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Slovo předsedy

Vážení přátelé, 
zpravodaj, který se vám do-

stává do rukou, je prvním po 
Výroční členské schůzi a po zvo-
lení nového výboru. Výbor byl 
obměněn, zejména omlazen. Zdá 
se, že nové složení bude funkční 
ku prospěchu další práce klu-
bu. Celou činnost budeme moci 
zhodnotit v příštím roce na 
členské schůzi. 

ČPSK v letošním roce zajiš-
ťoval celou řadu zkoušek, za 
zmínku stojí zejména Meziná-
rodní FT v Klapým. Tato akce 
byla dobře zajištěna jak ze 
strany výboru, tak zejména ze 

strany MS Klapý. Honitba byla 
velice dobře zazvěřena a bylo 
vytvořeno pěkné prostředí na 
lovecké chatě. Na MFT se podí-
lely i MS Libochovice, Slatina, 
Křesín a Chotěšov. I těmto ho-
nitbám patří poděkování, neboť 
bez nich by bylo konání tak vel-
ké akce velice obtížné. 

Klubová výstava v Panen-
ských Břežanech proběhla tra-
dičně velmi dobře. Všem, kteří 
se na organizací podíleli, patří 
velké uznání.

Vážení přátelé, v roce 2006 
bude slavit náš klub 70. výročí 
založení. Máme na to víc jak 
rok a je naší m úkolem se na 
toto významné výročí náležitě 

připravit, propagovat a zajistit 
upořádání významných akcí. 
Sedmdesát let je kus historie 
a to, že klub plní funkci dodnes, 
mluví za vše. Jsem přesvědčen, 
že dojde k celé řadě ocenění prá-
ce kolektivů a jednotlivců, kteří 
mají nesporný vliv na rozvoji 
ČPSK. 

Blíží se pomalu závěr roku 
a tak bych chtěl všem mým spo-
lupracovníkům za pomoc a prá-
ci, kterou ve prospěch klubu 
odvedli, poděkovat. Vám všem 
bych rád popřál ve zbývající 
části roku pevné zdraví a hodně 
úspěchů v chovu a výcviku na-
šich plemen. 

Josef Němec předseda ČPSK

Úvod

Výročí

3. června 2004 uplynulo 95 let 
od narození bývalého předsedy  
Klubu chovatelů anglických ohařů 
pana Bohuslava Souchy – lesníka, 
myslivce, kynologa. Funkci před-
sedy  KCHAO zastával v 70. letech  
20. století.

Bohuslav Soucha se narodil   
3. června 1909 v Žirovnici  u Kame-
nice nad Lipou. Po absolvování 
základního  vzdělání na obecné  
a   měšťanské škole na kuthohor-

ském okrese v letech  1915  až  1921 
ve Zbraslavicích dokončil  v roce 
1929 dvouleté studium na Státní 
škole pro lesní hajné v Domažlicích.

Svou  první službu  nastoupil  
1. července 1929  na  velkostatku  
Leopolda Sternberga v Zásmu-
kách jako lesní hajný v revíru Sva-
tá Anna.

Dne 25. 2. 1935 byl přijat  do   
služeb Královské kanonie Premon-
strátů na Strahově – Velkostatek 
Milevsko a Opařany – Polesí Chlum 
jako lesní hajný.

V roce 1941 složil na minister-
stvu zemědělství zkoušku pro lesní 
ochrannou a technickou službu. Na 
základě toho získal 1. 9. 1945 místo 
lesního správce a správce velkostat-
ku města Hrochova Týnce – lesovna 
Dolní Babáky u Hlinska v Čechách. 
Tuto funkci zastával až do svého 
zatčení totalitním komunistickým 
režimem    do podzimu 1949. 

30. 6. 1950 byl odsouzen pro ve-
lezradu na 13 let těžkého žaláře. 

Po návratu z vězení v roce 1956 
pracoval jako dělník v dřevoskladu 
Medlešice a na pile v Slatiňanech. 
Poté vykonával funkci tajemníka 
ČMS Chrudim. 

Bohuslav Soucha byl celý život 
neúnavným cvičitelem, chovatelem 
a propagátorem loveckých psů, ze-
jména pak anglických  ohařů – sta-
věcích psů z britských  ostrovů. Ke 
sklonku svého života  lektoroval 
spolu s dent. Františkem Lukšíkem 
knihu autora MUDr. Josefa Kvíze „ 
Výchova a výcvik ohaře“.

Bohuslav Soucha zemřel  16. 12. 
1981 ve Vlašimi.

Pokud jste jej znali věnujte mu 
tichou vzpomínku a pokud se od-
hodláte mi napsat o něm několik 
řádek budu velice rád.

Děkuji za zveřejnění 
tohoto oznámení.

 Vnuk
 Svatopluk  Soucha
 Neumannova 1336
 256 01 Benešov
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Český pointer a setter klub – to je 
současný název původního klubu, 
který sdružuje chovatele anglic-
kých stavěcích psů všech plemen. 
Kořeny tohoto klubu sahají hlubo-
ko do minulosti a první standardy 
byly uveřejněny ve XII. ročníku 
časopisu „Stráž myslivosti“ z roku 
1934. V této době apeluje jeden 
z našich nejvýznamnějších kynolo-
gů, pan Richard Knoll na „pěstite-
le a držitele“ anglických stavěcích 
psů, aby založili chovatelský klub. 
A tak se stalo, že 1. 1. 1936 byl za 
člena Československé myslivecké 
jednoty přijat „Klub pro anglické 
lovecké psy“ se sídlem v Praze.

Zhruba do 50. let jsou pointři 
a setři chováni hlavně pro polní 
práci zejména jako specialisté pro 
lov koroptví. Určitou výjimkou bylo 
plemeno

Gordonsetter, které bylo chápá-
no spíše jako universální, tedy ne-
jen na lov drobné, ale i na dosledy. 
Nejpočetnějším plemenem této 
doby byl Pointer.

Po změně politického režimu 
v Československu v roce 1948 se 
pod vlivem kolektivizace zaklá-
dají myslivecká sdružení čítající 
i několik desítek členů a lovy na 
drobnou zvěř, jejíž stavy jsou do 
70. let velmi početné, se odehrá-
vají na společných honech a zde 
je temperament anglického stavě-
cího psa na závadu.Chovatelé ang-
lických stavěcích psů se snaží, aby 
tato plemena konkurovala konti-
nentálním stavěcím psům co do 
přinášení, ovladatelnosti, ostrosti 
na škodnou. Svou roli také sehrá-
la izolace chovatelů, kteří nemají 
možnost vycestovat do zahraničí 
a porovnat náš chov na zkouškách 
a soutěžích se zahraniční konku-
rencí. Zcela se vytrácí úloha zkou-
šek „Field Trial“ pro zařazování 
psů do chovu a tak je hlavním kri-
teriem pracovní zkouška identická 

jak pro anglické, tak kontinentální 
stavěcí psy. Určitá změna pohledu 
na anglické stavěcí psy se dosta-
vuje v 80. letech, kdy „Klub cho-
vatelů anglických ohařů“ začíná 
pořádat opět zkoušku „Field Trial“ 
a to nejprve s mezinárodní účastí 
a později i Mezinárodní field trial 
se zadáním titulu CACIT. Velké 
změny jsou po roce 1989, kdy jsou 
angličtí stavěcí psi opět chápáni 
především jako specialisté pro 
polní práci. Naši členové se začí-
nají se svými psy zúčastňovat jar-
ních i podzimních soutěží včetně 
Mistrovství světa.

V 90. letech se odděluje Morav-
sko-slezský klub chovatelů anglic-
kých ohařů, který pokračuje v tra-
dici chovu 60. let.

Klub se od svého vzniku v roce 
1936 nikdy nerozdělil na kluby pro 
jednotlivá plemena anglických 
stavěcích psů, ale chov pointrů 
a settrů byl vždy řízen poradci 
chovu pro jednotlivá plemena 
v rámci klubu. Počty odchovaných 
štěňat u jednotlivých plemen do-
sahovaly maxima v 70.–80. letech 
a s úbytkem drobné zvěře v 90. le-
tech úměrně klesají počty vrhů.

Největší zastoupení v klubu má 
plemeno Irského setra, nejméně 
je jedinců Irského červeno-bílého 
setra. Pointrů, Anglických setrů 
a Gordonsetrů je přibližně stejný 
počet.

V současnosti se zařazují psi 
a feny do chovu na základě ex-
teriérového ocenění a složením 
některé ze zkoušek, kde je možno 
prokázat typické vlastnosti poin-
trů a settrů (klubové derby, Field 
trial, pracovní zkouška, kde jsou 
discipliny: hledání, vystavování, 
postupování, nos, klid po výstřelu, 
poslušnost) Český pointer a setter 
klub pořádá několikrát do roka 
pro své členy klubové derby, field 
trial a pracovní zkoušky. Několik 

let v dubnu organizuje Mezinárod-
ní field trial, kterého se zúčastňují 
i zahraniční

vůdci (Slovensko, Rakousko, 
Německo, Italie, Švýcarsko, Fran-
cie) a během 3.dnů Mezinárodní-
ho field trial bylo také 224 star-
tů. 1x ročně je pořádána klubová 
výstava a speciální výstava. Klub 
má své internetové stránky a in-
formace o mezinárodních akcích 
poskytuje v angličtině, němčině 
a francouzštině.

Mar. Lázně 8. 8. 2004                 
    Dr. Novotný

 

Český pointer a setter klub
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Zprávy z klubu
Zápis schůze výboru 
28. 6. 2004
Přítomni:
Josef Němec, MUDr. Vlastimil 
Novotný, Markéta Čápová, 
Mgr. Jana Anderlová, Libor 
Kunt, Ladislav Šmakal, Simona 
Svatoňová, Milan Remeš, ostatní 
omluveni.
Program:
Kontrola plnění úkolů
Zhodnocení akcí MFT Klapý 
a Klubová výstava
Navrhování rozhodčích
Určení termínů  klubové 
a speciální výstavy
Plán schůzí

MFT Klapý
Akce skončila ziskem 10 302 Kč,  

i v příštím roce bude MFT v Klapý 
pořádán. Doporučuje se termín pá-
tek – neděle 22, 23, 24.4. 2005. Klub 
zajistí 80 koroptví. 

Úkoly: zveřejnit termín MFT do 
konce září 2004. Upravit vylučující 
podmínku v propozicích pro MFT – 
dle mezinárodního zkušebního řádu 
(účast háravé feny). Organizačním 
zajištěním výpočetní technikou pově-
řeni pp. Sedláček. a Miketa.

Klubová výstava 
Výstavy se celkem zúčastnili 104 

psi, zisk 6 500.
MFT Žírovice
Uspořádat MFT v termínu 

sobota–pondělí 16, 17, 18. 4. 2005 
s možností 2. denního následného 
tréninku před MFT Klapý. Organi-
začním zajištěním výpočetní techni-
kou pověřeni p. Sedláček a Miketa.

Mezinárodní výstavy – 
navrhovaní rozhodčí

Brno (únor) MUDr. Novotný, 
České Budějovice (duben) 

Ing. Šonka, 
Praha (květen) Dvořáková, 
Litomeřice (květen) Svatoňová, 
Brno (červenec) Němec,
Mladá Boleslav (září) Píbl, 
České Budějovice (říjen) Hejda,

Národní – navrhovaní rozhodčí
Ostrava (březen) Němec, 
Mladá Boleslav (červenec)
 Dr. Horák, 
Brno (září) Navrátil,
Praha (listopad) Rafalská
Klubová výstava – Panenské Břežany 

neděle 12. 6. 2005
Speciální výstava – Konopiště

neděle 15.5.2005
Objednán odborný aktuální pře-

klad platných standardů pro všech 5 
plemen, budou zveřejněny v KZ stej-
ně jako podmínky chovnosti.

K dnešnímu dni přišly pouze jedi-
né připomínky k navrhovaným no-
vým Stanovám ČPSK, které zaslal 
pan Milan Turek,  Maršovice. Dává 
přednost těm, které vypracovala 
pracovní skupina Výboru ČPSK.

Další navržená připomínka ke 
stanovám klubu: součást stanov by 
měl být i souhlas člena podrobit se 
podmínkám chovu klubu včetně zve-
řejnění informací o chovných jedin-
cích i o ostatních jedincích z jeho 
chovu, tzn.výsledky výstav, zkoušek, 
zdravotních vyšetření.

Upozornění pro členy Výboru 
a KRK v pondělí 23. srpna 2004 od 
18.00 a v neděli 9. 1. 2005 (bude 
upřesněno) si rezervujte čas.

Zapsala Mgr. Jana Anderlová

Schůze Výboru ČPSK 
23. 8. 2004

Přítomni: všichni členové výboru 
a poradci chovu.

Poradci chovu Ing. Šonkovi byl pře-
dán věcný dar k životnímu jubileu.

Kontrola zápisu
Změna nominace rozhodčích na 

výstavu: Ostrava – p. Navrátil, Brno 
(září) p. Němec.

Termín zkoušek 
Tábor: klubové zkoušky FT a derby 

dvoudenní 18.–19. září, 23.–24. října 
Klubové Všestranné zkoušky – p. Kunt. 
MS Slovensko 7.–9. 10. FT Zírovice je 
rezervován termín na duben 2005.

Výročí 15 let existence KBO, na 
podzim 2005 v Žírovicích bude ČPSK 
participovat.

Plemenná kniha bude zasílat data 
na adresu p. Sedláčka.

Zpravodaj zajistí sl. Čápová,  
p. Sedláček navrhl možnost placené 
inzerce v KZ. 

Cena inzerce 1 strana A5 3 500,- 
polovina strany A6 2 000,-.

Upravené stanovy dle připomínek 
zveřejnit před členskou schůzí v KZ. 
Zveřejnění poplatků za krytí, štěňata, 
certifikáty apod. 

Průzkum v členské základně: Ko-
lik členů pracuje s internetem, kolik 
členů uvažuje že bude pracovat na 
internetu.

p. Sedláček, Anderlová a Šmakal 
připravit koncepci rozšířeného KZ 
k 70. výročí klubu v roce 2006. Návrh 
na zadání výroby klubového odznaku.

Jednání s MSKAO o dvojím člen-
ství, jednotných podmínkách chovu 
– sledování DKK.

Poradci chovu přednesli své zprá-
vy a spolupracují se svými nástupci. 
Poradenství IS je zdárně předáno.  
Importovaný pes IČBS je uchovněn. 

Pan Sedláček připraví nové návrhy 
formulářů pro potřeby poradců cho-
vu a členy.

Čestné členství.
Dobrovolná funkce archiváře 

klubu.
Návrh pro členskou schůzi – vy-

máhání poplatků: Hlášení vrhu pů-
jde k ekonomovi klubu a teprve po 
potvrzení ekonomem o úhradě všech 
poplatků přijme plemenná kniha 
k zápisu. 

