá a dobre vzad klenutá, mezižeberní
prostory široké a poslední žebro blízko ke stehnu. Krajina kosti
hrudní dlouhá, profil této krajiny tvorí polokruh dlouhého polomeru,
který stoupá nahoru smerem k brichu.
Nejcastejší vady hrudníku: melký, soudkovitý, za plecí zaškrcen)',
vosí hrudník (príliš klenutá žebra do stran se zúženými oblouky žeberními), kýlo vitý (jako kýl u lodi), úzký (plochý), príliš široký.
Krátká hrudní kost (nekdy tak krátká, že delá dojem nádoru), mecovitý výbežek ohnutý nahoru, rukovet kosti hrudní nedosahuje nebo príliš presahuje rovinu plecí.
Hrudník

aormáln.:í

na prícném

úzký, jako kýl
u lodi
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Samozrejme, že na utvárení hrudníku má vliv i VYVlD svalstva,
který je závislý na dobré výživu i tréningu. Ale se správne formovaným hrudnikem musí se pes narodit i když další odchov má znacný vliv na definitivní utvárení hrudníku. Nikdy ale není možno
sebelepší výživou a pohybem docílit hlubokého a prostorového hrudníku, když zde není dedicný základ. Definitivní vývin hrudníku
koncí kolem 20 mes. stárí psa. To musíme mít na zreteli, posuzujeme-li psa mladšího.
Príliš hluboký hrudník není žádoucí. Mívá i jiné nedostatky (kýlovitý, plochý, málo široký v obloucích žebernÍch, krátká hrudní
kost atd.). Krome toho príliš hluboké hrudníky u pointru jsou ná7

chylné k otlakum na kosti hrudní. Tyto otlaky nejen, že hyzdí vzhled
psa, ale jsou velmi nepríjemné tím, že kuže na techto místech bují,
tvorí se útvar podobný kožnímu nádoru, místo je snadno zranitelné
pri práci psa, krvácí, v zime omrzne, vytvorí se vred. Operativní
odstranení nikdy nezarucuje, že se celá vec nebude opakovat. Zajímavá vec je ta, že hodne hluboké a pri tom ploché hrudníky se dost
casto objevují u jednobarevných cerných pointru. Snad prece to
bude pravda, že pred mnoha léty byl do jednobarevných pointru
vkrížen cerný greyhound!

