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CLENSKÉ BESEDY KCHAO V ROCE 1983

MVDr. Cestmír Šrámek, CSc.

V roce 1983 se konaly opet tri clenské besedy ve spádových ob
lastech, a to v Praze, Brne a Senci u Bratislavy.

Všechny schuze mely následující program vypracovaný výborem
KCHAO:

1. Zahájení a rízení besedy - predseda.
2. Úvodní referát - místopredseda.
3. Zpráva o cinnosti výboru v roce 1982 - jednatel.
4. Zpráva hlavního poradce chovu - zástupce s. PíbI.
5. Zprávy poradcu chovu jednotlivých plemen AO.

6. Zpráva výcvikáre.
7. Zpráva matrikárky.
8. Zpráva ekonomky.
9. Volba delegátu konference KCHAO, která se koná 26. 3. 1983

v Praze.
10. Diskuse.

Všech trí besed se zúcastnili všichni funkcionári uvedení v pro
gramu. Každý úcastník schuze mel možnost se s nimi osobne se
známit a setkat. Tuto možnost mnozí využili k osobním rozhovorllm
a dotazum po konání schllze.

Clenská beseda 22. 1. 1983 - Brno

Schuze se zúca!stnilo 58 clenu. Na této schuzi byla predána cest
ná uznání "Za propagaci anglických oharu" následujícím clenum
KCHAO z Moravy: dr. Šrámek - Boskovice, s. Sklenár ml. - Tel
mce, ing. Košut - Moravská Nová Ves, s. Navrátil - Loucany, s.
Skopalík - Dlouhá Loucka, s. Vysoudil - Žerotín.

Diskuse byla velmi živá a konkrétní. Vystoupilo celkem 9 clenfl
a jejich príspevky se týkaly vetší propagace kynologie v casoptsu
Myslivost, aktivity clenu, využití AO v sokolnictví, zkušeností v cho
vu a výcviku AO a zajištování krmiva pro psy. Vetšina pripomínek
se rovnež týkala soucasného stavu lovné zvere a dalšího vývoje
lovecké kynologie.

Velmi dojemné bylo vystoupení dnes už nestora chovu anglických
oharu na Morave - Oldricha Tihelky z Otmkovic, který se vyznal
ze své celoživotní lásky k anglickým oharum.

Za Moravu byli jednohlasne zvoleni delegáti klubové konference:
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dr. Šrámek - Boskovice, s. Resner - Brno, s. Kunc - Cehovice
s. Máj - Prerov, s. Dubský - Kyjov.

Clenská beseda 23. 1. 1983 - Senec u Bratislavy
Této již tradicní "domácí" schuze se zúcastnilo 43 clenu. Pro

nemoc se omluvil s. Villím z Topolcan, kterému melo být predáno
cestné uznání. Výbor využil prítomnosti clena klubu z Topolcan,
který predal cestné uznání s. Villímovi pri osobní návšteve. Dis
kuse byla rovnež živá a vystoupil v ní rovnež nestor slovenské
kynologie Koloman Slimák. V záveru vystoupil národní umelec Jú
lius Pántik, kterému byla predána cena za vzornou reprezentaci AO
na MKP 1982 v Jicíne. Podekoval úvodem za milou pozornost výboru
klubu a hovoril o svých zkušenostech kynologa vudce, morálne
lidských vlastnostech rozhodcích pro vfTkon loveckých psu a vzta
zích mezi lidmi. Na konec svého vystoupení pronesl výzvu ke všem
myslivcum a chovatelum loveckých psu, aby spojili svoje síly za
zachování života v prírode a na ochranu životního prostredí.

Za Slovensko byli jednohlasne zvoleni delegáti klubové konfe
rence: ing. Werner - Nové Mesto nad VÚllOm, s. Horváth -- Ga
lan ta, s. Mícek - Záhorská Ves.

Clenská beseda 29. 1. 1983 - Praha

Na besedu se dostavilo 96 prátel anglických ohai'Ú. Výbor ocenil
a zároven predal za vykonanou práci pro anglické ohare cestné
uznání následujícím clenÚm: s. Fialová - Havlíckuv Brod, s. Dvorá
ková - Bystrice, ing. Sybol - Trebusice, s. Cálek - Vranany, s.
Pleskac - Nymburk, s. Pikal - Nehvizdy, s. Dvorácek - Pruhonice,
s. Lne,nícek, - Lužná, s. Cais - Roh'anov, s. Krondák, - Jesenice,
s. Novotný - M. Lázne, MUDr. Novotný - M. Lázne, s. Hubka
- Tmavá, MVDr. Horák - Louny, s. Hula - Blšany, s. Kríž - Po
stoloprty, s. Korf - Sezemice, s. Rosický - Parížov, s. Horák
- Rychnov nad Knežnou.

Diskuse byla živá a podnetná. VystoupIlo 9 clenÚ, kterí hovorili
o problémech zajištování klubových akcí, chovu psu, posuzování
na výstavách, propagaci kynologie, úrovni klub. zpravodaje. Dr.
Brunclík pozval prítomné k úcasti na FT, který porádá OV CMS
Praha 6 v druhé polovine kvetna.

Za Cechy byli jednohlas.ne zvoleni následující delegáti klubové
konference: s. Hejda - Rakovník, s. Dvorácek - Pruhonice, ing.
Sybol - Trebusice, s. Fialová - Havl. Brod, s. Píbl - Praha.
s. Krondák - Jesenice, s. Dvoráková - Bystrice, s. Martínek 
Dobr,any, dr. Horák - Louny, s. Rafalská - Praha, s. Veselý - Kut
ná Hora, ing. Šonka - Horní Pocernice.
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Uvedená úcast a vystaupení clenll našehO' klubu v diskusi svedcí
a neopadajícím zájmu a chav a výcvik anglických aharu. Prata musí
být snahau navéha výbaru, který bude zvalen na konferenci 26. 3.
1983, nejenam evidavat cleny klubu, ale také zajistit mažnast reali
zace tahotO' ušlechtiléhO' zájmu u všech zájemcu. Pragramem prO'
navé valební obdabí bude usnesení kanference, na kterau jsme
zvalili svO'je zástupce.

PREHLED O ROZMÍSTENÍ CLENu KCHAO
POD LEO K R E S U k 31. 1. 1983

Stredoceský kraj:

Praha mesta 1-10
Benešav
Beraun
Kladna
Kolín
Kutná Hora
Melník
Mladá BO'leslav
Nymburk
Praha - výchO'd
Praha - západ
Pi'íbram
Rakovník

Jihoceský kraj:

Ceské Budejavice
Ceský Krumlav
Jindrichuv Hradec
Pelhrimov
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor

60

16

3
;19
13

14

14

19

17

11
8

13
24

231

17

3
6
1

14
3

10
23

77

Západoceský kraj:
Damažlice
Gheb
Karlovy Vary
Klatavy
Plzei'í

PIze,} - jih
Plzen - sever
Rokycany
'l'achov

Severoceský kraj:
Ceská Lípa
Decín
Chamutov
Jablonec n. N.
Liberec
Litomerice
Launy
Most
Teplice
Ústí D. L.