Nečlen klubu může odchovat pod-
le regulí FCI – výrazně nevýhodné 
ekonomické podmínky.

Schváleno rozšíření aprobace na 
setry pro rozhodčí Mgr. Boženu Oves-
nou bytem Kladno, povolání prom. 
pedagog. 

Zapsala Mgr. Anderlová
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Zprávy z klubu
Poplatky spojené 
s chovem v ČPSK:

Prosím chovatele a majitele 
krycích psů, aby nezapomínali na 
placení poplatků klubu ČPSK spo-
jených s chovem, jejichž přehled 
uvádím níže.
uchovnění pes/fena 150 Kč
(dalších 150 Kč se platí za razítko 
Chovný pes/Chovná fena na Česko-
moravské myslivecké jednotě)
krytí fena 100 Kč
Poplatky za krytí se platí ihned po 
vystavení doporučení ke krytí porad-
cem chovu. Nejsou ovlivněny zabřez-
nutím feny nebo zda a kolik štěňat 
se odchová. 
Majitel krycího psa platí 
100 Kč.
Nadpočetná štěňata:
7. a 8. štěně á 200 Kč, 
každé další 1000 Kč

Markéta Čápová, 
ekonom ČPSK 

Klubový zpravodaj
Výbor klubu se obrací na členy, kteří 
by byli ochotni pomoci s vydáváním 
klubového zpravodaje. Své příspěv-
ky, náměty či fotografie posílejte 
buď na e-mail: 
zpravodaj-CPSK@email.cz 
nebo na adresu: 
Markéta Čápová 
Arbesova 1583, 
Černošice 252 28

Podmínky chovnosti 
1.   Rtg  na dysplasii kyčelních klou-

bů - max. 2/2.
2.   Ocenění na výstavě výborná nebo 

velmi dobrá.
3.   Úspěšné absolvování  zkoušek 

loveckého typu na kterých jsou 
posuzovány disciplíny
 Hledání 3
 Vystavování 4
 Vrozená chuť k práci  4
 Postupování 3
 Nos 4

 Poslušnost 2
 Klid po výstřelu 3

4.   Úspěšné absolvování zkoušek  
Field Trials (včetně  klubového 
Derby) .

5.   Stáří psa nebo feny min. 18 
měsíců.
Poznámka: chovnost u fen končí 

dovršením osmi let věku, u psů není 
chovnost věkově omezena.

 
Podrobnosti:
1.  Rtg kyčelních kloubů může prová-

dět libovolná veterinární ošetřov-
na s tím, že snímek řádně označí 
číslem totožným s číslem zápisu 
- ČLP a zašle na adresu veterinár-
ního lékaře určeného klubem.

Adresa : MVDr.  Jiří Vomáčka 
 Veterinární klinika Live

 412 01  Litoměřice
 Velká Dominikánská 20
 tel : 416 735 351
Za tento úkon zaplatí žadatel po-

platek 350 Kč, jinak nebude snímek 
vyhodnocen.

Je možnost nechat si vyhodnotit 
snímek „nanečisto“, v tom případě 
sdělí veterinář výsledek pouze Vám 
a nebude jej zasílat poradci chovu. 
V tom případě je nutno požádat o 
neoficiální vyšetření a nezapisovat 
tento úkon do průkazu původu. 
 2.  Výstavní ocenění výborná nebo 

velmi dobrá budou pro chovnost 
uznány z výstav, kde je povinnost 
přeměřit psa a zapsat barvu oka, 
chrup a skus. 

 3.  Limitující známky na loveckých 
zkouškách musí být získány jen 
na jedné zkoušce , na zkouškách  
typu FT musí být dosaženo mini-
málně 6 bodů.

Potřebné doklady k uchovnění :
a)  Potvrzení o rtg vyšetření na 

dysplazii kyčelních kloubů.
b)  Posudkový list z výstavy.
c)  Soudcovská tabulka daných 

zkoušek.
d)  Průkaz původu psa (originál).

e)  Fotografie dospělého psa ve vý-
stavním postoji a případně por-
trér hlavy. 
Tyto potřebné doklady zašle zá-

jemce na adresu poradce chovu. Pro 
případ ztráty  při doručování poštou, 
doporučujeme zhotovit kopie.
Udělení výjimek.

Poradci chovu pro příslušná ple-
mena mohou udělit výjimku, a to je-
dincům, kteří prokazují mimořádné 
vlohové a pracovní vlastnosti nebo 
svým vyjimečným exteriérem převy-
šují požadovaný standard  (snížení 
hranice u DKK o jeden stupeň). 

Dále pak u importovaných jedin-
ců, kteří budou přínosem pro chov 
(požadovaná zkouška). 

Prodloužení chovnosti fen (nut-
no doložit veterinární osvědčení 
o zdravotním stavu).
Důležité adresy:
ČESKOMORAVSKÁ 
KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
Jungmannova 25
115 25 Praha 1 - Staré Město
Tel.: 224948472, fax 224948470
(Průkazy původu, zkoušky, pracovní 
certifikáty, plemenná kniha)
ČESKOMORAVSKÁ 
KYNOLOGICKÁ UNIE
Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
Tel.: 234 602 276, fax 234 602 278
Úřední den úterý 9–17 hod.
(Mezinárodní a národní tituly,
šampionáty)

Aktualizační karta 
člena klubu

Prosím ty členy Českého pointer 
a setter klubu, kteří ještě nezaslali 
svoji aktualizační kartu (str. 78), 
aby tak co nejdříve učili.
Děkuji, ekonom a matrikář ČPSK, 
Markéta Čápová
Arbesova 1583
Černošice 252 28
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Zprávy z klubu
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Nová pravidla placení
Členská beseda stanovila počína-
je rokem 2004 členský
příspěvek ve výši 200 Kč.
Příspěvky musí být uhrazeny 
do května.
Při placení příspěvků je nutné 
znát klubové číslo člena.
Klubové číslo je vytištěno na obál-
ce zpravodaje vedle Vaší adresy.
Způsob placení členských 
příspěvků:
Bankovním převodem
Účet číslo:
350 340 490 237 / 0100
(KB Praha)
Variabilní symbol: vaše klubové 
číslo člena
Konstantní symbol: 0558
Poštovní poukázkou typu C 
na adresu ekonoma klubu
Markéta Čápová
Arbesova 1583
252 28 Černošice
Do zprávy pro adresáta uveďte 
své klubové číslo člena.
K placení nepoužívejte poštovní 
poukázku typu A.

Otevřený dopis 
členům Českého 
Pointer a Setter Clubu

Milí přátelé,
bývala doba, kdy se v Klubu ne-

užívalo počítačů. Ale Zpravodaj 
vycházel pravidelně čtvrtletně 
a obsahoval veškeré informace 
o klubových aktivitách, zprávy 
funkcionářů a všechny došlé při-
pomínky a dopisy člennů. Před 
Výroční besedou tam byly i pod-
klady pro jednání na této schůzi.

Zpravodaj 2/2003 nevyšel, čís-
lo 1/2004 jsme dostali až 10. 04. 
2004, takže jednání na volební 
výroční schůzi, konané 14. 03. 
2004 nebylo připraveno. Na tyto 
nedostatky upozornil i předseda 
klubu. 92 členové, kteří se schůze 
zúčastnili, byli postaveni do trap-
né úlohy pasivního diváka špatné 
komedie.

K Zpravodaji 1/2004:
Kromě několika hrubých a více 

menších gramatických chyb a ji-
ných perel české slovesnosti jsme 
se dověděli například o oháň-
kách pointerů a jiných závažných 
poznatcích.

Dovolte mně poznamenat, že 
jsme stále ještě klub chovatelů, 

majitelů a příznivců pracovních 
britských stavěcích (ptačích) 
psů.

31 stránka byla doslova vyplýt-
vána na výsledky výstav, které 
jsou pro náš chov naprosto ne-
významné.

Dalších 7 stránek bylo právě 
tak vyplýtváno na výsledky pra-
covních zkoušek všestranných  
ohařů, pro nás stejně nepodstat-
ných.

Není divu, že nezbylo místa na 
výsledky polních zkoušek poin-
terů a setterů, ani na příspěvky 
a dopisy členů. Odkazovat pro 
zprávy o polních zkouškách na 
internet členy, z nichž drtivá vět-
šina internet nemá, je poněkud 
bezohledné.

Veškeré, redakci k uveřejnění 
dodané písemnosti musí být jed-
nou provždy uveřejněny ve Zpra-
vodaji písemně a včas! Pamatuj-
me, že litera scripta manet !

Co to je: „zkoušky typu F.T.“!?  
My známe, chceme a musíme 
pořádat klasické Polní zkoušky 
pointerů a setterů především k 
výběru do chovu i k setkávání a 
zdravému soutěžení chovatelů a 
majitelů.

K Stanovám Klubu obecně:
Náš klub je občanské sdružení 

ve smyslu Zákona o sdružování 
občanů č. 83/1990 Sb. ve znění 
následných změn (300/1990 Sb., 
513/1991 Sb., 68/1993 Sb., 151/
2002 Sb.) § 1 - 5.

Formální náležitosti stanov 
upravuje § 6, odst. (2), a) až f).  

Zákon vyžaduje předložení 
příslušnému úřadu Ministerstva 
vnitra 2 výtisků řádně sepsaných 
stanov.

Stanovy jsou důležitý regula-
tivní dokument pro veškerou ak-
tivitu sdružení.

I v našem případě spočívá lo-
gická, funkčně schopná koncepce 

MFT Klapý 2004
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klubové činnosti v účelném roz-
dělení kompetencí a povinností:

Výbor má funkci administra-
tivní a organisační

Vlastní chov je plně v rukou po-
radce chovu a jeho dvou spolučlenů 
v chovatelské radě pro každé z ple-
men. Chovatelská rada plemene je 
orgán navržený a volený chovateli a 
majiteli příslušného plemene.

Kontrolní a revisní komise (tří-
členná, s roční působností) je or-
gán navržený a volený  členskou 
základnou !

Členstvo je nejvyšší orgán, kte-
rý může prosadit účelné změny, 
odvolávat, navrhovat a volit jaké-
hokoli funkcionáře podle podmí-
nek ve Stanovách uvedených.

Dosavadní regulativní doku-
menty :

Na jaře r. 1990 jsem přes velké 
pracovní zatížení na klinice a ve 
veřejných funkcích sepsal pro náš 
klub Stanovy, Chovatelský řád 
a Zkušební řád, nutné pro samo-
statnou existenci a funkci  Klubu 
ve změněných společenských po-
měrech. Spolu s průvodním dopi-
sem určeným výboru a všem čle-
nům, ve kterém jsem si vyhradil 
autorské právo v plném rozsahu, 
jsem vše předal  21. května 1990 
tehdejší předsedkyni paní Rafal-
ské s tím, aby s těmito dokumenty 
byli neprodleně seznámeni všich-
ni členové k vyjádření a připo-
mínkám.

Od té chvíle jsem o nich nesly-
šel jediné slovo já sám, ani nikdo 
z členů. 

V Klubovém zpravodaji č. 1/
1991 byly uveřejněny tyto doku-
menty: Stanovy, Provozní a or-
ganizační řád a Zkušební řád, 
podepsané výborem ČPSK. Téměř 
celý jejich text byl zcela bezo-
styšně, bez mé účasti a vědomí, 
vykraden z mých tří dokumentů 
včetně mého překladu „Meziná-

rodního zkušebního řádu velkého 
hledání stavěcích psů britských 
plemen“, vydaného Mezinárodní 
kynologickou federací (F.C.I.) z 
francouzského originálu. Nadto 
byla hrubě porušena jednotná, 
logická koncepce a smysl.

Tyto výborové dokumenty ne-
lze označit jinak než jako plagiát.

K Stanovám, předloženým vý-
borem klubu.

Chybí dosti podstatná malič-
kost - datum sepsání a předlo-
žení. 

Návrh byl údajně zpracován 
podle Stanov uveřejněných ve 
Zpravodaji č.1/1991. Celý se  pří-
mo hemží doslovnými citáty i z 
mého současného návrhu, který 
je vlastně jen aktualisovaný text 
mého návrhu z r. 1990. Z těch-
to důvodů se tedy také jedná o 
plagiát.

Porušování autorského práva 
je trestný čin podle § 152 trest-
ního zákona. 

K textu jen několik podstat-
nějších poznámek :

Č. I
Podle informace z českomorav-

ské kynologické jednoty, která je 
zastřešující organisací kynolo-
gických klubů je pravda, že sídlo 
našeho klubu může být na adrese 
této organisace. 

Čl. II  je zbytečný.
Čl. III
Č. 6 správně má být ...všech 

plemenně specifických loveckých 
vlastností ..... Specifické lovecké 
vlastnosti může mít každý pod-
vraťák ! 

odst. 1. Autoři zřejmě neznají 
význam výrazu „genetický fond“ 
neboli genofond. Naše populace 
psů není přece žádná genetická 
banka !

odst, 2. Je konfusní.
Čl. IX odst. 5, 

a. Funkce ekonoma není dobře 
slučitelná s funkcí matrikáře 
a archiváře.
b. Výbor nesmí jmenovat a odvolá-
vat chovatelskou radu a poradce 
chovu plemene . Text kolliduje 
s Čl. X  a nedefinuje pojem chova-
telská rada plemene.

Čl. XI
Kontrolní a revisní komise není 

orgánem klubu, nýbrž členské zá-
kladny !

Čl. XII
Klubu stále chybí řádný Cho-

vatelský řád a Zkušební řád. 
Upozornění na to však nepatří do 
Stanov. Jakékoli další „směrnice“ 
patří do jednání členské schůze. 

Čl. XIII
Zpravodaj musí vycházet nej-

méně dvakrát do roka a ještě lépe 
čtyřikrát.

K mému návrhu Stanov 
Vycházeje ze zjištěných skuteč-

ností, připomínek a podle zákona 
upravuji úvodní část takto :

Název sdružení
Název sdružení je  Český poin-

ter a setter Club.
Sídlo
Sídlo klubu je na adrese za-

střešující organisace : Českomo-
ravská kynologická jednota,

Jungmannova 25/13,
110 01 Praha 1.
Prostřednictvím této organisa-

ce a Českomoravské kynologické 
unie je klub členem i Mezinárod-
ní kynologické federace FCI.

Klubové orgány
1. Pod výčet funkcionářů výbo-

ru se přidává věta:
 Funkcionáři oprávnění jednat 

jménem klubu jsou : předseda, 
místopředseda a jednatel.

Jiné připomínky jsem zatím 
nedostal.