JAK

VYBIRAT

ŠTENATA

VE

VRHU

Irena Rafalská
Aby se štenátka narodila zdravá a silná a aby je fena štastne privedla na svet pecujeme o fenu svedomite již v dobe brezosti. Nepretežujeme ji nadmerným výkonem, ale doprejeme jí dostatek pohybu na vzduchu. Fenu krmíme výživnou stravou, nezabírající mnoho místa v zažívacím ústrojí a pritom bohatou na bílkoviny, vitamíny a minerální látky. Rozhodne nesmíme zapomenout na povinnost odcervenÍ feny asi 35. den po pripuštení. Mnoho chovatelu, bohužel, toto opatrení podcenuje nebo proste vypustí z hlavy.
Pri vlastním štenení, které má probíhat v cistém, suchém a nerušeném prostredí, fena má mít dostatek cerstvé pitné vody k uhašení
žízne a vnitrní horkosti. Zustáváme nablízku pro prípad potreby
poskytnout fene pomoc. Príliš temperamentním nebo nezkušeným
fenám pomáháme tím, že prestríhujeme vydenzinfikovanými nužkami šnuru, aby s ní fena moc necloumala a neukusovala ji príliš
nakrátko u brí3ka štenete, což by pozdeji mohlo být prícinou event,
pupecní kýly. Fene nechávám pozrít asi 2-3 lužka, ostatní odstranuji, aby se predešlo ošklivým a vysilujícím prujmum a zvracení.
Štenata po narození hned zvážíme a založíme vážní listinu pro
svou pravidelne doplnovanou evídenci. Je-li vrh pocetnejší vyplývá
nám smutná ale nesmlouvaná povínnost utratit prespocetná štenata,
soucasne však to má i svoji nespornou výhodu v tom, že mužeme
vy trídit vrh a vyradit méne slibná štenátka. Je to tak zvaná "negativní selekce. Kdy však tento první osudný výber provádet?
Štenata irských setru trídím uvážlive, beze spechu, a prebytecná
utrácím podle zásady ,,7 krát mer a jednou rež", a to po uplynutí
24-48 hodin od vrhu. Je samozrejmé, že peclive prohlédnu a prohmatám tlapky a proutky, zda nejsou poškozeny. Dále hodnotím
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zbarvení, aby bylo co nejtmavší a bez bílých znaku. No a pak každému štenátku opatrne a velice soustredene prohmatám tvar lebky.
Tak zjistím klenutí jarmových oblouku, sbíhavost nebo rovnobežnost linií. Volím ty nejdelší a zároven nejútlejší hlavicky s jemnými
tvary. Jaké jsou hlavicky ve 2 dnech, takové se dají predpokládat
hlavy ve veku 2 let. Již po nekolika dnech života štenata tak vyrostou a ztloustnou, že zmizí pravé tvary jejich lebky, která ztežkne
pod kuží, jež prestala být napjatá, jako drív a tvorí bezpocet vrásek,
címž pripomíná trochu boxera. To už se hlavy hodnotí obtížne
a práve proto se ve své praxi pridržuji zásady provádet výber ve veku 1-2 dnu po narození, címž se soucasne fena zbytecne dlouho
nezatežuje tuctem štenat.
Otázce pohlaví štenat neprikládám tak rozhodující význam, abych
obetovala hezkou fenecku ve prospech méne hezkého psíka jen proto, že by psíci meli jít lépe na odbyt, jak se mnozí ne zcela právem
domnívají. Nerídím se také zásadou výberu pouze podle nejsilnejŠíchštenat. Je duležité vycítit rozdíl mezi štenetem silným a hrubým, mezi slabým a ušlechtilým. Pri méne vyrovnaném vrhu co
do velikosti štenat doporucuji utratit to absolutne nejmenší, ale
i to absolutne nejvetší štene a ponechat strední. Nejmohutnejší štene je ve vrhu hotový asociál a navíc bývá i hlavat€, což se v dospelosti projeví v plné duraznosti.
Trídit sotva narozená, malá a slepá štenata podle kvadraticnosti
nebo výšce nasazení slechu je proste nemožné, protože tak mladá
štenátka mají malé a rubem vzhuru položené masité slechy s uzavrenými zvukovody a vubec se setrím slechum nepodobají. V tak
útlém veku všechna štenátka mají relativne krátké behy a v pomeru
k nim delší trup, takže hodnotíme-li je podle délky trupu, pak vlastne bereme v úvahu zdaleka ne kvadraticnost, jejíž predvídání je
problematické, ale celrkovou velikost štenete, které úmerne ke své
délce je i tlusté a težké, nikoli však nohaté.
Štenata prikrmuji od cca 17. dne a ve stárí 3 týdnu je poprvé odcervuji a soucasne odcervuji i fenu. Druhé odcervení provádím
ve veku 6 týdnu. Výborne se mi osvedcuje Helmirazin v sirupu
(lahvicka za Kcs 10,-). Každému štenátku dávám 21, 22 a 23 den
vecer 1 kávovou lžicku sirupu, který štenatum velmi chutná, a fene
dávám Helmirazin (veterinární) v tabletkách v príslušné dávce podle
její živé váhy. Totéž opakuji 42, 43 a 44 den. Nyní také zacínám
štenata odstavovat, aby ve veku 49 dnu, kdy opouštejí své rodište
a jdou do sveta, byla štenata na matce zcela nezávislá a ve žrádle
úplne sobestacná.
Dobre odstavené, zdravé a cilé štene je vizitkou a pýchou chovatele a soucasne radostí i nadejí nového majitele.
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GORDONSETR
Václav Hamouz