4
10

9
9
2

1r::.. J
13

5
4

71

6
3
1
1
5
17

28
2

7
6

75
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ZápadoslovBnský kraj;

Bratislava 9
Bratislava-vidiek 20
Dllnajsl<::á Strcda 1
Galanta 4
Nitra 4
Senica 4
Topoícany 5
Trencín 8
Trnava 7

Východoceský kraj:

Havlíckuv Brod
Hradec Králové
Chrudim
Jicín
Náchod
Pardubic8

Ryclmov n. Kn.
Semily
Svitavy
Ústí n. O.

Jihomoravský kraj:

Blansko
Brno-mesto
Brno-venkov
Breclav
Gottwaldov
Hodonín
Jihlava
Kromeríž
Prostejov
Trebíc
Uherské Hradište
Vyškov
Znojmo
Ždár n. S.

Severomoravský kraj:
Bruntál
Frýdek-Místek
Nový Jicín
Olomouc
Opava

13

10

14
7
15

10

12

7
5
5

98

3
15

12

10
9

18

8
12

8
11
13

22

8
6

155

3
5
7
12

9

Ostrava
Prerov
Šumperk
Vsetín

Stredoslovenský kraj:

Banská Bystrica
Dolný Kubín
Martin
Prievidza
Rimavská Sobota
Žilina

Východoslovenský kraj:
Košice
Michalovce
Pop rad
Spišská Nová Ves
Trebišov
Vranov n. T.

2
14

3
2

57

62

2

1
1
1
1
1
7

1
2
1
1
1
2

8

V soucasné dobe je v Cechách 556 clenu klubu,

na Morave 212,
na Slovensku 77
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Od 1 1. 1981 do 31. 1. 1983 došlo matrikárce 1 rJ03 dopisu a bylo
odesláno 5 692 z{lsilek (vcetne KZ)

TTPOZORNENI!

Matrikái;ce je nutno hlásit všechny zmeny (zánik clenství v CMS,
SPZ, zmena bydlište apod.) Pokud clen neodpovídá na písemné do
tazy, je predpoklad zmeny bydlište a klubový zpravodaj mu nebude
na stÚvající adresu zasílán.

ZPRÁVA VÝCVIKARE KLUBU

Petr Dubský

V letošním roce se uskutecní tyto klubové akce:
1. Národní Field Trials v Cechách
2. Národní Field Trials na Slovensku
3. Všestranné zkoušky DO - AO

1. Národní Field Trials v,Cechách
<? r, 'ij

se bude konat dne l"1~.i;'~na 1983 v revíru MS "Okrouhlík" Slaný,
okr. Kladno. Sraz Úcastníktl je v 8 bod. na chate "Okrouhl:ík"
v obci Kvíc u Slaného.

Uzáverka prihlášel~ je 25. 5. 1983.

2. NárOdní Field Trials na Slovensku

se uskutecní dne 7. l,vetna 1983 v MS Galanta. Sraz úcastníkll je
v 8 hod. u hotelu "Kaskáda" (2,5 km od Galanty), kde je možno si
objednat i nocleh.

Uzáverka prihlášek je 24. 4. 1983.

3. Všestranné zkoušky

sn budou zase konat jako soutež o "Kluhového víteze 1983" mezi
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KCHAO a KCHDO ve dnech 20.-21. 8. 1983 na adrese Olomouc

(podle predbežného jednání MS Velký Týnec).
Uzáverka prihlášek je 25. 6. 1983.

Prihlášky na tyto akce zasílejte na adresu výcvikáre s. Petra Dub
ského na normálních tiskopisech, které obdržíte na všech OV CMS.

V letošním roce se nebude konat mezinárodní FT. Bylo rozhodnu
to, že z ekonomických duvodu budou MFT konány jednou za dva
roky. Tedy MFT bude v roce 1984, pravdepodobne na okrese Prerov.

VRCHOLNE AKCE NA ROK 1983

Porovnávací VZ DO~AO

Soutež KO o putovní pol1Úr
Dr. Ing. J. Steinitze

Memoriál Jaroslava Svobody

Memoriál Richarda Knolla

21.~~22. 8. 19113 Olomouc

3.-4. 9. 1983 Ryclmov 11.KI1.

3.--4. 9. 1983 Trebíc

10.-11. 9. 1983 Pardubice

Memoriál Františka Housky 17.-18. 9. 1983 Ml. Boleslav

Memoriál Františka Vojtecha 17.--18. 9. 1983 Klatovy

Memoriál Karla Podhajského 1.-2. 10. 1983 Trencín

Mezinárodní porovnávací zkoušky
oharu CSSR-NDR--MLR 15.--16. 10. 1983 Kutná Hora

Mezinárodní výstava psu
Národní výstava lov. pSÚ
Národní výstava lov. psi"!

Oblastní výstavy:

2.--3. 7. 1983
4. 6. 1983
3. 9. 1983

28. 5. 1983
4. 6. 1983

19. 6. 1983
18. 6. 1983
25. 6. 1983
25. 6. 1983

Brno
Nitra
C. Budejovice

Opava
Praha-východ
Jicín
Plzen~sever
Litomerice
Jihlava



POZVÁNKA NA SPECIÁLNÍ KLUBOVOU
VÝSTAVU AO

V rámci Oblastní výstavy loveckých psÚ v Litomerících, která se
bude konat 25. 6. 1983, bude usporádána také Speciální klubová
výstava anglických oharu.

Soutežit se bude v následujících trídách a zadávat se budou tyto
tituly:
Trída dorostu
Trída mladých
Trída otevrená - vítez trídy otevrené + CAC
Trída pracovní - vítez trídy pracovní + CAC
Trída šampióni'! - vítez trídy šampiónli + CAC
Trída veteráni'l

Nejlepší pes a fena každého p!emene AO získá titul !(lullOVý víte?
1983.

Pro pozice a prihlášky je možno si vyžádat na adH~súch:
Zbynek Píb!, Na vrcholu 34, 130 00 Praha 3
MVDr. Lad. Svatoš, Slavíckova 329, 412 01 Litomerice

GORDONSETRI V ROCE 1982

Ing. František Šonka

Po predešlém roce 1981, který byl pro reprodukci gordonsetru
nepríznivý, došlo v lonském roce k významnému nárustu, takže
jsme meli 17 vrhu, a bylo celkem vrženo 82 štenat, o která v jarních
mesících byl znacný zájem, zatímco v léte byl zájem minimální.