Váš
Prof. Dr. Jan B. Martinek
V Praze, dne 18. dubna 2004

Zprávy z klubu
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Kalendář akcí Nominace na MS
KALENDÁŘ AKCÍ 
ČESKÉHO POINTER 
SETTER KLUBU

23.–24. 10. 2004
Klubové FT a Derby
Sraz ve Staročeské hospodě 
v Klokotech každý den v 8:00 
(Klokoty – okrajová část Tábora 
směrem na Příbram). Informace 
tel.: 602 426 147
Přihlášku (str. 79) zasílejte 
na adresu: MVDr. Petr Březina
Jistebnice 260, 391 33
Tábor, Klubové zkoušky

2.–3. 10. 2004
Klubové všestranné 
zkoušky
Informace a přihlášky:
Libor Kunt, Vražkov 65
143 01 Roudnicce nad Labem
Tel.: 602 831 562 (Uskuteční se pouze 
v případě, že do 25. 8. 2004 bude 
písemně přihlášeno alespoň 6 psů)
Litoměrice, Klubové zkoušky

7.–9. 10. 2004
MS práce s ohaři
V letošním roce hostí MS sousední 
Slovensko, takže budeme mít po 
letech větší šanci fandit našim 
zástupcům.
Bratislava (Slovensko),
Ostatní zkoušky

KALENDÁŘ AKCÍ 
MSKAO

18. 9. 2004
PZ 
Brno Venkov

2.–3. 10. 2004
Klubové mezinárodní VZ 
CACIT, CACT, KV  
Brno Město

9.10.2004
IX. Ročník Memoriálu 
Aloise Sklenáře 
CACT, NFT 
Brno Venkov

NOMINACE NA 
MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V PRÁCI S OHAŘI

Český pointer a setter klub navr-
hl zástupce, kterí by měli repre-
zentovat klub i Českou republiku 
na blížícím se mistrovství světa. 
Poslední prověrkou před samot-
nou nominací byl FT s přináše-
ním na začátku září v Dubanech. 

Do výběru postoupili:
Cheeke z Lodínských Luhů
Anglický setr - fena
Člp-AS-5123, *9.11.2001
Vůdce: Eva Straková
Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr - pes
Člp-AS-5066, *29.1.2001
Vůdce: Eva Straková
Odin HO Zettertjärns
Gordon sester - pes
Člp-GS-5497, *23.4.2002
Vůdce: Václav Spurný
Dior Altinum
Pointer - pes
Člp-POI-9837, *25.6.2000
Vůdce: Pavel Navrátil

 

Náhradník:
GOGO z Pufiho parku
Pointr - pes
ČLP-POI-9433-02, *29.1.2001
Vůdce: Pavel Navrátil

Soutěž Svatého Huberta 
– muži:
Athena Black Sírius
Gordon sester - fena
Člp-GS-5296, *17.2.2000
Vůdce: Petr Zoubek

Soutěž Svatého Huberta  – 
ženy:
Achaia Seva
Anglický setr - fena
Člp-AS-5236, *15.6.2003
Vůdce: Eva Straková
Astra
Anglický setr - fena
Člp-AS-5228, *28.8.2002
Vůdce: Dagmar Navrátilová

Dále ČPSK na základě 
výsledků zkoušek 
doporučuje do výběru MS, 
skupiny kontinentálních 
ohařů:
Iser z Taranky
Bretaňský ohař – fena
Člp-EB-509, *8.6.2002
Vůdce: Naďa Dušková

Ceny pro vítěze do podzimních trialových 
soutěží věnovala firma 

Schering Plough Animal, 
výrobce přípravků EXspot

EXspot – přípravek proti klíšťatům 
s repelentním účinkem

•  účinný i proti blechám, 
vším a komárům

•  snadná aplikace vymáčknutím obsahu 
za kohoutek

•   bezpečný i pro feny březí a kojící
•   bezpečný pro štěňata po 2. týdnu 

života
NELZE POUŽÍVAT U KOČEK

• k dostání ve veterinárních ordinacích

FT Dubany 2004
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Příspěvky poradců chovu
IRSKÝ ČERVENO-BÍLÝ 
SETR

Neohlášeně jsem se zajela po-
dívat na štěňata od fenky Ester 
(potomek Smudge) a mohu kon-
statovat jediné - o fenu a štěňata 
je pečováno s neuvěřitelnou péčí 
výživy, čistoty a lásky. Dá se říci, 
je to porodnice, která se liší od 
lidské pouze vrčením a štěkotem. 
U Lněničků neplatí, že si fena od 
přírody pomůže, to už jsme jim 
dávno vzali, když jsme je domes-
tikovali!

Draga Vaňkátová
poradce chovu IČBS

      chovná stanice Bohemia Thalset, chovatelé manž. Lněničkovi
m. ICH Ester z Lukovských lánů, o. Vincenz Exclusive‘s (Rakousko)

!

„Přemýšlím, 
jestli tu životní loterii vyhraju! 

Zdali ten nový páníček mi dá 
stejnou péči a lásku jako tady. 

Mám co vrátit. Jsem talentovaný 
na lov a všechno, co mi obětuješ, 
Ti v nepopsatelné lásce vrátím.“

!
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Cestování se psy
Vstup do Evropské unie s se-

bou přinesl řadu změn, které 
není úplně jednoduché sledovat. 
Následující povídání se týká ces-
tování se psy a také s kočkami 
nebo fretkami a požadavky v něm 
zakotvené vyplývají z kapitoly IV, 
článku 15 nařízení EP a Rady 
(ES) č. 998/2003 o veterinárních 
podmínkách pro neobchodní pře-
suny zvířat v zájmovém chovu a o 
změně směrnice Rady 92/65/EHS. 
Původně měly platit od 3. červen-
ce 2004, ale vzhledem k tomu, že 
některé státy nejsou připraveny 
požadavky splnit, rozhodla EU, že 
na dobu od 3.července do 1.října 
2004 bude platit tak.zvaný „pře-
chodný režim“. V praxi to zname-
ná, že majitelé, kteří chtějí ces-
tovat se svým psem do zahraničí 
se určitým převážně administra-
tivním požadavkům nevyhnou a 
že do 1.října 2004 mohou zvolit 
dvojí cestu:

a)     cestovat za stejných pod-
mínek, jako tomu bylo doposud, 
tedy s platným očkováním proti 
vzteklině, potvrzením o zdra-
votním stavu psa a potvrzením 
příslušné veterinární správy o 
nákazové situaci  . Mezi chovate-
li se většinou hovoří o „kulatém 
razítku“.

b)     cestovat s  pasem ( vysvět-
lení, oč se jedná je uvedeno níže). 
V takovém případě je vhodné si 
nechat do pasu potvrdit ošetřu-
jícím veterinářem zdravotní stav 
zvířete. Tento požadavek není za-
tím nikde oficiálně zakotven, ale 
jsou státy, kde uvedené potvrzení 
občas vyžadují (např. Itálie)

Před cestou do zahraničí je 
ale rozumné si ověřit, zda stát, 
do kterého jedeme, nemá ještě 
nějaké další požadavky. Jsou 
státy, které vyžadují ošetření 
proti klíšťatům, někde se bojí 
měchožila zhoubného a např.Ir-

sko, Švédsko a  Velká Britá-
nie požadují doklad o tom, že 
vakcinace proti vzteklině byla 
účinná.

Zatím tedy platí jakýsi“pře-
chodný režim“. Pokud ale nedojde 
k další změně, vstoupí od října 
v platnost výše uvedené předpisy 
EU a určitě není na škodu si je 
připomenout. Ne všechno je totiž 
možné vyřídit či zařídit během 24 
hodin a leckdo si bude chtít vše 
potřebné zajistit s dostatečným 
předstihem. 

Probírané předpisy týkající se 
cestování se psem(ale také s koč-
kou nebo fretkou)  se dají zhruba 
rozdělit do čtyř částí na cestová-
ní po členských státech EU mimo 
Velké Británie, Švédska a Irska,  
cestování do Velké Británie, Ir-
ska a Švédska, dovoz zvířat nebo 
návrat se zvířaty z tak zvaných 
vyjmenovaných třetích států a 
dovoz zvířat nebo návrat se zvířa-
ty z ostatních  třetích  států.

1.     Požadavky pro cestování 
se psem z České republiky do 
ostatních států EU mimo Velké 
Británie, Irska a Švédska

"  pes musí mít vystavený mezi-
národní průkaz pro malá zví-
řata- tak zvaný pas.

"   pes musí být identifikačně 
označen. Uznávány jsou dva 
způsoby

 a) tetování 
 b) mikročip 

"   pes musí mít platné očkování 
proti vzteklině

"   mláďata mladší 3 měsíců , 
která nejsou očkována mohou 
cestovat pokud mají vystavený 
pas a od narození pobývala na 
stejném místě a nepřišla do 
kontaktu s volně žijícími zví-

řaty nebo jsou provázena mat-
kou, na které jsou závislá

2.     Požadavky pro cestování 
se zvířaty z Č eské republiky do 
Velké Británie, Irska a Švédska

"   pes musí mít vystavený mezi-
národní průkaz pro malá zví-
řata- tak zvaný pas.

"   pes musí být identifikačně 
označen mikročipem 

"   pes musí mít platné očkování 
proti vzteklině

"    musí být provedeno sérolo-
gické vyšetření na vztekli-
nu. Minimální hodnota titru 
ochranných protilátek musí 
být 0,5 m.j./ml. Do určité míry 
se rozcházejí požadované ča-
sové lhůty. Např. Velká Britá-
nie a Irsko údajně požadují, 
aby vyšetření hladiny protilá-
tek na vzteklinu bylo provede-
no šest měsíců před vstupem 
zvířete na jejich území , jinak 
bude pes dán do dlouhodobé 
a finančně náročné karanté-
ny. Kdo by tedy chtěl prožít se 
svým psem Štědrý den 2004 
v Londýně, musel by mít vy-
šetření provedeno nejpozději 
do 23. června. Švédsko pro 
změnu požaduje, aby uvedené 
vyšetření bylo provedeno nej-
dříve 120 dní po očkování. 

"  štěňata mladší 3 měsíců ne-
smí, pokud jim výše uvedené 
státy neposkytly výjimku, 
cestovat.

3.     Požadavky na cestování se 
zvířaty z vyjmenovaných třetích 
států 
– dovoz nebo zpětný návrat (tyto 
požadavky se vztahují na některé 
nečlenské státy EU, např. USA,-
Kanadu, Chorvatsko atd -přesný 
seznam je uveden na interneto-
vých stránkách Státní veterinár-
ní správy ČR)
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"  pas nebo doklad o splnění pod-
mínek dovozu

"  identifikační označení čipem 
nebo tetováním

"  pes musí mít platné očkování 
proti vzteklině

"  štěňata mladší 3 měsíců , 
která nejsou očkována mohou 
být dovezena, pokud to dovo-
luje výskyt vztekliny v zemi 
původu.

4.     Požadavky na cestování 
se zvířaty z ostatních třetích 
států 

– dovoz nebo zpětný návrat 
(tyto požadavky se vztahují na 
státy mimo EU, pokud nejsou 
uvedeny na seznamu zmíněném 
v bodě 3)
"  pas nebo doklad o splnění pod-

mínek dovozu
"  identifikační označení čipem 

nebo tetováním
"  pes musí mít platné očkování 

proti vzteklině
"  musí být provedeno sérologic-

ké vyšetření na vzteklinu . Mi-
nimální hodnota titru ochran-
ných protilátek musí být 0,5 
m.j./ml a vyšetření by mělo 
být starší 3 měsíců

V uvedených požadavcích se 
objevují opakovaně určité pojmy, 
které je asi třeba trochu objasnit:
Identifikační označení psa:

- většina států uznává 
po přechodnou dobu osmi let te-
tování. To ale musí být jasně či-
telné. Těžko asi lze předpokládat, 
že někde v cizině bude příslušný 
strážce pořádku ochoten hledat 
na černém a zarostlém bříšku ne-
klidné fenky černé tetování.

- mikročip – by měl od-
povídat stanoveným ISO normám 
(11784,11785). Pokud se jedná o 
jiný typ čipu, musí mít majitel psa 

sebou čtečku schopnou tento čip 
přečíst
Pas –je knížečka podobná mezi-
národnímu  očkovacímu průkazu. 
Mimo základních identifikačních 
údajů o psovi a jeho majiteli ob-
sahuje i rubriky pro zapsání vý-
sledku vyšetření hladiny pro-
tilátek na vzteklinu, očkování, 
ošetření proti zevním parazitům 
a potvrzení o zdravotním stavu 
zvířete.Pasy může pouze veteri-
nář, který byl na základě splnění 
různých podmínek schválen a re-
gistrován příslušnou veterinární 
správou
Stanovení hladiny protilátek 
proti vzteklině 
– je ověřením úspěšnosti vakcina-
ce. Jedná se o sérologické vyšet-
ření (tedy vyšetření krve), které 
ve svém důsledku říká, že pes si 
na základě očkování vytvořil ta-
kové množství protilátek, že je 
schopen se dané chorobě, v tom-
to případě vzteklině, ubránit. Vy-
šetření krve provádějí tak zvané 
„schválené laboratoře“ Jejich 
seznam je uveden na interneto-
vých stránkách Státní veterinár-
ní správy ČR. V době. Kdy je toto 
povídání psáno ( 17.června  2004) 
žádné z českých pracovišť na výše 
uvedeném seznamu „schválených 
laboratoří“ nefiguruje a vzorky je 
nutno posílat do zahraničí. Vete-
rinář, který provádí odběr krve se 
zaměřením na stanovení hladiny 
protilátek by měl být registrován 
stejným způsobem, jako veteri-
nář, který vystavuje pasy.Je třeba 
připomenout, že probírané vyšet-
ření se provádí metodou velmi 
náročnou na kvalitu vzorku a že 
tedy odběru ,následnému zpraco-
vání i předávání vzorku je třeba 
věnovat potřebnou pozornost.

Bližší informace podmínkách 
cestování se zvířaty, seznam la-
boratořích oprávněných prová-
dět vyšetření hladiny protilátek 
na vzteklinu i seznam veteriná-
řů oprávněných vydávat pasy a 
provádět odběry krve je možné 
najít na internetových stránkách 
Státní veterinární správy. Je ale 
třeba počítat s tím, že než se celá 
věc ustálí, může ještě nějakou 
dobu trvat. Ten, kdo chce jet se 
svým psem mimo republiku, ur-
čitě neudělá chybu, pokud si vše, 
co je třeba udělat a zařídit pře-
dem ověří.

Vladimíra Tichá  

Cestování se psy
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Švédští šampioni v letech 
1996-2000

a Politika chovu ve 
Švédském chovatelském 
klubu (SKC)

Dr. Anita Aronsson 

Tento článek byl původně na-
psán pro Gordon Setter Review, 
1996-2000, vydán Americkým GS 
klubem, Inc. a je přetištěn se sou-
hlasem vydavatelů. 