Jeho historické pozadí a charakteristika
Setr Gordonuv, který je cerný s tríslov:,?m pálením, ac jeden
z nejduchaplnejších a nikterak méne statných z rodiny psu pro polní
práce, zvlášte na pernatou, je nepopiratelne nejméne znám z anglických plemen a jako prirozený dusledek toho je také nejméne chápán a cenen. Pomerne málo se jích vídí na výstavách z jednoduchého duvodu, kterým je malá chovatelská základna, a tím se jích také
málo rodí. Avšak, co jich je zde, prevážne jsou používání pro loveckou práci, celkový pocet gardonu je v porovnání s ostatními angl.
ohari malý. Zato však majitelé gordonsetru jsou témer jednou provždy nadšeni tímto plemenem, chválí je a jsou mimorádne žárlíví
na jeho dobré jméno.
Puvod gordona není zahalen tajemstvím o nic víc, než puvod
druhých setru. Ac je plemeno puvodem ze Skotska a stalo se známým dríve, než se v Irsku objevil irský seter, je krajne pochybné,
že zacal existovat práve v zámeckých psincích vévody z Gordonu,
jak jeho jméno napovídá. Bylo zjišteno, že vévoda z Gordonu mel
zálibu v cerných a žlutohnedých setrech, tríslových a bílých, že je
s velkým nadšením pestoval koncem 18. století, ve velkém poctu,
ale je také známo, že znacná cást zámožných skotských sportovcu
delala totéž v téže dobe, a ješte dríve. Takže význacnost a sociální
postavení vévody rozume vysvetluje volbu jeho jména k pojmenování tohoto plemene.
Lze se však domnívat, že predkové cerného a tríslového gordona
byli práve títíž, jako pr'edkové ostatních setru, nebot odlišné barevné
spojení bylo snad získáno krížením z cerných a tríslových settingspanielu, kterí nebyly v té dobe ve Velké Británii nikterak vzácní
a kterí byli oblíbeni u sportovcu približne jíž od roku 1575. Také
z Bloodhounda bylo primíseno trochu více krve. Jiste se muselo
uskutecnit behem onech let mnoho ruzných vykrížení. I sám vévoda
z Gordonu, jak se ríká, použil ve svém chovu vyjímecne inteligentní
fenu colii, zvanou Maddy. Je významné, že tato fena byla cerná
a tríslová. Jako možné potvrzení této hístorky o Maddy musí se ríci,
že po mnoho let potom byl obcas vržen gordon, který mel ohánku
charakteristickou pro colii. Moderní gordon, naproti tomu, má témer'
výhradne ohánku jemnou, rovnou, dobre drženou a jemne otrásnenou.
V celkovém vzezrení gordon ztrácí málo, ztrácí-li vubec ve srovnání se svými psími soky na pernatou. Ovšem proti vkusu není žádn}'
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argument, ale zajisté lesklá cerná srst cistokrevného gordona s bohatým mahagonove tríslovým pálením, musí na oci umelce pusobit
jako pritažlivý barevný nákres. Pripustme, že není tak blýskavá jako
jednolitá cerven ircana, ani jako menivé barvy anglického setra,
každý však prizná, že kombinace barev gordona je neméne úchvatná.
Ve stavbe je gordon základne individuální a zustal v podstate
ve svém typu nezmenen. Ukazuje se, že i v raném pocátku plemene
tu byli gordoni lehkého, závodního typu. Mužeme uzavrít, že tzv.
"moderní gordoni" a nejlepší ze psu ze starých casu byli staveni
témer v totožných liniích. Krajne težká hlava, obtížené plece, kaderavá srst, široké celo a jiné chyby, s nimiž se i dnes setkáváme,
byly zrejme považovány za nežádoucí tehdy stejne jako dnes.
Hodnota gordona jako psa pracovního je velmi dobrá, a jeho sklon
prohledávat v krytinách pomaleji a dukladne je zretelné plus. Je
také pravda, že je zvlášt zpusobilý pro nekteré lesní práce. Napr.
byl používán na sluky a ovládal tento obor s malým lesním ptákem
vyjímecne dobre. Bylo však mnohokráte prokázáno, že je-li cvicen
a držen v rukách rozumného cvicitele, muže úspešne konkurovat
i ostatním oharum, jak na polních, tak i lesních a všestranných
zkouškách. Toto je dukazem i u nekolika našich chovných jedincu.
Gordonsetr je pes nemenitelný pro jednoho majitele, je ideální
v revíru, doma i v rodine. Hledá a vyžaduje osobní pozornost svého
pána, je-li mu venována náklonnost a družnost, chce jí vracet v plné
míre a prokazuje se jako loajální, oddaný prítel v domácnosti a spolehlivý a cenný pomocník pri lovu.
Gordonsetr je nejen raritou, ale navíc má své neopakovatelné ryzí
vastnosti, hrdou krásu, prátelskou povahu, nespornou praktickou
hodnotu a zajímavé dejiny. Není výplodem nejakého chovatelského
vrtochu - žádný nove vytvorený pes bez pýchy na své predky ani
bez nadeje na potomky - je to starý, a dlouho vážený a všeobecne
uznávaný clen aristokracie psu na pernatou. Zasluhuje si v plné
míre veškerou pozornost, která mu muže být prokázána a radostne
oplatí každý kousek rozumné námahy, poskytnuté v jeho prospech.
TECHNIKA
V POLI