Následující tabulka ukazuje, jak se v loiiské sezóne jednotliví
chovní psi uplatnili v plemenitbe:



krytínezabr. vrhLl 3tenatztoho
2

Ó

Brix z VišrlOVé

1+li15

Jarin ze Žernovky
312",J4u Cí

Tony z Jeleního luhu
221248

Ex z Dobrichovické háj.

5523815
Arow Zárící den

11624

Cvik z Angl. parku

11413
Duncan Zárící den

211li"3;)

Edo Vosykov
22734

Douglas Zárící den

221147
Alan ze Snellorky

11-.-- .. _--_ ..~------Celkem
20317823053

Z hlediska exterierového byli nejúspešnejší psi lonského roku Jarin
ze Žernovky, který získal na MVP v Brne veškeré tituly, a Ex z Do
brichovické hájovny získal rez. CACIB na této výstave a veškeré
tituly na MVP v Budapešti.

Z fen-Bony DOlište, která získala vít tr. CACIB a CAC.

Výstavy v roce 1982Místo konání

PosuzovalVVDDcelkem

Kolín

1. Rafalská4-- 4

Žatec
J. Hejda231 6

Pardubice
Ing. Šonka12- 3

Gottwaldov
Dr. Šrámek21- 3

Košice
K. Slimák1-- 1

Ceské Budejovice
·0. Pleskac1315

Brno
Z. Píbl32- 5

Celkem

1411227

Výsledky výstav po jednotlivých chovných psech:

Cvik z Anglického parku
predvedeni 2 potomci - 1 X V, 1 X VD

AROW Zárící den

predvedeno 5 potomkÚ - 3 X V, 2 X YD, z tobo 2 X chybí P3 obou
stranný
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Ex z Dobrkhovkké hájovny
pi'edveden 1potomek. - 1X VD

Caber Jarant
predvedeno 7 potomku - 2 X V, 4 X VD, 1X D

Aral Jovana
predvedeni 2 potomci - 2 X VD

Jago v. Teutoburger Wald
predveden 1 potomek - 1X V

Largo z Jeleního luhu
predvedeni 2 potomci - 2 X V

Onyx Svirin
predvedeni 3 potomci - 3 X V

Alan z Trédlu
predvedeni 3 potomci - 2 X V, 1X D

Brix z Višnové
predveden 1potomek - 1X VD

Po stránce pracovní byla nejúspešnejší fena Kity ze Zernovky,
která v lonském roce úspešne absolvovala LZ, ZO, ZVP, VZ, vše
v I. cene a vždy vysoko v bodech. Mimo to byla z AO první v soute
ži VZ mezi AO a DO a tím znovu potvrdila, že když se gordol1setr
dostane do rukou dobrého vedoucího, je pro všestrannou práci
nejvhodnejší.

Rovnež velmi úspešným po stránce pracovní, hlavne ve všestran
né prác.i je pes, který získal pro novou sezónu cllOvnost -- Brit
z Bojanovského údolí.

V listopadu lonského roku uhynul chovný pes Bor Jovana.
V lonském roce byli ze zahranicí dovezeni - fena z Rakouslia

a psík z NSR, oba jsou velice pekní a výborného pÚvodu, takže si
jen prejem, aby se brzy príznive projevili pracovne a tak byli další
posHou našeho chovu gordonsetru.

Dodatek k seznamu chovných pSÚ:

aj zmena majitele, který je clenem klubu chovatelll A,O
II. gen. linie

EROS Z DOBRICHOVICKE HÁJ0VNY, CpI 3125/77, 23. 3. 1975, v. d.
65 cm, JZ, PZ, FT, o. Intel'. champ. Largo z Jeleního luhu, m. CACIB
Ata Green River, maj. Václav Král, 798 26 Nezarnyslice 345, okres
Prostejov.
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b) nový chovný pes, do uzáverky seznamu jsem nemel dokumentaci,
tedy musí být až v dodatku.

IV. gen. linie

BRIT Z BOJANOVSKÉHO ÚDOLÍ, CIp 3462/82, 1. 7. 1978, 62 cm, PZ,
ZG, FT, VP, VZ, MJK, o. Res CACIB Cit z Grešla, m. Gala ze Zernovky.
maj. Marian Koric, Budmerice 448.

c) chovný pes Alan ze Snehorky byl ze seznamu vyškrtnut, protože
jeho majitel není clenem klubu chovatelu AG.

Do chovné sezóny 1983 vstupuje naše plemeno se 49 fenami a 13
chovnými psy, z toho je 9 výborných a 4 velmi dobrí a 5 všestran
ných.

VÝCVIK PSA PRO FIELD TRIALS

MUDr. Vlastimil Novotný

Byl jS8lll požádán, abych naps<ll clánEk o predvádení psu na FT.
Hned v Úvodu bych rád predeslal, že vycházím z pomatku své
výcvikové praxe a že zákonite ponesou rys mého stylu práce s an
glicl{ými ohari, spec. s pointry.

Dané téma rozdelíme na dve cásti; v prvni se zameríme na FT
jako zkoušky takové a ve druhé se budu zabývat vlastním výcvikem
a prípravou psu na FT.

V soucasné dobe je ve svete považován FT za soutežní záležitost
a této tendenci se podrizuje chov, výcvik, vedení psu a v neposlední
rade i zkušebni rád, který rozeznává FT a zkoušky dalekého hledá
ní. Rozdíl v techto pojmech je hlavne v tom, že na zkouš,kách
dalekého hledání se posuzuje pouze na koroptvích, práce na bažan
tech se vubec neuznává. Psi zde musí ukázat daleké a rychlé hledá
ní, vyžaduje se 100 % priznávání. Vyraženi koroptvi znamená okam
žitou diskvalifikaci, stejne tak nepriznáni, vystavení 3 X bez proká
zání zvere, krátké hledání, zaskocení za pernatou, stopování zvere.
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Poslušnost a ovladatelnost zde není posuzována tak prísne jak jsme
zvyklí, ale vzdálení psa z vlivu vudce i zde znamená vyrazení z další
souteže. Psi nemají vystavovat zajíce, mají ho ignorovat. Dále se
hodnotí pohybová akce, nesení hlavy, jemnost nosu, manýr pred
zverí. Hodnocení má pak tri stupnice - výborne, velmi dobre, dobre.
Pouze psi hodnoceni výborne mohou získat titul CACIT a Res. CACIT.
Zkoušky FT se porádají podobným zpusobem, zde však zkušební
rád pripouští zkoušet na koroptvích i na bažantech a je zde prihlí
ženo na vlastnost bažantí zvere, která oproti koroptvím má vetší
tendenci pred psem ubíhat. Také vyražení bažanta není posuzováno
tak prísne, zato však vyražení koroptví je i zde duvodem k okamži
té diskvalifikaci. I zde má pes zajíce ignorovat. Na obou typech
zkoušek se hodnotí klid po výstrelu - má se vždy strílet po vy
vstání pernaté zvere. Psi, l{terí jsou pripravováni na zkoušky dale
kého hledání, jsou cviceni pouze v revírec11 s koroptvemi, jejich
vudci je nevedou tam, kde jsou zajíci [resp. predpoklad, že se
s nimi psi setkají) a také je np'Jedou na zkouškách FT, kde Je
bažantí zver. Jsou to tedy úzce vyhranení specialisté. Temto ten
dencím se podrizuje i chov, jsou preferováni jedinci rychlí a dle
mého názoru je nekdy rychlost preferována pred kvalitním nosem.
Mel jsem možnost videt tyto speciálne pripravované psy pracovat
na zkouškách dalel{ébo hledání v MLR, kde bylo dostatek zvere,
hlavne pernaté. V techto podmínkách tito psi prakticky neuspeli,
protože pri velké rychlosti, která byla opravdu obdivuhodná, pre
šlí spoustu zvere a dále pri setkání se zajícem byli casto z vlivu
vÚdce.