Šampioni 
1996

 Od vydání Review 1989-1995 
GSCA zíkalo 9 švédských Gordonů 
své tituly. Největším úspěchem je 
bez pochyby to, že Getryggens To-
bie van Tootsie získal titul šampi-
on ve třech kategoriích. Na Národ-
ní speciální výstavě Švédského GS 
klubu v Eskilstuna v červnu 1996 
byl udělen konečný Challenge Cer-
tificate (CC), a tak splnil podmín-
ky pro získání titulu šampion krásy. 
Protože už v té době měl šampiona 
práce a šampiona poslušnosti (Obe-
dience) stal se pravděpodobně jedi-
ným GS na světě, který byl šampi-
onem ve třech kategoriích. Tobie 
potvrdil své kvality v chovu a jeho 
krev je ve Skandinávii velice ceně-
na. Mnozí z úspěšných pracovních 
psů současnosti mají ve svém rodo-
kmenu jméno Tobie. Jeho potomci 
byli vyvezeni do Norska, Finska, 
Dánska, Francie a Itálie.

Tobieho příběh zní jako pohád-
ka. Byl posledním štěnětem z vrhu 
a vůbec prvním psem u svého nové-
ho majitele. Tobie začal svou drá-
hu v Obedience. Když mu bylo dva 
a půl, získal titul Obedience Tri-
al Champion. Ve stejném věku byl 
také úspěšný v poli. Vyhrál All-Bre-
eds Youngsters_ a Open stakes. 
Zkušení trialoví vůdci byli velmi 
skeptičtí a prohlašovali, že pes 
úspěšný v Obedience se nikdy ne-

může stát šampionem na trialech. 
Nicméně ani Tobie ani jeho maji-
tel si takových nemístných pozná-
mek nevšímali. Necelý měsíc před 
čtvrtými narozeninami získal titul 
Šampion práce (FT). Lidé se tomu 
„cirkusáckému“ psu přestali smát. 
Přestože jeho hlava nebyla typická 
pro plemeno GS, byl později zapsán 
mezi šampiony krásy. Tobie odešel 
do trialového důchodu v šesti le-
tech. Jedním z jeho posledních vý-
letů byla účast v národním GS týmu  
při 90. výročí SGSK v r. 1997.

Přes všechna svá ocenění byl To-
bie v chovu využíván zřídka. Cel-
kem byl otcem 13 vrhů ve Švédsku 
a Norsku. Nicméně, jeho potomci, 
mezi nimiž jsou dva duální šampi-
oni, v současnosti vládnou ve FT. Ve 
vůbec prvním klání mezi švédským 
a norským GS klubem v r. 2000 
bylo 5 ze 12 soutěžících potomky 
Tobieho.

1997
Titul šampion získaly 3 feny. 

Ashöjdens Wienna (dual šamp. 
2001), Zettertjärns Ditzie, Svitjods 
Katinka a dodejme jeden norský od-
chov s americkou krví (Springset), 
pes Kammarvolas Arrak.

Wienna se narodila v prvním 
vrhu, jehož krycím psem byl Tobie. 
Wienna a Ditzie (s titulem Norský 
šampion krásy) jsou dnes vynikají-
cí chovné feny. Vedle toho byla Dit-
zie pátá v r. 2001 na Swedish High-
land Fall Championship Stakes 
(*pouze 1x v roce v září). Ani Ka-
tinka, ani Arrak se nijak významě 
v chovu neprosadily.

1998
Jeden pes, Ashöjdens Kid, a nor-

ská chovná fena, Kraklifjellet_s Ni-
kita, získali svůj konečný CC titul, 
a tím šampiona krásy. Nikita doda-
la do Skandinávie novou krev, pro-
tože její krycí pes byl dovezen z Itá-

lie. Dodejme, že Nikita se umístila 
jako šestá na SHFChS v r. 1999. Ve 
stejném roce se jedno z jejích ště-
ňat  skončilo jako páté na Mountain 
Trophy Stakes. Kid zatím v chovu 
nezanechal stopu. Jeho potomstvo 
je stále ještě přiliš mladé.

1999
Tobieho dcera, Ashöjdens High-

ness (přímá sestra Ashöjdens Wi-
enna) byla v tomto roce jedinou 
Gordonkou, která titul krásy zís-
kala. Stejně jako Wienn  prokáza-
la svou chovnou hodnotu. Highness 
vyjímečně kryl špičkový plemeník 
z kontinentu, aby mohly ve Švédsku 
vzniknout nové linie. 

Vrh H z Ashöjdens byl nejúspěš-
nější v poli. 4 ze 6 štěňat dokončily 
Winners_ Stakes. Ve Swedish Wo-
odland Championship Stakes 2000 
uspěla Ashöjdens Hot Shot. Umísti-
la se na druhém místě

Politika chovu
Stále máme možnost s našimi 

GS pracovat, což je v dnešním svě-
tě privilegium. Proto nemáme žád-
ný důvod přeměňovat plemeno na 
pouhé výstavní (společenské) psy. 
Především lovecké (myslivecké) 
společnosti zaměřují pozornost při 
výběru psů na pracovní schopnosti 
a během posledních dvou desetile-
tí také na dobrou situaci v otázce 
kyčelních kloubů. Naši Gordoni vy-
padají téměř stejně, jako vypadali 
před sto lety. Dnešní skandinávský 
typ poznáte snadno při pohledu na 
staré obrázky, (např. CH Heather 
Fly y.o.b. 1903). Těm, co nejsou 
s historií příliš seznámeni mohou 
takovíto z módy vyšlí psi připadat 
jako ne zcela běžní a netypičtí pro 
plemeno.

Velice přísná švédská karantén-
ní opatření platila až do r. 1994. Tak 
se za celá léta dovezlo pouze velmi 
málo psů. Bez ohledu na rozdílný 

Gordon Setter ve Švédsku
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přístup mezi vytvářením a udržová-
ním chovu, mnoho chovatelů často 
postupovalo in-breedingovou nebo 
liniovou plemenitbou. Tato situace 
není ve Švédsku vyjímečná a jejím 
výsledkem je nešťastný celosvětový 
nedostatek genetické rozmanitosti 
plemene. 

V současné době jsou ve Švédsku 
4 hlavní linie psů:
A –  (asi 90% všech GS) 

Coward‘s Sam (c1850)
B –  Bruce the Bhoy (c1910)  
C –  Painter Tim (y.o.b. 1922)
D –  Ch. Cromgie King (y.o.b. 1919)

A 5 švédských GS linií fen:
A –  (asi 90% všech fen) Cora or Pho-

be (c1875)
B –  Lady Kate (c1885)
C – Queen (c 1910)

D – Fan (c1850)
E – Kate (c1915)

Mnoho evropských chovatelských 
klubů pod FCI se ocitlo v ohrožení 
rizika omezené genetické variabi-
lity (diversity). V současnosti je za-
váděna v několika evropských ze-
mích Strategie za chov zdravějších 
psů. SKK zveřejnil politiku chovu 
v r. 2000. Všechny chovatelské kluby 
musí podřídit svou chovnou základ-
nu zdraví, genetické rozmanitosti, 
mentalitě, pracovním schopnostem 
a typickému, oficiálním standardem 
danému exteriéru. Dalším krokem je 
určení specifických problémů v rám-
ci jednotlivých plemen.  Na základě 
těchto poznatků pak bude rozvíjena 
Specifická chovatelská strategie.

Chovatelé se stále častěji obáva-
jí nebezpečí inbreedingu a přílišné-
ho využívání psů, kteří jsou v kurzu. 
Během 90. let byli v chovu využíváni 
psi dovezení do Norska z USA, Itá-
lie, Anglie a Francie. Pár chovatel-
ských průkopníků také cestovalo 
do Německa, Francie a Švýcarska, 

aby tam feny kryli. Když hledáme 
novou krev, je důležité vybírat psy 
příbuzného typu s velmi dobře evi-
dovanými záznamy co se týká zdraví 
a pracovních schopností. Psi, kteří 
se zcela odlišují od skandinávského 
pracovního typu obecně neuspějí. 
Pes, který se blýskne velkým množ-
stvím srsti při pobíhání v kruhu 
může oslovit rozhodčího na výstavě, 
ale sotva udělá dojem na naše mys-
livce. Ti skutečně dávají přednost 
opravdovému dělníkovi, který vy-
pracuje zvěř při lovu. 

Aby švédský GS mohl bojovat o ti-
tul CC ve třídě šampiónů musí nej-
dřív splnit podmínky pro zařazení 
do třídy pracovní, tedy prokázat 
vlastnost  vystavování v poli. Tepr-
ve potom může být zařazen do třídy 
šampiónů. Toto pravidlo zabraňuje 
„nepracovním“ psům dosáhnout na 
titul šampion, což by jinak zname-
nalo počátek rozdělení plemene 
na pouze výstavní a pracovní typy. 
Navíc ocenění na výstavě je svým 
způsobem určitou nevýhodou opro-
ti úspěchu v poli. V důsledku toho 
pouze několik stanic chová pouze 
kvůli exteriéru a tak téměř všich-
ni GS ve Švédsku jsou pracovní psi 
s trialovým nebo duálním záze-
mím. Dovoz psa z čistě výstavních 
linií do této země bude víc než jis-
tě ztrátou času a stejně tak i peněz 
bez ohledu na to, jak vyjímečný se 
může tento jedinec jevit v kruhu. 

„nejdříve práce potom zábava“

Ráda bych tuto kapitolu za-
končila citací ze zprávy z Výstavy 
v Birminghamu v r. 1887. Rozhodčí 
Mr. W. Sarjeantson v ní říká: „Vaši 
čtenáři si povšimnou, že jsem na-
šel chyby u mnoha setrů, díky je-
jich strmějšímu postoji. Je to zá-
važná chyba a zdá se být častější, 
než bývala. Bez dobrých zad, dob-
ře úhledných končetin a dostateč-
né délky od kyčlí ke hleznu, lehce 
vzdušný, rytmický cval, tak typický 
pro ušlechtilého setra je nemožný.  
Tato vada není tak patrná na lavi-
ci ve výstavním kruhu a zde máme 
příčinu toho, proč výstavní psi mo-
hou plemeni škodit – tím míním 
přeceňování líbivých ocenění na 
úkor daleko nezbytnější kvality. Po-
kud bych si mohl dovolit dát radu 
zkušenějším kolegům, řekl bych, 
že jejich hodnocení v  posudcích 
sportovních tříd by mohla prospět 
věci tím, že budou klást větší bodo-
vý důraz hodnocením nohou a tlap, 
zad a zádě, končetin a hlezen  než 
když budou upřednostňovat nepo-
rovnatelně jiné hodnoty jakými 
jsou estetické záležitosti uší, srsti 
a barvy, jež samozřejmě dodají pso-
vi eleganci. Především sportovní lo-
vecké společenství ale upřednostní 
pracovní schopnosti. Krásu ocení 
až následně.

http://avance.pp.se/SGSK
  Mgr. Jana Anderlová

Statistika 1996 – 2000 počet registrovaných GS u SKC 
 Rok 1996 1997 1998 1999 2000

 Počet GS 138 90 127 103 135

Počet GS, kteří startovali na FT a ocenění 1996–2000 
 Rok Počet startů Počet ocenění Ocenění/Starty v % 

 1996 144 16 11

 1997 210 34 16 

 1998 230 32 14

 1999 269 42 16 

 2000 300 46 15

Gordon Setter ve Švédsku
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Z pohledu rozhodčího
„Jak sladké je jíti za bílou skvr-

nou“ - to jsou slova Dr.Steinitze, 
velkého chovatele německých 
krátkosrstých ohařů. A tou bílou 
skvrnou byl jeho pointer Bar Niž-
bor. V těchto slovech je vyjádřen 
zásadní rozdíl ve stylu polní prá-
ce anglického a kontinentálního 
stavěcího psa. Nejde zde jen o 
fakt lovu, ale o estetický zážitek, 
který lov pernaté zvěře s anglic-
kým stavěcím psem povyšuje do 
sféry uměleckého díla. Jako roz-
hodčí, který měl možnost posuzo-
vat řadu mezinárodních soutěží, 
musím říci, že je úplně jedno, zda 
je ona skvrna bílá, černá nebo 
červená, ale záleží na kvalitě je-
dince jednotlivého plemene ang-
lických stavěcích psů. Velkou roli 
zde však také hraje předvedení 
psa na parkuru.

Pojďme se podívat, jak takové-
ho uměleckého díla dosáhnout. 
Hlavním protagonistou je zde pes 
a jeho vrozené vlastnosti, které 
musí vůdce dokázat správně roz-
vinout a v konečné fázi na parku-
ru prezentovat. Naše šance stou-
pají s jedincem, který od raného 
věku má zájem o zvěř, vystavuje, 
nemá snahu štvát a při vyhledá-
vání zvěře preferuje pernatou.

Z vlastní zkušenosti mohu po-
tvrdit, že je hrozně důležité, s ja-
kým druhem zvěře se mladý pes 
potká nejprve. Vždy se snažím, 
aby to byli koroptve, které dokáží 
nejlépe rozvinout vlohu vystavo-
vání. Tím, že neodbíhají tak jako 
bažant, dávají mladému psu kon-
stantnost pachu a nutí jej k pev-
nému vystavení. Druhým předpo-
kladem je kontakt psa a vůdce. 
V podstatě jde o poslušnost, ale 
nikoliv o dril, který psu svazuje 
„ruce“ a brání vlastní iniciativě. 
Jako ideální stav lze považovat 
souhru psa a vůdce, kdy pes uka-

zuje svoji loveckou iniciativu, při-
dělený terén prohledá tak, že ne-
vynechá žádný kus, nejeví dojem 
zadržení, ale při tom je plně v ru-
kách vůdce. Vznik této souhry vy-
žaduje řadu hodin systematické 
práce v poli a dostatek kontaktu 
se zvěří.Vůdce musí být ve dvojici 
se psem dominantní, dokázat ne-
násilně prosadit svou vůli - poslat 
psa tam, kde lze předpokládat 
zvěř ( i vůdce by měl mít lovecký 
instinkt - hledat zvěř hlavně při 
krajích, nikoliv uprostřed velkých 
lánů. Za horkého počasí tam, kde 
je voda a stín apod.) Důsledně 
dbát při hledání, aby pes dělat 
otáčky proti větru, nezabíhal za 
vůdce a poskytnout psovi čas, aby 
mohl přidělený parkur systema-
ticky prohledat. V praxi to zname-
ná, aby vůdce zbytečně „neletěl“ 
dopředu, čímž nutí psa vynechá-
vat místa v terénu a nebo zabírat 
příliš velké kusy, které nosově 
není schopen obsáhnout. Nebát 
se psa poslat i několikrát na stej-
né místo, protože při prvním pro-
běhnutím terénem i velice dobrý 
pes může zalehlou zvěř minout. 
Nerušit psa přílišným pískáním 
a hlasitými povely, protože tyto 
podněty určitým způsobem na 
krátkou dobu nutí psa „vysadit“ 
nos a orientovat se jinými smysly 

na vůdce (zrak a sluch). Přílišná 
hlučnost také vede k tomu, že 
pernatá zvěř velice brzy odbíhá 
nebo odlétá. Nehlučné chování by 
si měli také vštípit i rozhodčí !!