HLEDÁNÍ

ANGLICKÝCH

OHARU

Pro angl. ohare je vyhledávání zvere tj. hledání v poli vpestováno
jc:ko speciální vlastnost. Starí Anglicané jako zakládající chovatelé
tohoto plemene dovedli výberovou plemenitbu upevnit všeobecné
vlastnosti ve speciální. V dnešních chovech angl. oharu máme prevážnou vetšinu oharu s vynikajícími vlastnostmi pracovními. Je
11

:'.~_::,~é
vedet, že nejlepším psem je ten ohar, který zver co nejrychleji
:-,C'.::ie.\"ystaví a secká do príchodu vedoucího. Toto je vše u angl.
: ::-,ii~-e
v predpokladu s jeho výborným cichovým aparátem a jeho
:éc:e5:10Ukonstitucí jako plnokrevníka samozrejmostí. Nestacil by
C'.:"g:iC:an,
který by hledal koroptve po jejich stopách, nebo by se
z=-:-z':":alu myších der, krtincu atd. Proto máme u anglicanu vrozené
::-':'ecání rychlé, daleké, soustavné s velkou možností zachytít vyso~:":::1 nosem pach zvere ze vzdušných proudu a to vše ve velkém
-:-::.-:::pu.

':znikne otázka rychlosti hledání: to lze vysvetlit jakostí, jemností
:::5U anglicana. Je-li u ohare nos jemný, který na vetší vzdálenost
;:-i dobrém vetru rychle a jiste ze vzdušných proudu vytáhne pach
z,,'ei-e, je na míste i ta vetší rychlost hledání. Anglican s výbornými
:"'-'dalitaminosu si muže dovolit hledat s vetší rychlostí, aniž by vznikl:J nebezpecí vyrážení zvere, Ohar s méne dobrým nosem pri stejné
:-ychlosti by zver vyrážel. Cili zpusob rychlého hledání má být
Úmerný jakosti nosu a dále tvarem pudního reliéfu, ve kterém má
J~·t zver co nejrychleji vyhledána.
Vrozený zpusob hledání anglicana, tj. rezání kolmého vetru s vy5,]k)-m nosem otácením proti vetru, je u dobre propestovaného anglicana nutností. Tomuto hledání ríkáme: "Hledání s polovicním
','etrem cili rezání kolmého vetru." Takto hledající ohar má velkou
možnost rychle zachytit každý pach zvere, obsažený ve vetrných
proudech, který proudí nad krytinou. Ohar, který by behal proti
vetru neb s vetrem dá daleko více práce a námahy urcitý úsek prohledat a najít zver. Stejne nemuže dosáhnout výsledku jako ohar,
hledající s polovicním vetrem. Vrozená snaha anglicana hledat s polo"hcním vetrem vysokým nosem ve velké rychlosti s patricnými
typickými manýrami a bleskovými reakcemi nosu na pach zvere
nám dává pravý požitek z práce ohare pred výstrelem, což teprve
'Jdborník ocení. U dobre vedeného anglicana je požitek sledovat
:; jakou jistotou si dovede najít vždy dobrý vítr i za nejhorších po':étrnostních podmínek. To lze vše pri správném vedení od mládí
::>hjeho kvalitách lehce docílit.
S mladým anglicanem chodíme do revíru již od útlého mládí,
probehnutí, "je to plnokrevník". Z pocátku vybíráme revír méne
zazverený, aby ohar nemel možnost štvát zver na videnou. ZákladEÍmi cviky jako poslušnost, chození u nohy, sedni, k noze, prejdeme
k tomu zázracnému slovu "daun". Je to povel, kterým si mužeme
\"ést ohare jak potrebujeme. Ohar musí ovládat "daun" slovem,
::>íštalkou (tj. dlouhý hvizd), zvednutím ruky a to rychle a na každou
-:zdálenost. Tímto z ohare udeláme poslušného a máme ho za každé