Zde je treba krátce se dotknout predvádení psÚ na FT. Gasto jsme
na MFT u nás videli, jak zahranicní vedoucí rychle utíká k vysta
vujícímu psu, což má své dClvody. Jednak pri dlouhém vystavování
miiže psu zver utéci z vetru a dále pri rychlém dokoncení práce
nedají partnerovi možnost priznávky a tím získání kladných bodiL

Príprava psa na FT zacíná vlastne již výberem štenete z vrhu.
Každý chovatel mi dá jiste za pravdu, že to není úloha snadná a že
na [l týdenním šteneti príliš mnoho nepoznáme. Je-li však možnost,
ponechat si alespon cást vrhu déle, pak vždy je treba ve výberu
preferovat ty jedince, kterí se ve svém okolí orientují hlavne nosem.
Ti, kterí pri orientaci používají hlavne sluch a zrak, radím až na
druhé místo. Pri výcviku se pak rídím heslem svého prítele a ucite~
le pana MUce, že anglického ohare není težké vycvicit, ale uklidnit.

Výcvik mladého psa zásadne zacínám cviky poslušnosti a to pre
devším ucím daun, který považuji za základ další práce. Rovnež
nenechávám mladé psy štvát a ani jim k tomu nedávám príležitost.
Také mladé psy neucím stopování a vedu je hlavne k práci horním
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nasen"! i za cenu, že na JZV dostanu llorší známku ze zájmu o stupn.
Zastávám názor, že anglid:ého ohare jfj treba prcdevšírn naui'H
hledání, vystavování, postupování, klidu pred zverí a aport'JVÉmí
a vlecky ponechávám ve výcviku až na konoc.

Práci s mladým psem v poli zacínám vždy ve dvojici se star~;ím
a zkušenejším partnerem, který je stoprocentne klidný pred zverí
a dobi'e vystavuje. Brát clo dvojice dva mladé psy považuji za ze,,!,]
nevhodné. Hledat vždy zacínám v místech, kde je krytina, aby sc
mladý pes naucil používat nos; vÚbec nemá cenu jej brát na ho11n"
a v místa, kde se honcují zajíci. Zde se naucí hledat ocíma a pa\'
dá dosti starostí jej primet pracovat nosem. Zpocátku nechávám
prevážne hledat starého psa a když vystaví, mladého navádím pod
vítr a ucím vystavovat. Takmile vyvstane zver, musí okamžite dau
novat. Pozdeji jej nechám behat spolu se starým psem a dle mých
zkušeností mladý pes brzy pozná, že když starý pes vystaví, je pred
ním zver. Nekterí jedinci, kterí mají vrozené priznávání, zacnou
ihned stB.rému psu sekundovat a pokud bychom ta.kového psa ne
chali stále pracovat se starším a zkušenejším partnerem. tento bud e
za starým psem jen behat a priznávat mu. Psa takové povahy je
proto treba záhy brát samostatne a ucit bo samostatne l1ledat
a vystavovat a práci ve dvojici mu umožnit jen jako odmenu.

Drubým typem povahy jsou psi, kterí od pocáUm mají tendenci
k samostatné práci a o partnera nejeví velký zájem a ten když
vystaví, snaží se l~ nemu co nejrychleji dostat a sami zver vystavit.
I tyto je treba naucit samostatné práci, ale u psu této povahy je
treba daleko více pracovat ve dvojici a nedovolit jim postupovat
li: vystavujícímu partneru. Proto je vhodné, aby pri práci ve dvojici
byli dva vudci, nebo alespon pomocník, který mladého psíka pri
drží a tím mu znemožní postupování k vystavujícímu psu. U psu
tohoto druhél10 typu jsem se setkal s jednou vecí. Pokucl pracovali
ve clvojici s partnerem, který nekolikráte vystavil naprázdno, zacali
ho dále ignorovat a pri vystavení mu nepriznali, prestože normálne
priznávali.

Samostatný bod by mohlo tvorit pi:;iznávání. Je pochopitelné, že
vrozené a spontánní priznávání je velice cenená vlastnost. Pokud
však pes nemá od mládí možnost pracovat v dvojici, je treba v nem
tuto vlastnost probudit. Predne by sám mel již umet vystavovat
a pri práci ve dvojici by meli být prítomni vždy dva Vlldci [nebo
pomocník). Vystaví'-li partner, pak mladého psa navádíme na vy
stavujícíbo tak, aby nemel zver ve vetru a je velice dobré, pokud
vidí, že pred vystavujícím psem byla zver. Vetšinou brzy se v mla
dém psu probudí zájem o priznáVání a tento je treba dále posilovat
ve výcviku.
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problémem je \1nel~terých psu j pevné vystavovánÍ. Zde
bych chtel upozornit, ze není vhodné hledat s mladým psem v luy
l;n'3 po velkém dešti, kdy je pernatá zvei' mo};:rá a špatne létá
a svádí mladého psa k zaskal,ovánÍ. Nejvhodnejší na výcvik pevné
ho vystavování jsou koroptve', které daleko méne pred psem utíkají
nez bažanti. Tech je však velice málo, a proto hlavne cvicíme na
bél.žantecÍ1. Casto nastane situace, že pes vystaví a vidím pred psem
?é!lehlou zvei'. Pak nepospíchám s jejím vyšlápnutírn, ale nechávám
mladého psíka za stálého chválení vystavovat, až zver sama vy
vstane.