 Velice důležité je vědět, že 
stejně jako koně vedeme nejen 
pomocí otěže, ale i sedem a hole-
ní, tak psa v poli vedeme hlavně 
pohybem !! A to ne ukazováním 
rukou, ale je třeba psovi nazna-
čit směr hledání pohybem celého 
trupu do žádaného směru.

Dobrý vůdce je i dobrým „spor-
tovcem“. V praxi to znamená, 
že dokáže tolerovat chyby psa, 
respektuje partnera a korekt-
ně se chová k verdiktu rozhod-
čích.Snahou vůdce by měla být 
kvalitní prezentace a s ní spoje-
ný estetický zážitek z „bodu“ pro 
přítomné. Případný neúspěch ak-
ceptovat s nadhledem a nebrat 
jej jako životní tragedii. Vždyť 
ne každý start musí být spojen 
s vítězstvím. Jsem velice rád, že 
v řadách našich vůdců máme 
opravdové „sportovce a hlavně 
sportovkyně“, od kterých by se 
řada tzv. „zkušených“ vůdců moh-
la učit.

Mar. Lázně
8. 8. 2004

Dr. Novotný

Práce stavěcího psa
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Jarní klubové derby 
Tábor 2003

Klubové derby  couple    
12. 4. 2003
Skupina: Skupina 1
Rozhodčí:  Zbyněk Píbl, Petr Rubeš, 

Libor Kunt

Argilla Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
17 body(ů) výborně 
(EXC) 1. CACT
Typické hledání anglického setra 
s bezvadným nesením hlavy, sys-
tematicky prohledává terén. Ve 3. 
minutě vypracovala perfektně ko-
roptve, projevila naprosté klidy.

Gora z Dolnic
Pointer  fena  * 24.2.2000
Bejček Miroslav    CZ
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2. 
Prostorné hledání, styl téměř odpo-
vídá rase, je naprosto v rukou vůd-
ce, ve 2. Minutě pevně vystavuje, je 
klidná po ráně i před zvěří.

Apollo Black Sirius
Gordon setr  pes  * 17.2.2000
Sedláček Roman    CZ
11 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3. 
Hledání typické pro rasu, prostor-
né, s velmi dobrým držením hlavy. 
V 5. Minutě vystavuje bažanta, uká-
zal klid po výstřelu i před zvěří.

Max z Cechu
Pointer  pes  * 24.4.1998
Legát František    CZ
10 body(ů) dobře (B) 5. 
Hledání ve volnější stylu, počíná 
si rutinovaně, spolehlivě vystavuje 
v 6. Minutě koroptve, za zvěří po-
stoupil, byl klidný, jak po výstřelu, 
tak před zvěří.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001

Straková Eva    CZ
10 body(ů) dobře (B) 4. 
Daleké hledání ve stylu rasy, velmi 
dobré držení hlavy, je v kontaktu 
s vůdcem. Pernatou vystavila v 1. 
minutě, 1x vystavuje naprázdno.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
9 body(ů) dobře (B) 6. 
Stylové hledání, ale daleko do 
hloubky. V 8. Minutě vystavuje 
pernatou, je klidný po výstřelu 
i před zvěří.

Bysy Resuah
Pointer  fena  * 3.5.2000
Šabatka Jan    CZ
8 body(ů) dobře (B) 7. 
Prostorné hledání, ne příliš sa-
mostatné, často se točí po větru, 
2x vystavuej naprázdno, 1x pevně 
vystavuje koroptve, je klidná před 
zvěří i po 

Qvintus z Tismenic
Pointer  pes  * 2.1.2001
Svoboda Evžen    CZ
7 body(ů) dobře (B) 8. 
Hledání v loveckém stylu, pomalé 
a méně prostorné. Ve 4. Minutě pev-
ně vystavuje koroptve, je naprosto 
klidný před zvěří i po ráně.

Kim z Lukovských lánů
Pointer  pes  * 5.3.2001
Orság Lukáš    CZ
6 body(ů) dobře (B) 9. 
Hledání v loveckém stylu, nižší dr-
žení hlavy, hledá bez systému, v 5. 
minutě staví pernatou, je klidný po 
ráně i před pernatou.

Conny z Mešinské hájovny
Pointer  fena  * 15.5.2000
Drábek Jiří    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Na počátku hledání ve 2. minutě 
vystavila koroptve, po výstřelu 

partnera odešla od vystavující 
zvěře a přestala hledat.

Zettertjärns HO Odin
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání samostatné, styl odpovídá 
rase, hledání je prostorné rychlé 
a vytrvalé, je v kontaktu s vůdcem. 
Ve 2. běhu nevyužil šanci na ko-
roptvích.

 Alivio Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Spurná Lenka    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Stylové hledání, prostorné a daleké, 
pěkné držení hlavy, je v kontaktu 
s vůdcem. Ve 2. Běhu soustavně vy-
stavoval bez prokázání zveře.

Xanthos od Velkého dubu
Irský setr  pes  * 11.4.2001
Příhonský Karel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Prostorné hledání, chvílema 
s hlasitým projevem, partnera ne-
respektuje, pes není přiliš s kon-
taktu s vůdcem.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Prostorné hledání, v kontaktu 
s vůdcem, s dobrým držením hla-
vy, avšak 3x vypíchla koroptve bez 
vystavení.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu rasy, avšak bez 
systému a příliš do hloubky od 
vůdce,

Výsledky zkoušek 2003
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Jenny z Humenky
Irský setr  fena  * 13.7.2002
Johaníková Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Úzkostlivé hledání, v počátku sle-
duje partnera, nízko drží hlavu.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl hledání odpovídá rase, je da-
leké a prostorné, fena není přiliš 
v kontaktu s vůdkyní, 1x vystavuje 
naprázdno, 2x vyráží zvěr.

Hava ze Srnína
Anglický setr  fena  * 19.5.1999
Johaníková Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Průběhu hledání několikrát vyráží 
koroptve.

Ozi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 9.4.1999
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání bez systému, přiliš daleké 
do hloubky, 1. Vypíchla koroptve 
s dobrým větrem, stává se neovla-
datelnou.

Brit Moravia Setter
Gordon setr  pes  * 6.8.1999
Vacík Josef    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá typu zkou-
šek, je málo prostorné, pes nese 
nízko hlavu a nevyužívá bodu na 
koroptvích.

Agina z Hosteckých vrchů
Irský setr  fena  * 27.1.1999
Pich Josef    CZ
 body(ů) neuspěl (E)  
Při hledání projevuje bázlivost.

Jarní klubové derby 
Vražkov 2003

Klubové derby  couple    
20.4.2003
Skupina: Skupina 1
Rozhodčí:  Rubeš Petr, Kunt 

Libor, Švec František

Keepsake z Lukovských lánů
Pointer  pes  * 5.3.2001
Martínek Jan B. Prof.    CZ
9 body(ů) dobře (B) 1 
Hledání spíše loveckého typu, v de-
sáté minutě vystavuje pernatou, po 
vzlétnutí klidný po výstřelu.

 Alivio Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Spurná Lenka    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání odpovídá stylu plemene, 
prostorné a vytrvalé avšak v kon-
taktu s vůdcem. V páté minutě staví 
zajíce, ale bez výstřelu a v jedenácté 
minutě  vyrátí pernatou.

Xanthos od Velkého dubu
Irský setr  pes  * 11.4.2001
Příhonský Karel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl hledání odpovídá plemeni, vy-
trvalé a daleké hledání s touhou na-
jít zvěř. Při druhém běhu nevyužívá 
vystavení pernaté a v závěru běhu 
prohání srstnatou,  kterou hlásí.

Ozi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 9.4.1999
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nesystematické hledání, často 
z vlivu vůdce, pes přechází a vy-
ráží pernatou.

Dag Klamap Debra
Anglický setr  pes  * 18.3.1999
Čápová Markéta    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Z vlivu vůdce.

Hava ze Srnína
Anglický setr  fena  * 19.5.1999
Johaníková Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Z vlivu vůdce.

Dixa Bojandolí
Gordon setr  fena  * 2.1.1999
Mrázek Jiří    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání spíše volného stylu. V dru-
hém běhu prohání krátce srstnatou 
v závěru běhu úzkostlivě vystavuje 
bez prokázání zvěře.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Novotný Vlastimil, MUDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výbornýá styl, dobrá mechanika 
pohybu, vytrvalé a daleké hledá-
ní avšak odpovídající dané zkoušce. 
V druhém běhu nevyužívá možnosti 
vystavení  pernaté a časté vystavení 
bez prokázání zvěře.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání odpovídá stylu pelmene. 
Po dobu běhu rychlé a vytrvalé 
hledání, dvakrát pronásleduje 
srstnatou a nevyužívá možnosti 
jejího vystavení.

Dream Justina Jenny‘s Irsal
Irský setr  fena  * 7.6.2001
Hádková Marie    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena volnějšího typu hledání a spí-
še loveckého. Jedenkrát pronásle-
duje srstnatou, nevyužívá vystavení 
a časté pobízení k hledání.

Zettertjärns HO Odin
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání téměř odpovídá plemeni, je 
vytrvalé a daleké avšak v kontaktu 
s vůdcem. V druhém běhu nevyu-
žívá možnosti vystavení pernaté. 
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Dvakrát vystavuje bez prokázání 
zvěře a v závěru běhu pronásleduje 
srstnatou.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Z vlivu vůdce.

Apollo Black Sirius
Gordon setr  pes  * 17.2.2000
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vytrvalé a systematické hledání 
ve stylu pelmene. Ve druhém běhu 
přechází pernatou a další možnosti 
vystavení pernaté vystavuje krátce 
a nevyčká příchodu vůdce.

Fany z Dolnic
Pointer  fena  * 4.1.1998
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl, vytrvalé a daleké hle-
dání avšak z kontaktu s vůdcem 
s touhou najít zvěř. V druhém běhu 
přechází pernatou a několikrát sta-
ví bez prokázání zvěře. A ke konci 
běhu se dostává z vlivu vůdce.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání odpovídá stylu plemene, 
časté zabíhání za vůdce a příliš 
usměrňována vůdcem. Jedenkrát 
přechází pernatou a v zápětí vy-
stavuje jinou.

MFT Klapý 2003 
(pointer-setter)

Field Trials  couple  
pointer-setter  25.4.2003
Skupina: B
Rozhodčí:  Gerhard Eins, Libor 

Kunt, František Švec

Noé 
Anglický setr  pes  * 2.8.1997
Tannaz Pierre L.     CH

18 body(ů) výborně (EXC) 1
CACIT
Vynikající hledání s výborným sty-
lem plemene. Vlevo ve velké vzdále-
nosti bod na koroptvích, které  před 
příchodem vůdce spontálně vzléta-
jí. Pes neopouští místo a zůstává, 
až do příchodu vůdce. Klidný před 
pernatou a po výstřelu.

Aramis 
Anglický setr  pes  * 12.10.1998
Giorgio Ambrosi    I
16 body(ů) výborně (EXC) 2 
Vynikající hledání, styl a držení 
hlavy. Ukazuje korektní bod na 
bažantu. Klidný před pernatou 
a po výstřelu.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4 
Velmi dobré hledání v typickém 
stylu plemene s dobrým držením 
hlavy a mechanikou pohybu. Kva-
litní bod na koroptvích. Klidný po 
výstřelu i před 

Néva d‘RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Meili Simone    CH
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
Velmi dobré hledání v prvém bě-
hu s dobrým stylem plemena. Ve 
druhém běhu těžký bod na samot-
né koroptvi v hlubokém příkopu. 
Partner  nepřiznává, předstupuje 
před vystavujícího psa a vyráží ko-
roptev, kterou štve. Neva i přes to 
zůstává zcela klidná a neopouštní 
místo. Klidná po 

Spirit des quasar
Gordon setr  pes  * 7.2.2001
Spörri Kurt    CH
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 5 
Hledání střední kvality. Těžký bod 
ve stařině na ubíhajících koropt-
vích. Spontálně postupuje a ustalu-
je koroptve. Klidný před pernatou 
a po výstřelu.

Aprisa Collofinos̀
Anglický setr  fena  * 8.4.1995
Lechler Ludwig    D
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 6 
Hledání střední kvality. Velmi 
kvalitní bod na bažantu, daleko od 
vůdce. Dříve, než se vůdce dostal 
ke psu, bažant spontálně vzlétá, 
fena neopouští  místo. Klidná před 
pernatou a po výstřelu.

Darko 
Anglický setr  pes  * 8.7.1997
Giorgio Ambrosi    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nepřiznává, předstupuje před 
vystavujícího partnera a štve 
pernatou.

Navajo de Gris Monprés
Anglický setr  pes  * 11.3.1997
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nevyužívá šanci na pernaté

Picco del Zagnis
Anglický setr  pes  * 1.5.2000
Lechler Ludwig    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Staví 3x bez prokázání zvěře. Hle-
dání plně neodpovídá požadavku 
zkoušky

Nemo vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající hledání a držení hlavy 
ve stylu rasy, spontání bod na vodní 
pernaté, kterou po vzlétnutí štve.

Finlay de la raverette
Irský setr  pes  * 15.2.1996
Spörri Kurt    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání bez systému, neodpovídá 
požadavkům zkoušky.

Pretty Woman  de Herslage
Gordon setr  fena  * 24.1.1996
Campana Rico    CH
0 body(ů)   
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Mousse de la Motte Beauvoir
Anglický setr  pes  * 31.3.1996
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nevyužívá šanci na pernaté, uka-
zuje vynikající hledání a typický 
styl pro plemeno

Douglas  v.d. Postschwaige
Pointer  pes  * 22.6.1997
Wolfmayr Franz    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikájící styl a mechanika pohy-
bu. Přidělený terén systematicky 
prohledává s výbornou loveckou 
chytrostí. Nevyužívá šanci na 
pernaté.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dobrý styl rasy s prostorným hledá-
ním, dobře vyvážené. Štve zajíce.

Naomi de Nahiti
Gordon setr  fena  * 22.7.1997
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Štve zajíce

New West  de gris monprés
Anglický setr  pes  * 11.3.1997
Spörri Kurt    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající hledání a styl rasy. Ne-
využívá šanci na pernaté.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky

Alivio  Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavkům 
zkoušky

Giada 
Anglický setr  fena  * 12.9.2000
Giorgio Ambrosi    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Spontáně přiznává, ale pak při-
znávku přerušuje a pokračuje 
v hledání

Fany z Dolnic
Pointer  fena  * 4.1.1998
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání loveckého typu, vyváže-
né, držení hlavy lze akceptovat, 
štve zajíce.