situace v ruce. Dle mé zkušenosti je "daun" jeden z nejduležitejších
povelu! S takto pripraveným oharem jdu do krytin v revíru, kde je
zver.
Pri hledání v krytinách používám tyto povely:
1 - krátký dvojhvizd - tj. k noze, sedni, slovní k noze,
2 - hledej, pri pobízení v hledání,
3 - krátký hvizd - pri zmene smeru v hledání,
4 - daun - pri každé situaci, kdy pes chce udelat neco, co si my
neprejeme
5 - odložení ohare - "daun, zustan"
Jinak chodím s oharem ze zacátku vždy proti vetru s navádením
do stran pro snazší pochopení správného hledání. Pri vzlétnutí, vybehnutí jakékoliv zvere, jakmile ji ohar spatÍ'Í, velím ihned "daun",
dále pochvala a pokracování v hledání. Pri vystavení zvere cvicíme
postupování, a'bychom psu stacili, dále cvicíme priznávání pri druhém starším klidném psu. Necháme staršího psa vystavit zver, potom mladého navádíme pomalu s povelem "pozor" vystavujícímu,
aby také zaujal polohu vystavení, a tj. "priznávání". Dále pri vzlétnutí, nebo vybehnutí zvere jde pes okamžite do "daunu" a poté
pochvala. Tímto z anglicana docílíme brzy velmi spolehlivého a mistme hledajícího psa v poli. A je jen na drezérovi, do jakého stupne
výkonu psa dovede, tj. v poslušnosti a klidu pred zverí. Také je
pravdou, že si musíme vybrat psíka z. pracovne výkonných rodicu,
aby byl predpoklad, že se všechny typické vlastnosti anglicana na našeho psíka dedicne prenesou. Jen stálou možností docházet s anglicanem do zvere a správným vedením anglicana se z nej stává ideální
pomocník pri výkonu myslivosti. Jak na honech, tak i v dobe hnízdení, kdy potrebujeme v jetelovinách pernatou zver s hnízdy najít
a zver s vejci pri kosení zachránit.
Chci svým clánkem mladým vedoucím anglicanu objasnit základ
vedení a výcvik pro polní hledání mladého psa. Stupen výcviku psu
u našich vedoucích je v mnohých prípadech minimální, tj. prícinou
mnohých neúspechu na ruzných zkouškách, hlavne na Field-Trials.
V žádným prípade nehledejte chyby v anglicanu, ale ve vedoucím,
anglicani si plne zaslouží abychom se jim venovali s maximální pécí.
Ladislav Pokorný
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ŠTANDART
F. C. I.

ANGLICKÉHO

SETTERA

PODLE

MVDr. Pavol Moško
Charakteristika:

pes kYudnej povahy, mimoriadne priateYský a ve-

selý.
Základný vzhfad: stredná postava, cistých obrysov, elegantný ve
vzhrade i pohybe.
Hlava a lebka: hlava musí byt dlhá a patricne suchá a celným sklonom (stopom) dobre znateTným. Lebka od ucha k uchu oválná, lebecná schránka znateTná s výrazným týlnym hrbolom. Morda mírne
hlková a štvorcová. Vzdialenost od špicky nosa k stopu sa má rovnat
dlžke lebky k týlnemu hrbolu. Nozdry šroké, pysky nemajú priliš
previsovat. Barva nosu má byt cierna alebo hnedá (játrová), podla
barvy osrstenia.
Oci: majú byt lesklé, žiariace, jemné, mierné a inteligentné, barvy
tmavého lieskového oriešku, tmavšie sú lepšie.
Uši: primerane strednej dlžky, nízko zavesené a svislé v pravidelných záhyboch celkom blízko líca. Koniec ušných boltcov má byt
zamatove jemný, horné partie boltcov pokryté jemnou hodvábnou
srstou.
Morda: má byt rovná.
Krk: má byt dlhší, osvalený a suchý. Lahko oblúkovitý v hrebeni