Také duležitou vecí v príprave psu na FT je možnost pracovat
s riLmými partnery a to hlavne s jednotlivými druhy AO. Jako
partnera lze však použít kteréhokoliv kontinentálního ohare. Neu
stále je trf:ba pSllm pripravovat situace nejvíce podobné zkouškám
a cas od casu hledám i s partnerem, který má horší klid a treba
i štve. Zde se nejlépe pJ'Ojeví do jaké míry je náš pes ovladatelný
a jak dalece se nechá ovlivnit neukázneným partnerem.

UPOZORNENII

Clrmky, které posílají clenové klubu k otištení do kJubovél.10
zpravodaje, rnají být psány podle urcité normy. Tato norma je:
3 cm od levého okraje a 2 cm od pravého okraje papíru. Rádkování
na psacím stroji nastavit na c. 2.

Clánky je nutno zaslat tislwvému referentu 2 X! (1 X pro tisl{ár
nIl, 1X pro od.hor kultury ,ONV).

PREDVADENI A POSUZOVANÍ PSA NA
VÝSTAVE

Irena Rilfalská

S príchodem jara se otevírá nová kynologická sezóna, v níž
probíhají prípravy loveckých psu a jejich pi'edvádení na jarních
zkouškách, Field-Trialsech, ale i na výstavách. Výstavy loveckých
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psu JSOU duležitou al,cí, pri níž je podle platných standardÚ FCI
odborne posouzen a popsán exteriér každého vystaveného jedince,
jsou ale též prehlídkou dosažených chovatelských výsledku a v ne
poslední rade i názornou školou pro všeclmy chovatele a milovníky
toho kterého plemene. Výstavní ocenení psa má spolu s výsledl,y
složených zkoušek rozhodující vliv na jejich zarazení do chovu.

Nelze podcenovat to, že k výstave musí být pes náležite pripraven,
protože velmi záleží na tom, aby byl pred zraky výstavního rozhod
cího i prihlížející korony predveden co nejlépe.

Již od mládí musí být pes naucen klidne a beze vzpouzení si ne
chat prohlédnout chrup, aby mu pak rozhodcí mohl na výstave
správne a beze zdržování spocítat zuby a zhodnotit skus. Zmítající
se a kousavý pes mÚže být totiž z posuzování vyloucen. To se dá
snadno nacvicit obcasným otvíráním mordy, a to nejen majitelem,
ale i cizí osobu, aby si pes zvykal. Psi samcího pohlaví si musí též
nechat hmatem ohledat, zda jsou obe varlata sestouplá v šourku.

Musíme psa rovnež naucit správne v kruhu chodit a postavit se
do výstavní pozice. To se psem pred každou výstavou nacvicujeme
denne asi týden, stací pár minut. Nejlépe je vodit psa na upažené
ruce, aby vodítko šlo od obojku kolmo vzhi'tru. Obojek ( v žádném
prípade nesmí být ostnatý!) se pri predvádení umístuje výš na krku
psa, blízko za slechy, aby vynikla linie šíje a hrdla a také tvar
kohoutku. Takto pes nese hlavu krásne vysoko, elegantne našlapuje
a hrbet dostává žádoucí spádivost. To ovšem neznamená, že psa
máme poloobešeného. Takto chodíme do kruhu proti smeru hodino
vých rucicek, nejlépe ješte s nejakým dalším psem, aby si náš pes
zvykl nechnapat po jiných psech a nepredbíhat. Chodíme zvesela
energickým kro!\em a stále pritom sledujeme mechaniku pohybu
svého psa. Loudavá chÚze psa se sklonenou hlavou a unudeným
výrazem, nebo naopa!\ hopsání po zadních a škubání, žádnému psu
pri predVádení neprospívá, ale mÚže zpÚsobit jeho horší ocenení.
Pri nácviku temperamentního kroku a pak klusu (nikdy ne cvalu)
se obcas náhle zastavíme. Pes musí pri vzhllru vytaženém vodítku
zilstat nehybne stát, a nikoli si automaticky sedat, jak je naucen
pri normálním mysliveckém vodení. Pri postoji je treba dbát, aby
hlava psa byla hrde zdvižena a aby všechny ctyri koncetiny pevne
stály a byly správne zaÚhleny. Obcas psa pohladíme po hlave, aby
nezdvihal slechy. Nikdy na psa pri predvádení nemlaskáme, zarea
guje totiž práve zdvižením slechÚ.

Je velice duležité též nacvicovat merení psa v kohoutku tak, že
stojícímu psu opakovane prikládáme podél prední koncetiny k lo
patce nejakou delší tycku a pak o totéž požádáme nekoho cizího,
aby pes klidne zustal stát v predepsaném postoji. Bojí-li se nezkuše-
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ný pes merení a zacne sebou škubat, hrbit se, sedat si n(1)0 uskako
vo.t stranou, nemuže být správne zmeren, obvykle i po nekolikerých
pok.usech mu bývá namerena menší kohoutková výška, což muže
s lne poškodit jeho ohodnocení.

Je dobre naucit psa, aby se beze strachu nechal navést na prken
non pudložku, zustal na ní stát, nechal se na ní merit a pak aby na
ní delší dobu setrval v efektním postoji, aby mohl být správne po
psán jeho zevnejšek.

U sctru má být vcas pred výstavou upravena srst, asi dva až tri
tý-dny predem. O Úprave srsti setrÚ jsem v loiiském Klubovém zpra
vodaji c. 1 uverejnila schéma s príslušnými vysvetlivkami. Tato
úprava se dnes praktikuje ve všech kynologicky vyspelých státech.
Pred výstavou psa vykoupeme podle svých zkušeností, za jak dlouho
se u konkrétního psa opet dostatecne slehne srst, aniž by se znovu
ušpinila. Ke koupeli nepoužíváme ani mýdlo, po nemž je srst matná,
ani psí šampón, po kterém jsou lupy, ale nejlépe slunecnicový
šampón, který nevysušuje srst, ale dodává jí pružnost a vysoký lesk.
Pak srst dobre propláchneme a po utrení psa hadrem jej sušíme
nejlépe v pohybu, aby si nelehal a nezvlnil si tak srst do nežádou
cí "vodové ondulace". Kartácováním dánle srsti správný smer.