Field Trials  solo  
pointer-setter (I.)  25.4.2003
Skupina: C
Rozhodčí:  MUDr. Vlastimil Novotný, 

Miroslav Šnobr

Joop vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.1998
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Styl a hledání typické pro pleme-
no, výborné držení hlavy, příkladný 
kontakt  s vůdcem. Korektní bod na 
koroptvích. Klidný před pernatou 
i po výstřelu.

Nana vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Styl a držení hlavy lze akceptovat. 
Hledání systematické s výbornou lo-
veckou chytrostí a prokazuje schop-
nost terén pečlivě prohledat. 1x tap 
na  koroptvích, 1x bod na koropt-
vích v těžkém terénu. Klidná před 
pernatou i po výstřelu.

Black Mystery Chinook gen. 
Merlin
Gordon setr  pes  * 17.8.1999
Blatter Pia    CH
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
Styl a držení hlavy typické pro ple-
meno. Dobrý lovecký instikt a sil-

ně vyjádřena touha najít zvěř. Při 
hledání okamžiky, kdy dělá dojem 
většího zadržení. Korektní bod na 
bažantech. Klidný před pernatou 
i po výstřelu.

Argilla Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a mechanika pohybu typické 
pro plemeno. Ukazuje dobrý lo-
vecký instikt, ale chybou vůdce 
připravena o možnost udělat bod 
na bažantu.

Hodja vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 30.1.1997
Geyer Birgit u. Bernd    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a hledání v typu plemene. Dob-
ře využívá terén. Odmítá však po-
stupovat.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy typické pro 
plemeno. Horší kontakt s vůdcem. 
Hledání by mělo mít více systému 
a zdá se i menší nasazení nosu. 
Horší klid před srstnatou.

Ozi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 9.4.1999
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl lze ještě akceptovat, nízké dr-
žení hlavy. Má výrazně vyjádřenou 
touhu najít zvěř. V nepřehledném 
terénu sleduje pach bažanta, kte-
rého vyráží.

Black Joggers Ebony-Sidney
Gordon setr  pes  * 13.10.2000
Blatter Pia    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy typické pro ple-
meno. Výrazně vyjádřena touha na-
jít zvěř. Hledání dobře přizpůsobuje 
terénu, příkladný kontakt s vůdcem. 
Nevyužívá 2x šanci na pernaté.
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Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl a držení hlavy. Hledání 
dosti do hloubky, vyráží bažanta, 
o kterém ví.

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy lze akceptovat. 
Hledání s menším systémem, hůře 
se přizpůsobuje terénu. Malý bod na 
bažantu, ale přechází koroptve.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Systematické, prostorné a rychlé 
hledání v dobrém stylu plemene, 
s dobrým držením hlavy. Oháňka 
dosti neklidná v pohybu. Nevyuží-
vá šanci na 

Apollo Black Sirius
Gordon setr  pes  * 17.2.2000
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy typické pro ple-
meno. Oháňka v pohybu by měla 
být více v klidu. Staví 1x bez zvěře 
a následně z vlivu vůdce.

Skupina: D
Rozhodčí: Zbyněk Píbl, Locher

Joop vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.1998
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Styl a hledání   typické pro pleme-
no, výborné držení hlavy, příkladný 
kontakt  s vůdcem. Korektní bod na 
koroptvích. Klidný před pernatou 
i po výstřelu.

Nana vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 4.11.1999
Palma Adrian 

& Jessen Renate    D
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Styl a držení hlavy lze akceptovat. 
Hledání systematické s výbornou lo-
veckou chytrostí a prokazuje schop-
nost terén pečlivě prohledat. 1x tap 
na  koroptvích, 1x bod na koropt-
vích v těžkém terénu. Klidná před 
pernatou i po výstřelu.

Black Mystery Chinook gen. 
Merlin
Gordon setr  pes  * 17.8.1999
Blatter Pia    CH
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
Styl a držení hlavy typické pro ple-
meno. Dobrý lovecký instikt a sil-
ně vyjádřena touha najít zvěř. Při 
hledání okamžiky, kdy dělá dojem 
většího  zadržení. Korektní bod na 
bažantech. Klidný před pernatou 
i po výstřelu.

Apollo Black Sirius
Gordon setr  pes  * 17.2.2000
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy typické pro ple-
meno. Oháňka v pohybu by měla 
být více v klidu. Staví 1x bez zvěře 
a následně z vlivu vůdce.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Systematické, prostorné a rychlé 
hledání v dobrém stylu plemene, 
s dobrým držením hlavy. Oháňka 
dosti neklidná v pohybu. Nevyuží-
vá šanci na 

Ozi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 9.4.1999
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl lze ještě akceptovat, nízké dr-
žení hlavy. Má výrazně vyjádřenou 
touhu najít zvěř. V nepřehledném 
terénu sleduje pach bažanta, kte-
rého vyráží.

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy lze akceptovat. 
Hledání s menším systémem, hůře 
se přizpůsobuje terénu. Malý bod na 
bažantu, ale přechází koroptve.

Argilla Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a mechanika pohybu typické 
pro plemeno. Ukazuje dobrý lo-
vecký instikt, ale chybou vůdce 
připravena o možnost udělat bod 
na bažantu.

Hodja vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 30.1.1997
Geyer Birgit u. Bernd    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a hledání v typu plemene. Dob-
ře využívá terén. Odmítá však po-
stupovat.

Black Joggers Ebony-Sidney
Gordon setr  pes  * 13.10.2000
Blatter Pia    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy typické pro 
plemeno. Výrazně vyjádřena 
touha najít zvěř. Hledání dobře 
přizpůsobuje terénu, příkladný 
kontakt s vůdcem. Nevyužívá 2x 
šanci na pernaté.

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl a držení hlavy. Hledání 
dosti do hloubky, vyráží bažanta, 
o kterém ví.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy typické pro 
plemeno. Horší kontakt s vůdcem. 
Hledání by mělo mít více systému 
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a zdá se i menší nasazení nosu. 
Horší klid před  srstnatou.

Derby  solo  pointer-setter  
25.4.2003
Skupina: A
Rozhodčí:  Petr Rubeš, 

Josef Hendl

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Daleké prostorné hledání ve sty-
lu plemene. V 8. minutě vystavuje 
koroptve. Klidná před zvěří i po 
výstřelu.

Arachné Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
9 body(ů) dobře (B)  
Hledání kratší, spíše v loveckém 
stylu s pobízením. V 5. minutě vy-
stavuje koroptve. Klidná před zvěří 
i po výstřelu.

Eager BEAVER Black Mystery
Gordon setr  pes  * 14.12.2001
Campana Rico/Aeschlimann 
Urs    CH
0 body(ů)   

Dolly Slovak Base
Irský setr  fena  * 8.6.2001
Sojková Dagmar    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Po vypuštění se dostává z vlivu 
vůdce a soustavně prohání srst-
natou.

Action Field Flyers
Pointer  pes  * 20.6.2002
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Po rozběhu první minuty se dostává 
z vlivu vůdce a soustavně pronásle-
duje srstnatou.

Sina de Herslage
Gordon setr  fena  * 9.11.2001
Campana Rico    CH
0 body(ů)   

Gera Bojandolí
Gordon setr  fena  * 20.4.2002
Vrbický Miroslav    SK
0 body(ů)   

Field Trials  couple  
pointer-setter  26.4.2003
 Skupina: B
Rozhodčí:  MUDr. Vlastimil 

Novotný, Libor Kunt, 
František Švec

Mousse de la Motte Beauvoir
Anglický setr  pes  * 31.3.1996
Boitier-Mura    F
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 
Styl hledání a držení hlavy typické 
pro plemeno. Šíře záběru na hranici 
FT. 1x staví bez prokázání zvěře. Ke 
konci běhu bod na pernaté. Klidný 
po výstřelu i před pernatou.

Darko 
Anglický setr  pes  * 8.7.1997
Giorgio Ambrosi    I
11 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Styl a držení hlavy typické pro 
plemeno. Hledání v určité fázi 
by mělo mít více systému. Bod na 
pernaté. Klidný po výstřelu i před 
pernatou.

Finlay de la raverette
Irský setr  pes  * 15.2.1996
Spörri Kurt    CH
9 body(ů) dobře (B) 3 
Hledání spíše loveckého typu, me-
chanika pohybu poněkud těžkopád-
ná. Dobrý kontakt s vůdcem. Ve 2. 
minutě staví bažanta. Klidný před 
pernatou i  po výstřelu.

Hilary z Pufiho parku
Pointer  fena  * 26.9.2000
Balogh Ladislav    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, držení hlavy a mechanika po-
hybu typické pro plemeno. Hledá-
ní v úvodu systematické, vyvážené, 
ale ke konci běhu více korigována 
vůdcem. 

Noé 
Anglický setr  pes  * 2.8.1997
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Typický styl, mechanika pohybu 
pro anglického setra. Hledání 
systematické s plným nasazením 
po celou dobu zkoušky. 1x staví bez 
prokázání zvěře. Nevyužívá šanci 
na pernaté.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy lze akceptovat. 
Ve 2. minutě štve zajíce.

Navajo de Gris Monprés
Anglický setr  pes  * 11.3.1997
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl a držení hlavy, hle-
dání na hranici FT. Několikrát 
točí po větru. V doběhu prokazuje 
opět výborné hledání a ve druhém 
běhu přechází 

Giada 
Anglický setr  fena  * 12.9.2000
Giorgio Ambrosi    I
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Styl a hledání lze akceptovat, 2x 
staví větření srstnaté. Nepřichází 
na pernatou.

Nemo vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl hledání a držení hlavy zce-
la v typu plemene. Přechází ko-
roptve.

Nana vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Styl, mechanika pohybu typické pro 
plemeno. Držení hlavy by mohlo být 
poněkud vyšší. Při hledání se více 
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orientuje na partnera, prokazuje 
spontánní přiznávku, nepřichází 
na pernatou.

Douglas  v.d. Postschwaige
Pointer  pes  * 22.6.1997
Wolfmayr Franz    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, držení hlavy a mechanika po-
hybu typické pro plemeno. Hledání 
systematické, vyvážené, poněkud 
více do hloubky. Daleko vlevo sta-
ví, po chvíli  se snaží zvěř ustálit, 
a když ubíhající koroptve vybíha-
jí z krytu, tyto vyráží a opouští 
místo.

Picco del Zagnis
Anglický setr  pes  * 1.5.2000
Lechler Ludwig    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Typický styl, mechanika pohybu 
a držení hlavy anglického setra, 
hledání prostorné, systematic-
ké. 2x staví bez prokázání zvěře. 
Štve zajíce.

Néva d‘RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, hledání a držení hlavy lze ak-
ceptovat, prokazuje dobrou lovec-
kou schopnost. 1x staví bez zvěře. 
Postupuje s větší podporou vůdce. 
Prokazuje spontánní přiznávku, 
nevyužívá šanci na pernaté.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu příkladné hledání 
v typickém stylu anglického setra. 
Vynikající systém, konstatní tem-
po, zcela bez ovlivňování vůdce. Ve 
druhém běhu  ve 2. minutě přichá-
zí zcela na krátkou vzdálenost na 
koroptve, které vzlétají.

Aramis 
Anglický setr  pes  * 12.10.1998
Giorgio Ambrosi    I

0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a hledání typické pro plemeno. 
Štve srnčí zvěř.

New West  de gris monprés
Anglický setr  pes  * 11.3.1997
Spörri Kurt    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu výborný styl, držení 
hlavy a typická mechanika pro ple-
meno. Hledání systematické, správ-
ně otáčky proti větru. Ve druhém 
běhu přechází koroptev.

Hodja vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 30.1.1997
Geyer Birgit u. Bernd    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu hledání ve stylu ple-
mene, držení hlavy by mohlo být 
trochu vyšší. 1x značí srstnatou 
zvěř. Dobrý kontakt s vůdcem. Ve 
druhém běhu vystavuje bez proká-
zání zvěře, nutná větší podpora při 
postupování.

Fany z Dolnic
Pointer  fena  * 4.1.1998
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky.

Naomi de Nahiti
Gordon setr  fena  * 22.7.1997
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl hledání a držení hlavy typické 
pro plemeno. Ke konci běhu hledá 
větření s nízkým nosem a poně-
kud polevuje v tempu. Nevyužívá 
šanci na 

Spirit des quasar
Gordon setr  pes  * 7.2.2001
Spörri Kurt    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, držení hlavy a hledání lze ješ-
tě akceptovat, chybí systém, nutná 
podpora vůdce. Štve zajíce.

Bart dit Primo del Zagnis
Anglický setr  pes  * 2.10.1999
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání rychlé s plným nasazením 
na hranici Grande Quete. Nevyužívá 
šanci na pernaté.

Alivio  Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a mechanika pohybu v typu 
plemene. Držení hlavy by mohlo 
být vyšší. Hledání méně vyváže-
né, opakovaně přerušuje a hledá 
větření s nízkým nosem. Vícekrát 
staví bez prokázání zvěře.

 Ra_s du Vrizon
Pointer  pes  * 2.4.2000
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dobré držení hlavy, typická mecha-
nika pohybu, hledání systematické, 
vyvážené. V doběhu 1x staví bez 
prokázání zvěře a ke konci běhu 
přechází 

Aprisa Collofino`s
Anglický setr  fena  * 8.4.1995
Lechler Ludwig    D
0 body(ů)   

Skupina: B
Rozhodčí:  MUDr. Vlastimil 

Novotný, Libor Kunt, 
František Švec

Mousse de la Motte Beauvoir
Anglický setr  pes  * 31.3.1996
Boitier-Mura    F
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 
Styl hledání a držení hlavy typické 
pro plemeno. Šíře záběru na hranici 
FT. 1x staví bez prokázání zvěře. Ke 
konci běhu bod na pernaté. Klidný 
po výstřelu i před pernatou.

Darko 
Anglický setr  pes  * 8.7.1997
Giorgio Ambrosi    I
11 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
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Styl a držení hlavy typické pro 
plemeno. Hledání v určité fázi 
by mělo mít více systému. Bod na 
pernaté. Klidný po výstřelu i před 
pernatou.

Finlay de la raverette
Irský setr  pes  * 15.2.1996
Spörri Kurt    CH
9 body(ů) dobře (B) 3 
Hledání spíše loveckého typu, me-
chanika pohybu poněkud těžkopád-
ná. Dobrý kontakt s vůdcem. Ve 2. 
minutě staví bažanta. Klidný před 
pernatou i po výstřelu.