a dobre patrný tam, kde sa spojuje s hlavou. K ramenám má byt
rozšírený. Má byt svalovitý, bez laloku a elegantný.
Predné nohy: plece má být správne dozadu uložené a šikmé. Hrudník hlboko uložený. Rameno silné, dobre osvalené so zaoblenou
kostou. Laket nízko uložený, nadprstie krátké, svalovité, guTaté
a svislé.
Trup: priemerne strednej dlžky, chrbát krátky a pevný a s vyklenu-

tými rebrámi.
Zadné nohy: bedra majú byt široké, jemne oblúkovité, silné a sval-

naté s dobre znatelným stehnom. Kolena správne zaúhlené a pevné.
Tlapky: dobre uzatvorené, kompaktné, osrstené medzi prstami.
Vlajka: musí byt nasadená takmer v línii chrbta, strednej držky,
:110žebyt mierne prehnutá - šablovitá, avšak bez náznaku k obra.-.:eniusa do výšky. Praporce - visiaci vlas - má byt dlhý, splývavý.
Ylas nesmí zacínat u korena, ale mierne nízšie so zvacšovanou

držkou vlasu smerom k stredu a smerom ku koncu sa skracuje. Srst
musí byt dlhá, iskrivežiariacia, jemná a hodvábna, zvlnená ale nie
kuceravá.
Srst: srst od zadnej cásti hlavy vo výške ušných boltcov je nepatrne
zvlnená, tak tomu maže byt celkove. Zadné casti predných a zadných
koncatín majú byt znacne osrstnené.
Barva: može byt cierna a biela, citronová a biela, svetlohnedá (játrová) a biela, trikolor, (cierna, biela a trislová). Psi bez velkých
škvrn, ale kropenatý po celom tele sú oblúbený a majú prednost.
Váha a výška:

psi: 27-30 kg
feny: 25-28 kg

výška: 65-70 cm

61-65 cm

Poznámka poradcu chovu AS: výšky platné pro CSSR: dolná hranica: pes: 62 cm, fena: 58 cm.
Chyby: zavalité a vystupujúce ramená, krátka morda, zužujúca sa
morda smerom k nosu, nedostatecný celný sklon, svetlé oci, alebo
oci zošikmené, ušnÉ' boltce vysoko nasadené, volné lakte, zploštené
rebrá, príliš dlhé bedrá, široké tlapy, slabé nadprstie, strmé kolená,
behy blízko seba postavené, velmi pohyblivá vlajka, lahká kostra,
podkus, predkus, nedostatocná mechanika pohybu.
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ZPRAvA

MATRIKÁRE·KCHAO

ZA

ROK

1974

E. Doležal
KCHAO mel k 31. 12. 1974 celkem 929 clenu. Za tento uplynulý
rok vzrostl pocet clenu v CSR z 765 na 838 == o 9,5%, v SSR z 60
na 91 == o 51%.
Za rok se tedy zvýšila clenská základna v celé CSSR o 104 cleny,
COL: je dusledek
stále rostoucího zájmu o anglická plemena, zvlášte
na Slovensku.
Prehled o rozmístení clenu v jednotlivých krajích:
Stredoceský
Jihoceský
Západoceský
Severoceský
Východoceský
Jihomoravský
Severomoravský
Západoslovenský
Stredoslovenský
Východoslovenský
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223
116
65