Na výstave psa tesne pred nástupem do kruhu vyvencíme, aby sr}
pak nevyprazdiioval pri predvádení. Do kruhu psi a feny v jednotli
vých trídách nastupují podle katalogových císel. Po odevzdání
prÚkazu puvodu vedoucímu kruhu se nastoupená skupina dává do
pohybu. Rozhodcí (za event. asistence cekatele na funkci rozhod
cího J bedlive sleduje všechny psy v chodu. V l"roku a klusu se
projeví nejen mechanika pohybu a temperament, ale i nesení pruh]
(ohánky], správnost osvalení a zaúhlení a celková soumernost
telesné stavby. Pri sledování celé pohybující se skupiny rozhodcí
udelá predbežné poradí predvádených jedincÚ podle celkového
dojmu, typicnosti, ušlechtilosti a elegance pohybu, a to vzájemrliým
premístením jejich poradí, které tedy již není podle poradí v kata
logu. Pak rozhodcí dá povel k zastavení a vyhlásí, že pristupuje
k individuálnímu posuzovánÍ. V tuto chvíli predvádející mají právo
odstoupit, zdá-Ji se jim, že jejich pes by nemusel uspet nejlépe.
V takovém prípade jim vedoucí kruhu vrátí rodokmen jejich psa
bez jakéhokoli zápisu. Po zahájení individuálního posuzování od
stoupit již nelze a pes musí být posouzen s príslušným zápisem
ohodnocení do prukazu puvodu. Jedine na mezinárodních výstavách
smí predvádející požádat o nezapsání výsledku posouzení do rodo
kmenu.

V prubehU posuzování jednotlivých psÚ muže dojít i k prípadné
zmene poradí posuzovaných psi'! pri jejich detailním hodnocení.
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Proti verdil~tu rozl1odcíl1o není odvolání. Protesty Il.fJ podáviit pouze
z formálnícl1 duvodfl, a to pri složení kauce.

Ukáznené vystupování majitele a perfektní predvedení psa jsou
vždy dobrou vizitkou správnél10 kynologa a myslivce. Preji všem
clenum KCHAO co nejvíce radostí z úspecl1Ú dosaženýcl1 s jejich
psem nejen na zkouškách, ale i na výstavácl1, které hrají dflležitou
roli v dalším zvelebování chovu našich pointri\ a setrÚ.

STANDARD FCI - POINTR

(podle standardu, vydanél10 Britským Kennel-Clubem, Londýn]

Celkový vzhled. Harmonický a pevne stavený pes živé poval1y. Zjev
vyjadruje sílu, vytrvalost a rychlost.

Hlava a lebka. Lebl~a je stredne široká a úmerná délce hlavy. Celní
sklon [stop) je výrazný, vyvinutý temenní hrbol. Nos a okraje
ocních vícek jsou tmavé, u žlutobílých jedineCl mohou být o neco
svetlejší. Nozdry široké, mel<:ké a vlhké. Morda dlouhá s ponekud
proláklým nosním hrbetem, zakoncuje se v jedné rovine s nozdrami,
což dodává oblicejové partii zdání zdviženého nosu. Lícní kosti
nemají vystupovat. Mekké, dobre vyvinuté pysky.

Chrup. Nflžkový skus. Podlms nebo pred!ms je neprístupný.

Oci. Zasazeny ve stejné vzdálenosti od temenního hrbolu, jako od
špicky nosu. Pod ocima je tvár mírne prohloubena. Oci mají být
jasné a mají mít prívetivý výraz, nikdy nesmejí mít prísný nebo
ztrnulý pohled, který nemá smerovat k nosu. Barva ocí je bud hnedá
v souladu s barvou srsti.

Uši. Dosti vysoko nasazené a tesne prilel1lé k hlave. Strední délky,
na koncích zašpicatelé.

Krk. Dlouhý, svalnatý a mírne klenutý. Žádný lalok.
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Trup. Dobre klenutá žebra se pozvolne zploštují smerem k bedrÚm.
Hrbetní linie krátká. Bedra silná, svalnatá a lehce klenutá. Kycelní
klouby jsou široce rozloženy a ponekud vystupují, nikoli však nad
linii hrbetu. Celková linie od hlavy k prutu tvorí soubor ladných
krivek, což svedcí o síle a mrštnosti.

Hrudní koncetiny. Dlouhé plece, lopatky šikmo nazad uloženy.
Hrudník je široký natolik, aby poskytoval dostatek prostoru pro
srdce. Jeho hloubka dosahuje úrovne lokti'l. Hrudní koncetiny jsou
rovné a pevné se silnou kostní strukturou. Zadní šlachy jsou silné
a viditelné. Zápestní kloub je plochý a je v jedné rovine s prední
linií behu a jen na vnitrní strane nepatrne vystupuje. Záprstí úmec~
ne dloullé, silné a pružné.

Pánevní koncetiny. Dobre zaúhlené kolenní klouby jsou velmi nízko
u zeme. Dobre vyvinutá a osvalená stelma a lýtka.

Tlapky. Lžícovité s klenutými a dobre uzavrenými prsty, které mají
vysoké prstní polštárky.

Chod (mechanika pohybu). Pružný, prostorný chod, pravidelná me~
chanika pohybu. Lokty hrudních koncetin nesmejí v akci vybocovat
ani dovnitr, ani ven. Chody plynulé, nikoli trhavé.

Ocas (prut). Stredne dlouhý, u korene je silnejší a pozvolna se
zužuje do špice, je dobre pokryt priléhavou hustou srstí a je nesen
na úrovni hrbetu, nevytácí se nahoru. V pohybu kmitá ze strany
na stranu.

Osrstení. Jemná, krátká a tvrdá srst má být priléhavá a rovnomerne
rostlá, dokonale rovná a hladká s výrazným leskem.

ZbarvenÍ. Nejcasteji se vyskytují barvy srsti: žluto~bílá, oranžove~
bílá, hDedo~bílá. Jednobarevná i tríbarevná srst je rovnež správná.

Výška. Žádoucí výška v kohoutku: psi 63-69 cm, feny 61-66 cm.

Poznámka. Psi musí mít obe normálne vyvinutá varlata dokonale
sestouplá v šourku.
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STANDARD FCI - ANGLICKY SETR

(podle standardu, vydaného Britským Kennel-Clubem v Londýne)

Charakteristika. Mimorádne prítulný pes mírné povahy s velmi vy
vinutým loveckým pudem.

CelkOVý vzhled. Pes strední velikosti, ladných linií, elegantního
vzhledu a pohybu.

Hlava a lebka. Hlava má být dlouhá a primerene suchá s výrazem
celním sklonem (stopem). Lebka je mezi slechy oválná s dobre
vyznaceným temenním hrbolem, což svedcí o dostatku prostoru
pro mozek. Morda je lllubší, témer kvadratická. Vzdálenost od cel
ního sklonu ke špicce cenichu se má rovnat vzdálenosti od temen
níllO hrbolu ke stopu. Siroké nozdry, celisti jsou témer stejne dlou
hé, pysky nemají být príliš previslé. Barva ceniclm má být cerná,
nebo podle barvy srsti.

Chrup. Celisti mají být silné s pravidelným m"tžkovým skusem, tj.
horní zuby mají pevne priléhat ke spodním a mají být v pravém
Úhlu k celisti.