Giada 
Anglický setr  fena  * 12.9.2000
Giorgio Ambrosi    I
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Styl a hledání lze akceptovat, 2x 
staví větření srstnaté. Nepřichází 
na pernatou.

Néva d‘RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, hledání a držení hlavy lze ak-
ceptovat, prokazuje dobrou lovec-
kou schopnost. 1x staví bez zvěře. 
Postupuje s větší podporou vůdce. 
Prokazuje spontánní přiznávku, 
nevyužívá šanci na pernaté.

Noé 
Anglický setr  pes  * 2.8.1997
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Typický styl, mechanika pohybu 
pro anglického setra. Hledání 
systematické s plným nasazením 
po celou dobu zkoušky. 1x staví bez 
prokázání zvěře. Nevyužívá šanci 
na pernaté.

Navajo de Gris Monprés
Anglický setr  pes  * 11.3.1997
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl a držení hlavy, hle-
dání na hranici FT. Několikrát 
točí po větru. V doběhu prokazuje 

opět výborné hledání a ve druhém 
běhu přechází 

Nemo vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl hledání a držení hlavy zce-
la v typu plemene. Přechází ko-
roptve.

Nana vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Styl, mechanika pohybu typické pro 
plemeno. Držení hlavy by mohlo být 
poněkud vyšší. Při hledání se více 
orientuje na partnera, prokazuje 
spontánní přiznávku, nepřichází 
na pernatou.

Picco del Zagnis
Anglický setr  pes  * 1.5.2000
Lechler Ludwig    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Typický styl, mechanika pohybu 
a držení hlavy anglického setra, 
hledání prostorné, systematic-
ké. 2x staví bez prokázání zvěře. 
Štve zajíce.

Aprisa Collofino`s
Anglický setr  fena  * 8.4.1995
Lechler Ludwig    D
0 body(ů)   

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu příkladné hledání 
v typickém stylu anglického setra. 
Vynikající systém, konstatní tem-
po, zcela bez ovlivňování vůdce. Ve 
druhém běhu ve 2. minutě přichá-
zí zcela na krátkou vzdálenost na 
koroptve, které vzlétají.

Douglas  v.d. Postschwaige
Pointer  pes  * 22.6.1997
Wolfmayr Franz    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, držení hlavy a mechanika po-
hybu typické pro plemeno. Hledání 
systematické, vyvážené, poněkud 
více do hloubky. Daleko vlevo sta-
ví, po chvíli  se snaží zvěř ustálit, 
a když ubíhající koroptve vybíha-
jí z krytu, tyto vyráží a opouští 
místo.

Aramis 
Anglický setr  pes  * 12.10.1998
Giorgio Ambrosi    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a hledání typické pro plemeno. 
Štve srnčí zvěř.

Hilary z Pufiho parku
Pointer  fena  * 26.9.2000
Balogh Ladislav    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, držení hlavy a mechanika po-
hybu typické pro plemeno. Hledá-
ní v úvodu systematické, vyvážené, 
ale ke konci běhu více korigována 
vůdcem. 

Ra‘s du Vrizon
Pointer  pes  * 2.4.2000
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dobré držení hlavy, typická mecha-
nika pohybu, hledání systematické, 
vyvážené. V doběhu 1x staví bez 
prokázání zvěře a ke konci běhu 
přechází 

Hodja vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 30.1.1997
Geyer Birgit u. Bernd    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu hledání ve stylu ple-
mene, držení hlavy by mohlo být 
trochu vyšší. 1x značí srstnatou 
zvěř. Dobrý kontakt s vůdcem. Ve 
druhém běhu vystavuje bez proká-
zání zvěře, nutná větší podpora při 
postupování.
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Fany z Dolnic
Pointer  fena  * 4.1.1998
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky.

Naomi de Nahiti
Gordon setr  fena  * 22.7.1997
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl hledání a držení hlavy typické 
pro plemeno. Ke konci běhu hledá 
větření s nízkým nosem a poně-
kud polevuje v tempu. Nevyužívá 
šanci na 

Spirit des quasar
Gordon setr  pes  * 7.2.2001
Spörri Kurt    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, držení hlavy a hledání lze ješ-
tě akceptovat, chybí systém, nutná 
podpora vůdce. Štve zajíce.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy lze akceptovat. 
Ve 2. minutě štve zajíce.

Bart dit Primo del Zagnis
Anglický setr  pes  * 2.10.1999
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání rychlé s plným nasazením 
na hranici Grande Quete. Nevyužívá 
šanci na pernaté.

New West  de gris monprés
Anglický setr  pes  * 11.3.1997
Spörri Kurt    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu výborný styl, držení 
hlavy a typická mechanika pro ple-
meno. Hledání systematické, správ-
ně otáčky proti větru. Ve druhém 
běhu přechází koroptev.

Alivio  Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Spurná Lenka     CZ

0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a mechanika pohybu v typu 
plemene. Držení hlavy by mohlo 
být vyšší. Hledání méně vyváže-
né, opakovaně přerušuje a hledá 
větření s nízkým nosem. Vícekrát 
staví bez prokázání zvěře.

Field Trials  solo  
pointer-setter (I.)  26.4.2003
Skupina: C
Rozhodčí:  Gerhard Eins, 

ing. Luděk Polák

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Hledání s výbornou mechanikou po-
hybu a držením hlavy. V 1. minutě 
výborné vystavení a po vzlétnutí 
bažanta jej krátce štve. Ve 3. mi-
nutě výborný bod na koroptvích, 
ale při výstřelu drobný pohyb ve 
směru pernaté.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Hledání v úvodu zadržené, když na 
tomto místě předtím bylo více zají-
ců a nechává se značně ovlivnit vě-
třením srstnaté. Dobrá mechnaika 
pohybu a držení hlavy. V průběhu 
běhu přichází k vystavení bažan-
ta v dobrém manýrů, klidná před 
pernatou i po výstřelu. Po změně 
terénu se její hledání 

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
9 body(ů) dobře (B) 3 
V úvodu zadržené hledání, opako-
vaně přerušuje hledání. V 5. minutě 
bod na koroptvích a po vzlétnutí 
pernaté a výstřelu zadržena jen 
prostřednictvím silného působení 
vůdce. V průběhu hledání ještě je-
den korektní bod na 3 bažantech 
a opět po výstřelu nutná silná pod-
pora vůdce.

Birdfinder‘s Buffy
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s dobrou mechanikou 
pohybu, dobrým držením hlavy 
a opakovaně staví bez prokázá-
ní zvěře. Obtíže při postupování, 
nutná větší podpora vůdce. V no-
vém terénu hledá podle hlubokého 
vodního příkopu a vyráží kachny, 
které štve.

Arina ze Zadráhy
Maďarský ohař  fena  * 20.6.2000
Zoubek Petr    CZ
0 body(ů)   

Apollo Black Sirius
Gordon setr  pes  * 17.2.2000
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Ukazuje pěkné hledání s dobrou 
mechanikou pohybu a dobrým 
držením hlavy. V 1. minutě staví 
bažanta, za kterým po vzlétnutí 
jde několik kroků. V dalším prů-
běhu se opakovaně chladí ve vo-
dě a ke konci běhu vyráží zajíce, 
kterého štve.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu hledání v typickém sty-
lu plemena s výborným držením 
hlavy a nasazením. Systematicky 
prohledává přidělený terén, ale bo-
hužel nechá se ovlivnit srnčí zvěří, 
kterou štve.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s plným nasazením a dob-
rou mechanikou pohybu. Korektní 
držení hlavy. V 1. minutě vyráží ba-
žanta. Ve 3. minutě se opět dostává 
na pernatou, kterou vyráží.
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Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Začátek hledání ve vysoké krytině, 
ne zcela ideální terén pro pointra. 
Přesto prokazuje výborné držení 
hlavy a mechaniku pohybu. V 1. 
minutě vzlétá pernatá, o které 
neví. Ve 3. a 4. minutě přechází 
bažanta.

Joop vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.1998
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Začíná hledat v rybízovém poli 
s výborným držením hlavy a me-
chanikou pohybu. 2 x staví zajíce, 
další hledání je ovlivněno zajíci 
a v novém terénu ke konci běhu 
vyráží koroptve.

Quincy vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 30.3.2001
Leyerer Markus    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání v úvodu lepší než v přede-
šlém dni, dobrá mechanika pohybu 
a držení hlavy. V 1. minutě vyráží 
koroptve. Dále pak během několika 
minut přichází opět na koroptve, 
které vyráží.

Skupina: C
Rozhodčí:  Gerhard Eins, 

ing. Luděk Polák

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Hledání s výbornou mechanikou po-
hybu a držením hlavy. V 1. minutě 
výborné vystavení a po vzlétnutí 
bažanta jej krátce štve. Ve 3. mi-
nutě výborný bod na koroptvích, 
ale při výstřelu drobný pohyb ve 
směru pernaté.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Hledání v úvodu zadržené, když na 
tomto místě předtím bylo více zají-
ců a nechává se značně ovlivnit vě-
třením srstnaté. Dobrá mechnaika 
pohybu a držení hlavy. V průběhu 
běhu přichází k vystavení bažan-
ta v dobrém manýrů, klidná před 
pernatou i po výstřelu. Po změně 
terénu se její hledání 

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
9 body(ů) dobře (B) 3 
V úvodu zadržené hledání, opako-
vaně přerušuje hledání. V 5. minutě 
bod na koroptvích a po vzlétnutí 
pernaté a výstřelu zadržena jen 
prostřednictvím silného působení 
vůdce. V průběhu hledání ještě je-
den korektní bod na 3 bažantech 
a opět po výstřelu nutná silná pod-
pora vůdce.

Arina ze Zadráhy
Maďarský ohař  fena  * 20.6.2000
Zoubek Petr    CZ
0 body(ů)   

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s plným nasazením a dob-
rou mechanikou pohybu. Korektní 
držení hlavy. V 1. minutě vyráží ba-
žanta. Ve 3. minutě se opět dostává 
na pernatou, kterou vyráží.

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Začátek hledání ve vysoké krytině, 
ne zcela ideální terén pro pointra. 
Přesto prokazuje výborné držení hla-
vy a mechaniku pohybu. V 1. minutě 
vzlétá pernatá, o které neví. Ve 3. a 4. 
minutě přechází bažanta.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu hledání v typickém sty-
lu plemena s výborným držením 
hlavy a nasazením. Systematicky 
prohledává přidělený terén, ale bo-
hužel nechá se ovlivnit srnčí zvěří, 
kterou štve.

Apollo Black Sirius
Gordon setr  pes  * 17.2.2000
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Ukazuje pěkné hledání s dobrou 
mechanikou pohybu a dobrým 
držením hlavy. V 1. minutě staví 
bažanta, za kterým po vzlétnutí 
jde několik kroků. V dalším prů-
běhu se opakovaně chladí ve vo-
dě a ke konci běhu vyráží zajíce, 
kterého štve.

Joop vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.1998
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Začíná hledat v rybízovém poli 
s výborným držením hlavy a me-
chanikou pohybu. 2 x staví zajíce, 
další hledání je ovlivněno zajíci 
a v novém terénu ke konci běhu 
vyráží koroptve.

Birdfinder‘s Buffy
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s dobrou mechanikou 
pohybu, dobrým držením hlavy 
a opakovaně staví bez prokázá-
ní zvěře. Obtíže při postupování, 
nutná větší podpora vůdce. V no-
vém terénu hledá podle hlubokého 
vodního příkopu a vyráží kachny, 
které štve.

Quincy vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 30.3.2001
Leyerer Markus    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
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Hledání v úvodu lepší než v přede-
šlém dni, dobrá mechanika pohybu 
a držení hlavy. V 1. minutě vyráží 
koroptve. Dále pak během několika 
minut přichází opět na koroptve, 
které vyráží.

Skupina: D
Rozhodčí:  Locher, Petr Rubeš

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Hledání s výbornou mechanikou po-
hybu a držením hlavy. V 1. minutě 
výborné vystavení a po vzlétnutí 
bažanta jej krátce štve. Ve 3. mi-
nutě výborný bod na koroptvích, 
ale při výstřelu drobný pohyb ve 
směru pernaté.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Hledání v úvodu zadržené, když na 
tomto místě předtím bylo více zají-
ců a nechává se značně ovlivnit vě-
třením srstnaté. Dobrá mechnaika 
pohybu a držení hlavy. V průběhu 
běhu přichází k vystavení bažan-
ta v dobrém manýrů, klidná před 
pernatou i po výstřelu. Po změně 
terénu se její hledání 

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
9 body(ů) dobře (B) 3 
V úvodu zadržené hledání, opako-
vaně přerušuje hledání. V 5. minutě 
bod na koroptvích a po vzlétnutí 
pernaté a výstřelu zadržena jen 
prostřednictvím silného působení 
vůdce. V průběhu hledání ještě je-
den korektní bod na 3 bažantech 
a opět po výstřelu nutná silná pod-
pora vůdce.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ

0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu hledání v typickém sty-
lu plemena s výborným držením 
hlavy a nasazením. Systematicky 
prohledává přidělený terén, ale bo-
hužel nechá se ovlivnit srnčí zvěří, 
kterou štve.

Arina ze Zadráhy
Maďarský ohař  fena  * 20.6.2000
Zoubek Petr    CZ
0 body(ů)   

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s plným nasazením a dob-
rou mechanikou pohybu. Korektní 
držení hlavy. V 1. minutě vyráží ba-
žanta. Ve 3. minutě se opět dostává 
na pernatou, kterou vyráží.

Quincy vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 30.3.2001
Leyerer Markus    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání v úvodu lepší než v přede-
šlém dni, dobrá mechanika pohybu 
a držení hlavy. V 1. minutě vyráží 
koroptve. Dále pak během několika 
minut přichází opět na koroptve, 
které vyráží.

Joop vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.1998
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Začíná hledat v rybízovém poli 
s výborným držením hlavy a me-
chanikou pohybu. 2 x staví zajíce, 
další hledání je ovlivněno zajíci a v 
novém terénu ke konci běhu vyráží 
koroptve.

Birdfinder‘s Buffy
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s dobrou mechanikou 
pohybu, dobrým držením hlavy 
a opakovaně staví bez prokázá-

ní zvěře. Obtíže při postupování, 
nutná větší podpora vůdce. V no-
vém terénu hledá podle hlubokého 
vodního příkopu a vyráží kachny, 
které štve.

Apollo Black Sirius
Gordon setr  pes  * 17.2.2000
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Ukazuje pěkné hledání s dobrou 
mechanikou pohybu a dobrým 
držením hlavy. V 1. minutě staví 
bažanta, za kterým po vzlétnutí 
jde několik kroků. V dalším prů-
běhu se opakovaně chladí ve vo-
dě a ke konci běhu vyráží zajíce, 
kterého štve.