==

23,9%
12,5%

==

7 %

==

94
116
161

==

10,1%
12,5%
17,3%

63

==

6,8%

75
8
8

==
==

==
==
==

8,1%
0,9%
0,9%

Marie No e 1
Contes - Paris

PES JE VŠ í M V lNE N ... !
Jakmile byl stvoren pes, pocal lízat pánubohu roku a pánbuh ho
drbal za uchem.
"Co chceš, pse?"
"Pane, chtel bych u Tebe bydlet v nebi na rohožce prede dvermi
a hlídat Te".
"To nejde" rekl pánbuh. "Nepotrebuji žádného psa, protože jsem
ješte nestvoril zlodeje".
"Kdy je stvoríš, pane?"
"Nikdy. Jsem unaven. Již jsem pracoval 5 dní a už je cas, abych
si odpocinul. Stvoril jsem Tebe, svoje mistrovské dílo. Bude lépe,
když dnes už nebudu pokracovat. Umelec nemá svoji inspiraci prepínat. Kdybych dále tvoril, možná, že by se mi neco nepovedlo. Jdi,
pse! Jdi na zem a bud štasten!". Pes smutne vzdychl.
"Co mám na zemi delat, pane?"
"Jez, pij, hlídej a množ se!". Pes vzdychl ješte hloubeji. "Co potrebuješ víc?"
"Tebe, muj pane a veliteli. Nemohl bys se mnou na zem presídlit?"
"Ne, muj pse!" rekl pánbuh. "Ujištuji Te, že je úplne nemožné,
abych presídlil na zem a delal Ti spolecnost. Mám jiné starosti. Toto
nebe, tito andelé a tyto hvezdy mi dají hodne práce."
Tu sklonil pes hlavu a smutne šel svou cestou, ale jen kousek. Potom se zase vrátil.
"Ach, panebože, nemohlo by se jednat o podobný druh pána, jako
jsi Ty?"
"Ne," rekl stvoritel, "to nejde". Pes se velmi ponížil, prosil a
modlil se srdcervoucne. "Když ale, panebože, budeš-li jen trochu
chtít ... mužeš se pre ci jen pokusit ješte jednou ... "
"Nemožno", odpovedel pánbuh, "co je udeláno - je udeláno. Svoje
dílo jsem dnes ukoncil. Nikdy nevytvorím už takovou bytost jako
jsi Ty. Kdybych dneska ješte neco tvoril, urcite bych to zkazil, cítím
to v malícku".
"Ach, panebože", rekl pes, "to nevadí, když se to nepovede, jen
když budu mít koho následovat, za kým jít a u jeho nohou ležet!
Pánbuh žasl nad zázrakem, jakou se mu podarilo stvorit dobrou
bytost a rekl psu: "Jdi! Stane se, co si preješ! Vrátil se do svého
ateliéru a ... stvoril cloveka.
P. S. Clovek se nepovedl, samozrejme! Pánbuh to pred tím sám
rekl. Ale pes byl štasten a spokojen.
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RCZNÉ
Zmeny v seznamu chovných psu:
-- seznamu chovných psu, uverejneném

v "Klubovém zpravodaji"

~:s.3-4/1974
--'-škrtnete u irských setru psy pod císlem:
~,j. RUSLAN STROGANOV, Cslp 3428/68, nar. 1966 - pes uhynul
6. CHERRYWOOD'S ANATOL, Cslp 5053, nar. 1971 - pes byl
v seznamu uveden nedopatrením.
?f'ipište nového chovného psa: irského setra
Vítez tr. oto Brno 73 HOMÉR z PAŠOVIC, Cslp 3952/74, nar.
4. 4. 1971, výborný, PZ - FT, 60 cm, O. Dan z Vejvorky, m. Lovka
z Voburky, maj. Jirí Balvín, 10000 Praha 10, nad Olšinami 3.
'\-yškrtnete u pointru psa pod císlem:
10. EMIL VRÁTKOV, Cslp 4358/69, nar. 1967 - pes uhynul.
Zmena adresy u pointra:
RADAR od MORAVY REKY - nynejší adresa majitele: MUDr. Jozef Cyprich, 93201 Calovo, Polovnická 58, O. Dunajská Streda.

Duležité

upozornení;

prosíme všechny naše cleny, aby dodržovali následující predpisy
pro rukopisy zasílané k uverejnení v "Klubovém zpravodaji".
1. Pište na kancelárský papír (209 X 297).
2. Pište strojem, o'brádek, na jedné strane papíru, bez preklepu.
3. Zacínejte nejméne 3 cm od levého okraje papíru, konec rádku
asi 2 cm od pravého okraje.
4. Rukopisy neprekládejte - zasílejte tiskovému referentu ve velké
obálce.
Pokud zasíláte fotografie: nejmenší rozmer 13X18, na cernobílém
papíru, lesklém!
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Prosíme všechny majitele anglických oharu (pointru i setru),
zvlášte pak nové majitele štenat, aby nahlásili na korespondencním
lístku hlavnímu poradci chovu vše c h n y vad y, které se vyskytnou behem vývinu u jejich štenete (jako predkus, podkus, chudozubost, ektropium, entropium, monarchismus, kryptorchismus, vada
zraku, abnormální bojácnost atd.) a uvedli a t c e i mat k u štenete. Údaje potrebujeme nutne ke sledování dedicnosti techto vad!

Oldrich Tihelka,
jednatel KCHAO

Bohuslav Soucha,
predseda KCHAO
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