Oci. Jasné, mírného a inteligentního výl'aZll, orechove hnedé barvy,
cím tmavší, tim lepší.

UŠi. Stredne dlouhé, nízko nasazené, visí v Úhledných zCtllybec!l
priléhave k lícím.

Krk. Dostatecne dlouhý, štíhlý a dobre osvalený. Za hlavou klenutý
a dobre modelovaný. K plecím je silnejší a velmi svalnatý, avšak
bez jakýchkoli kožních záhybu nebo laloku a má mít vznosný
vzhled.

Trup. Strední délky, hrbet krátký a rovný s dobre klenutými žebry.

Hrudní koncetiny. Dlouhé a šikmo nazad uložené plece. Hrudník je
dostatecne hluboký a široký mezi lopatkami. Silná a svalnatá pred-o
lokti s pevnými kostmi a s nízko uloženými lokty. Nadprstí jsou
krátká, dobre osvalená a rovná.

Pánevní koncetiny. Bedra široká, lehce klenutá, silná a svalnatá,
s dobre vyznacenými kyclemi. Kolenní klouby jsou dobre zaÚhlené
a pevné, stehna a lýtka od kyclí k patním kloubum dlouhá.

Tlapky. Uzavrené, pevné, mezi prsty osrstené.

Ocas (ohánka). Má být nasazen v jedné linii s hrbetem. Je stredne
dlouhý, nikoli zahnutý nebo pretocený, avšak mírne prohnntý nebo
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šavlovitý, nemá ale mít sklon vytácet se vzhi'tru. Je porostlý dlouhou
srstí, tvorící vlajku, která nemá zacínat lllled od korene, ale kousek
dál, ke stredu ocasu se vlajka prodlužuje a pak se opet postupne
zkracuje ke špicce ocasu. Srst vlajky je dlouhá, lesklá, mekká
a hedvábná, lehce zvlnená, nikoli však kaderavá.

Osrstení. Srst od temene hlavy do výše slechCl a po celém tele miÍ
být mírne vlnitá, dlouhá a hedvábná. Na zadní cásti stehen srst
tvori kalhoty a na zadní strane predních behi't praporce.

ZbarvenÍ. Barva mi'tže být cernobílá, žluto-bílá, játrove hnedo-bílá,
a mi'tže být i tríbarevné zbarvení (tricolor), tj. bílá s cernou a trí
slovou. Prednost se dává jemne strílcané skvrnitosti pred velkými
barevnými plotnami.

Výška a hmotnost. Kohoutková výška u psi'J je 55~613 cm, u fen
51-55 cm. Hmotnost: psi 27~30 kg, feny 25-213 kg.

Vady. Jakákoli odchylka od popsaného standardu má být považová
na za vadu, jejíž závažnost má být hodnocena prísne podle stupne
odchylky.

Poznámka. Psi musí mít ohe normálne vyvinutá varlata dokonale
sestouplá v šourku.

STANDARD FCI - IRSKÝ SETR

(podlé standardu, vydaného Britským Kennel-Clubem 'V Londýne)

Celkový vzhled. Ušlechtilý, temperamentní, prívetivého výrazu.

Hlava a lebka. Hlava má být dlouhá a suchá, nikoli sbíhavá, krátká
nebo l1fubá u nasazení slechu. Lebka je mezi slechy oválná s dn
statkem prostoru pro mozek, s výrazným temenním hrbolem. Klenu
té celo, vyznacený celní sklon (stop). Morda je stredne hluboká,
u konce témer kvadratická. Od celního sklonu ke špicce cenichu
má být (Houhá, nozdry široké a celisti témer stejne dlouhé, pysky
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r18mají být previslé. Barva nosu je tmave mahagonová, tmave 01'8
chová nebo cerná.

Chrup. Predkus i podkus jsou neprípustné.

Oci. Barvy orecl1ove hnedé nebo tmavohnedé a nemají 1)~7tpríliš
velké.

UŠi. SU'edne veliké, nízko vzaclu nasazené. Vlsí v íLll1ecLlých :--:Cihl'
bech a priléhají tesne k hlave.

Krk. Stredne dlouhý, velmi dobre osvalený, nikoli však prílE silnÝ.
Mírne klenutý, bez jakýchkoli náznak.lllaloku.

Trup. Soumerný, s pružnými, dobre klenutými žebry, která posky
tují plicím dostatek prostoru. Bedra svalnatá a lehce klenutá.

Hrudní koncetiny. Lopatky jsou dlouhé, šikmo nazad uložené. Hrud
ník má být co nejhlubší, dosti úzký. Prední behy mají být vzájemne
rovnobežné, svalnaté a rovné, s dobre vyvinutými kostmi, lokty
nízko uložené, aby nebránily v pohybu, nesmejí být ani vbocené,
ani vybocené.

Pánevní koncetiny. Mají být široké a mohutné, od kyclí k patním
kloubl1m dlouhé a svalnaté. Zánártí jsou krátká a silná. Kolenní
a patní klouby jsou dobre zaúhlené a nesmejí být ani vboceny, ani
vyboceny.

Tlapky. Malé, velmi pevné, se silnými, dobre uzavrenými a klenutý
mi prsty.

Ocas (ohánka). Stredne dlouhý, primerene k velikosti psa, nasaze
ný ponekud níže. U korene je silný a pozvolna se zužuje do jemné
špicky. Má byt nesen pokud možno na úrovni hrbetu nebo níže.

OsrstenÍ. Srst na hlave, prední cásti behu a na koncích slechÚ má
být krátká a jemná. Na ostatních cástech tela a behÚ je stredne
dlouhá, zcela hladká, bez jakékoli kaderavosti a vlnitosti. Srst na
horní cásti slechÚ má být dlouhá, splývavá a hedvábná, na zadní
cásti predních i zadních behÚ dlouhá a jemná. Dostatek husté
previslé srsti na slabinách pokracuje po hrudi až ke krku. Tlapky
jsou mezi prsty dobre osrsteny. Ocas má úhlednou vlajku dostatec
ne dlouhé srsti, která se postupne ke konci zkracuje. Veškerá srst
je co nejhladší a co nejrovnejší.

Zbarvení. Syte kaštanové bez nejmenší stopy po cerné barve. Bílý
odznak na hrudi, pod hrdlem nebo na prstech, jakož i malá hvez
dicka na cele, úzký proužek nebo plamínek na nose nejsou duvo
dem pro diskvalifikaci.
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Výška a ImllJtIlo§!. Standard FCI tyto hodnoty neuvádí.

Poznámka. Psi musí mít obe normálne vyvinutá varlata dokonale
scstouplá v šourku.

Z nemciny pI;eložila: 1. Rafalsh:á

STANDARD FCI - GORDON SETR (SKOTSKY
SET R)

(podle standardu, vydaného Britským Kennel-Clubem v Londýne)

Celkový vzh'ed. Elegantní pes typu bežce. Pro jel10 ušlecl1tilý
vzhled a stavbu tela možno jej srovnávat s loveckým konem. Musí
mít naprosto soumerné a vyvážené proporce. Hrbet je silný, prime
rene krátký a pevný. OcaSi je kratší. Hlava je pomerne dlouhá, dobre
modelovaná, inteligentníl10 výrazu. Srst je dloul1á a prilél1avá, sví
tivého zbarvení.

Hlava a lebka. Hlava je spíše hluboká než širol,á. Lebka je však
širší než morda a poskytuje dostatel, prostoTu pro mozek, je mírne
zaoblena, nejširší je mezi slechy. Celní sklon (stop) má být výraz
ný. Hlava je delší od temenníl10 hrbolu ke stopu než od stopu
k nosu. Pod ocima a nad nimi je suchá s tak úzkými lícemi, jak to
jen celkove suchá hlava dovoluje. Morda má být pomerne dlouhá
s témer rovnobežniými liniemi a pri pohledu shora nebo ze strany
nemá být špicatá. Nemá být stejne hluboká jako dlouhá. Pysky jsou
silne vyvinuty, nikoli však previslé. Nos je velký a široký, s otev
renými nozdrami.

Chrup. Pravidelný, bez podkusu nebo predkusu.

OCi. Primerene velké, ani príliš hl uboko posazené, ani príliš vy
stouplé, avšak dostatecne kryté ocními vícky. Mají živý a inteli
gentní výraz, jsou tmave hnedé a lesklé.

Uši. Nasazeny nízko a tesne priléhají k hlave, jsou stredne velké
a tenké.
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Krk. Dlouhý, suchý, v záhlaví klenutý, bez jakéholwli lalolm, ci
kožního záhybu.

Trup. Primerene dlouhý, hrudník hluboký s dostatecne klenutými
žebry, která jsou hluboká po celé délce hrudníku. Bedra jsou široká
a mírne klenutá. Predhrudí není príliš široké.

Hrudní koncetiny. Plece mají být dlouhé, šikmo nazad uložené
a tvorí je široké lopatky, které v kohoutku leží blízko sebe. Plece
nemají být nadmerne osvalené, tj. príliš silné, protože tím by byla
omezena volnost pohybu. Lokty jsou uloženy dosti hluboko pod
telem, címž poskytují vÚli v pohybu. Prední behy jsou silné s ovál
nými kostmi, pevným a rovným nadprstím a mají pekné praporce.

Pánevní koncetiny. Zadní behy mají být od kyclí k hleznÚm dlouhé,
široké a svalnaté. Kolenní klouby jsou dobre zaúhleny. Hlezna jsou
krátká, silná a rovná, nesmejí být ani vbocena ani vybocena. Pánev
má být spíše vodorovne uložena, takže kycelní klouby nevystupují.

Tlapky. Lžícovité, uzavrené, s dobre klenutými prsty a dostatkem
srsti v meziprstí. Polštárky jsou vysoké, plné.

Ocas (ohánka). Pomerne krátký, rovný nebo mírne šavlovitý. Nemá
presahovat pres patní klouby. Je nesen vodorovne nebo pod úrovní
hrbetu. U korene je silný a ke špicce se postupne zužuje. Vlajka,
která zacíná témer u samého, korene ocasu, má být dlouhá, rovná
a má se postupne krátit ke špicce.

Osrstení. Na hlave, na prední strane behi1 a na koneccích slecblJ.
má být krátká a jemná srst, na ostatních cástech tela má však být
stredne dlouhá, rovná a pokud možno prosta kaderavosti a vlnitosti.
Srst na horní cásti slechÚ má být dlouhá a hedvábná. Na zadní
cásti zadních behu je srst dlouhá a jemná, hustší previslá srst na
slabinách pakracuje po hrudi a krku. Veškerá srst musí být co
nejpriléhavejší a nejrovnejší.

Zbarvení. Hluboká antracitavá cern s vysakým leskem beze stop
po rezavém adstínu. Tríslové pálení má odstín syté kaštanové cer
vene, tj. má barvu cerstve vyloupnutého kaštanu. Pálení má leskle
zárit. Cerné teckování je prípustné na prstech, stejne jako cerný
proužek pod celistí. Tríslavé znaky: dve jasné skvrny nad ocima,
které nepresahují v prumeru 2 cm. Po stranách mordy tríslové
pálení nemá presahavat pres nosní hrbet. Kalem mordy pálení tvo
rí pruh. Dve velké jasné skvrny na predhrudí. Tríslové pálení na
vnitrní strane zadních behu a stehnech prechází od kalen na vnejší
stranu, kde pokracuje od hlezen dolu k prstum. Nesmí však zcela
potlacit cernau barvu na zadní strane behu. Na predních bezích
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tríslové zbarvení dosahuje od prstu k 10ktlllTI na zadní strane, na
prední strane od prstu k zápestí nebo trochu nad ne. Tríslové zbar
vení je i kolem ritního otvoru. Malá bílá skvrna na hrudi je prí
pustná, avšak cím je menší, tím lépe.

Výška a hmotnost. U psu ciní kohoutková výška 66 cm a hmotnost
cca 29 kg, u fen je výška 62 cm a hmotnost cca 25,5 kg. Tyto hod
noty platí pro výstavní kondici.

Vady.

Celkový dojem. Neinteligentní výraz. Typ barváre s velkou težkou
hlavou, slechy a nemotorným telem. Typ kolie se špicatou mordou
a zatocenou ohánkou.

Hlava. Špicatá krátká, morda klábonosá nebo proláldá, príliš malá
nebo príliš velká.

Oci. Príliš svetlé, príliš zapadlé nebo príliš vystouplé.

Uši. Nasazené príliš vysoko, nebo príliš široké a težké.

Krk. Silný a krátký.

Plece a hrbet. Nepravidelne utvárené.

Pred hrudí. Príliš široké.

Koncetiny a tlapky. Krivé behy, vybocené lokty, zajecí tlapky, ro
zevrené (ploché) tlapky.

Ocas. Príliš dlouhý, špatne nesený, na konci zakrivený.

Srst. Kaderavá, plstnatá, matná.

ZbarvenÍ. Žluté nebo slámové pálení, bez presného ohranicení
barev. Príliš mnoho bílého na hrudi. V cerné barve rezavé chlupy.

Preložila 1. Rafalská

Tento KZ není prodejný a slouží výhradne pro potrebu clenu KCHAO!
Na titulní strane:
Bona z Hajnice, maj. MUDr. VI. Novotný, Mariánské Lázne
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