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Začátek hledání ve vysoké krytině, 
ne zcela ideální terén pro pointra. 
Přesto prokazuje výborné držení 
hlavy a mechaniku pohybu. V 1. 
minutě vzlétá pernatá, o které 
neví. Ve 3. a 4. minutě přechází 
bažanta.

Skupina: D
Rozhodčí:  Locher, Petr Rubeš

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Hledání s výbornou mechanikou po-
hybu a držením hlavy. V 1. minutě 
výborné vystavení a po vzlétnutí 
bažanta jej krátce štve. Ve 3. mi-
nutě výborný bod na koroptvích, 
ale při výstřelu drobný pohyb ve 
směru pernaté.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Hledání v úvodu zadržené, když na 
tomto místě předtím bylo více zají-
ců a nechává se značně ovlivnit vě-
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třením srstnaté. Dobrá mechnaika 
pohybu a držení hlavy. V průběhu 
běhu přichází k vystavení bažan-
ta v dobrém manýrů, klidná před 
pernatou i po výstřelu. Po změně 
terénu se její hledání 

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
9 body(ů) dobře (B) 3 
V úvodu zadržené hledání, opako-
vaně přerušuje hledání. V 5. minutě 
bod na koroptvích a po vzlétnutí 
pernaté a výstřelu zadržena jen 
prostřednictvím silného působe-
ní vůdce. V průběhu hledání ještě 
jeden korektní bod na 3 bažantech 
a opět po výstřelu nutná silná pod-
pora vůdce.

Quincy vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 30.3.2001
Leyerer Markus    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání v úvodu lepší než v přede-
šlém dni, dobrá mechanika pohybu 
a držení hlavy. V 1. minutě vyráží 
koroptve. Dále pak během několika 
minut přichází opět na koroptve, 
které vyráží.

Joop vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.1998
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Začíná hledat v rybízovém poli 
s výborným držením hlavy a me-
chanikou pohybu. 2 x staví zajíce, 
další hledání je ovlivněno zajíci 
a v novém terénu ke konci běhu 
vyráží koroptve.

Birdfinder‘s Buffy
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s dobrou mechanikou 
pohybu, dobrým držením hlavy 
a opakovaně staví bez prokázá-
ní zvěře. Obtíže při postupování, 
nutná větší podpora 

vůdce. V novém terénu hledá podle 
hlubokého vodního příkopu a vyráží 
kachny, které štve.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s plným nasazením a dob-
rou mechanikou pohybu. Korektní 
držení hlavy. V 1. minutě vyráží ba-
žanta. Ve 3. minutě se opět dostává 
na pernatou, kterou vyráží.

Arina ze Zadráhy
Maďarský ohař  fena  * 20.6.2000
Zoubek Petr    CZ
0 body(ů)   

Apollo Black Sirius
Gordon setr  pes  * 17.2.2000
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Ukazuje pěkné hledání s dobrou 
mechanikou pohybu a dobrým 
držením hlavy. V 1. minutě staví 
bažanta, za kterým po vzlétnutí 
jde několik kroků. V dalším prů-
běhu se opakovaně chladí ve vo-
dě a ke konci běhu vyráží zajíce, 
kterého štve.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu hledání v typickém sty-
lu plemena s výborným držením 
hlavy a nasazením. Systematicky 
prohledává přidělený terén, ale bo-
hužel nechá se ovlivnit srnčí zvěří, 
kterou štve.

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Začátek hledání ve vysoké krytině, 
ne zcela ideální terén pro pointra. 
Přesto prokazuje výborné držení hla-
vy a mechaniku pohybu. V 1. minutě 
vzlétá pernatá, o které neví. Ve 3. a 4. 
minutě přechází bažanta.

Derby  solo  pointer-setter  
26.4.2003
Skupina: A
Rozhodčí:  Josef Hendl, 

MiroslavDrahota, 
Václav Charvát

Dolly Slovak Base
Irský setr  fena  * 8.6.2001
Sojková Dagmar    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena se dostala ve 2. minutě z vli-
vu vůdce. Soustavně štvala srst-
natou zvěř.

Kim z Lukovských lánů
Pointer  pes  * 5.3.2001
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes neprokázal vlohu pro hledání 
ve stylu plemene, nenasadil tempo, 
neustále ovlivňován vůdcem. Nepři-
šel do styku s pernatou zvěří.

Gera Bojandolí
Gordon setr  fena  * 20.4.2002
Vrbický Miroslav    SK
0 body(ů)   

Action Field Flyers
Pointer  pes  * 20.6.2002
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes opakovaně z vlivu vůdce, neu-
stále štve srstnatou zvěř.

Field Trials  couple  
pointer-setter  27.4.2003
Skupina: B
Rozhodčí:  Locher, Charvát, 

Drahota

Naomi de Nahiti
Gordon setr  fena  * 22.7.1997
Boitier-Mura    F
18 body(ů) výborně (EXC) 1 
CACIT, CACT
Výborné hledání ve stylu plemene. 
Spontánně přiznává. Na okraji křo-
ví vystavuje koroptve. Klidná po vý-
střelu a před pernatou.
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Nana vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
16 body(ů) výborně (EXC) 3 
Výborný běh. Stylové hledání odpo-
vídající plemeni. Běh byl přerušen. 
V doběhu času ukazuje výborné hle-
dání s dobrým držením hlavy. Běh 
byl opět přerušen. V dalším čase 
zmizely oba psi v příkopu, krátce 
poté vzlétají dvě kachny. Fena ne-
bylal viděna, vůdce střílí, fena zů-
stává na místě - uznán 

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 2 
Stylové, prostorné  hledání. V 1. mi-
nutě nepřiznává, poté dělá výborný 
bod na koroptvích. Po ukončení bě-
hu vystavuje bažanta. Hledání bylo 
přerušeno. V druhém běhu ukazuje 
opět krásnou práci.

Spirit des quasar
Gordon setr  pes  * 7.2.2001
Spörri Kurt    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání, držení hlavy 
a mechanika pohybu. Vystavuje 
na okraji křoví srnčí. V druhém 
běhu štve zajíce.

Picco del Zagnis
Anglický setr  pes  * 1.5.2000
Lechler Ludwig    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání začíná ve vynikajícím stylu 
setra, dobré držení hlavy. Po prvé 
minutě vystavuje bez prokázání 
zvěře a má potíže s postupová-
ním, s partnerem štve zajíce.

Néva d‘RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky. Vystavuje bez prokázá-
ní zvěře.

Noé 
Anglický setr  pes  * 2.8.1997
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání s výborným stylem 
a dobrým držením hlavy. U krytiny 
vystavuje, a po vzlétnutí dvou ba-
žantů a výstřelu štve pernatou.

Finlay de la raverette
Irský setr  pes  * 15.2.1996
Spörri Kurt    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
V začátku běhu pomalejší hledání. 
V doběhu času vyráží s partnerem 
pernatou.

Navajo de Gris Monprés
Anglický setr  pes  * 11.3.1997
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání a  mechanika 
pohybu. V 1. minutě vyráží korop-
tve. V průběhu běhu vyráží další 
koroptve.

Hodja vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 30.1.1997
Geyer Birgit u. Bernd    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dobré hledání a držení hlavy. V do-
běhu času ukazuje stejné hledání. 
V druhém běhu vyráží kachny.

Alivio  Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání odpovídající ple-
meni. Potom vyráží za zajícem.

Vivat Bohemia Frony
Pointer  pes  * 
Polák Luděk, ing.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Začíná hledání velmi dobře a po-

té, co jeho partner byl vyřazen, se 
nenechá do minuty přivolat a je 
mimo vliv vůdce.

New West  de gris monprés
Anglický setr  pes  * 11.3.1997
Spörri Kurt    CH
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Výborné hledání, velmi dobré dr-
žení hlavy, respektuje srstnatou. 
V druhém běhu opět výborné hle-
dání. Nepřišel na zvěř.

Mousse de la Motte Beauvoir
Anglický setr  pes  * 31.3.1996
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Výborné prostorné a systematické 
hledání v typickém stylu anglického 
setra. V doběhu času opět výborné 
hledání a styl. Nepřišel na zvěř.

Ra‘s du Vrizon
Pointer  pes  * 2.4.2000
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dobré hledání a mechanika pohybu. 
Přechází s partnerem pernatou.

Giada 
Anglický setr  fena  * 12.9.2000
Giorgio Ambrosi    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Ukazuje výborné systematické 
hledání s dobrým držením hlavy. 
Vystavuje na okraji vesnice ubíhají-
cího bažanta, kterého po vzlétnutí 
a výstřelu štve.

Darko 
Anglický setr  pes  * 8.7.1997
Giorgio Ambrosi    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hned po vypuštění jde daleko vle-
vo podél příkopu, který prohledává 
a dostává se podél tohoto příkopu 
s vlivu vůdce.

Nemo vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
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Výborné hledání na hranici daleké-
ho hledání. Respektuje srstnatou, 
v doběhu času přešel koroptve.

Aramis 
Anglický setr  pes  * 12.10.1998
Giorgio Ambrosi    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Začíná hledání ve výborném sty-
lu anglického setra s výborným 
držením hlavy, po prvé minutě 
štve zajíce.

Douglas  v.d. Postschwaige
Pointer  pes  * 22.6.1997
Wolfmayr Franz    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání se stylu rasy, vý-
borné držení hlavy a mechanika 
pohybu. Hledání bylo až příliš 
prostorné, nakonec se dostává 
z vlivu vůdce.

Aprisa Collofino`s
Anglický setr  fena  * 8.4.1995
Lechler Ludwig    D
0 body(ů)   

Field Trials  solo  
pointer-setter (I.)  27.4.2003
 Skupina: C
Rozhodčí:  Gerhard Eins, 

Zbyněk Píbl

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 
Systém je velmi dobrý se systema-
tickým hledáním, akceptuje zajíce, 
na konci běhu vypracovává velmi 
těžký bod v příkopu na koroptvích. 
Vůdkyně musela dávat více povelů-
při postupování. Po výstřelu uska-
kuje dopředu.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
7 body(ů) dobře (B)  
Hledání trochu nepravidelné 
ale ještě odpovídající požadav-
ku zkoušky. Na konci běhu bod 

na ubíhajícím bažantu, kterého 
vypracovává. Klidná po výstřelu 
i před pernatou.

Apollo Black Sirius
Gordon setr  pes  * 17.2.2000
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hned po první minitě vyráží ko-
ropev.

Ozi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 9.4.1999
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání dobré, štve zajíce.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Excelentní hledání, daleké. Držení 
hlavy by mohlo být trochu lepší, 
výborně využívá terén, v otáčce 
vyráží koroptve.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nejlepší hledání dne, daleké, ener-
gické. Na konci běhu u příkopu vy-
ráží bohužel bažanta.

Petrus of Glen Sheallag
Anglický setr  pes  * 2.7.1999
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, rychlost, vy-
ráží koroptve.

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavkům 
zkoušky.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Štve zajíce po první minutě.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, štve bohu-
žel zajíce.

Skupina: D
Rozhodčí:  Vlastimil Novotný, 

František Švec

Esther vom Rupertigau
Pointer  fena  * 29.12.1999
Labarre Petra    D
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 
Systém je velmi dobrý se systema-
tickým hledáním, akceptuje zajíce, 
na konci běhu vypracovává velmi 
těžký bod v příkopu na koroptvích. 
Vůdkyně musela dávat více povelů-
při postupování. Po výstřelu uska-
kuje dopředu.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
7 body(ů) dobře (B)  
Hledání trochu nepravidelné 
ale ještě odpovídající požadav-
ku zkoušky. Na konci běhu bod 
na ubíhajícím bažantu, kterého 
vypracovává. Klidná po výstřelu 
i před pernatou.

Ozi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 9.4.1999
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání dobré, štve zajíce.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Excelentní hledání, daleké. Držení 
hlavy by mohlo být trochu lepší, 
výborně využívá terén, v otáčce 
vyráží koroptve.

Finy vom Leinetal
Pointer  fena  * 14.6.1998
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
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Hledání neodpovídá požadavkům 
zkoušky.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, štve bohu-
žel zajíce.

Apollo Black Sirius
Gordon setr  pes  * 17.2.2000
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hned po první minitě vyráží ko-
ropev.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Štve zajíce po první minutě.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nejlepší hledání dne, daleké, ener-
gické. Na konci běhu u příkopu vy-
ráží bohužel bažanta.

Petrus of Glen Sheallag
Anglický setr  pes  * 2.7.1999
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, rychlost, vy-
ráží koroptve.

Derby  solo  pointer-setter  
27.4.2003
Skupina: A
Rozhodčí:  Petr Rubeš, 

Libor Kunt

Action Field Flyers
Pointer  pes  * 20.6.2002
Labarre Petra    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes po vypuštění razantně pro-
hledává terén a po krátké době 
mizí za horizontem a vrací se až 
v 5. minutě

Field Trials  solo  
pointer-setter (II.)  26.4.2003
Skupina: C
Rozhodčí:  Gerhard Eins, 

ing. Luděk Polák

Gaya z Pufiho parku
Pointer  fena  * 19.9.2000
Balogh Ladislav    SK
18 body(ů) výborně (EXC) 1 
CACIT, CACT
Vynikající hledání s výborným dr-
žením hlavy a mechanikou pohy-
bu. Hledání rychlé, systematické 
a vyvážené s plným nasazením. Ke 
konci běhu těžký bod v hlubokém 
příkopu na bažantí slepici. Klidná 
před pernatou i po výstřelu.

Pulcra 
Pointer  fena  * 21.10.1999
Boitier-Mura    F
17 body(ů) výborně (EXC) 2 
resCACIT, resCACT
Vynikající hledání v typickém sty-
lu plemene s příkladným držením 
hlavy a mechanikou pohybu. Ve 
vojtěškovém poli výborný bod na 
pernaté. Klidná před pernatou 
i po výstřelu.

Argilla Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 3 
Výborné hledání v typickém sty-
lu plemene. Prokazuje schopnost 
přizpůsobit hledání přidělenému 
terénu. Ve druhém běhu spontánní 
bod na bažantu. Klidná před per-
natou a po výstřelu.

Por de Lemania
Pointer  pes  * 4.9.1999
Boitier-Mura    F
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4 
Styl typický pro plemeno, poněkud 
těžkopádnější pohyb a držení hlavy 
by mohlo být lepší. Prokazuje vyni-
kající loveckou chytrost. Ve vysoké 
krytině spontánní bod na koroptvích. 
Při vzlétnutí pernaté a po výstřelu 
nutná mírná podpora vůdce.

Ozi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 9.4.1999
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Bod na bažantu, kterého po vzlét-
nutí štve.

Grisu von der Gut Postschwaige
Pointer  pes  * 29.6.1999
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vyráží koroptve.

Black Mystery Chinook 
gen. Merlin
Gordon setr  pes  * 17.8.1999
Blatter Pia    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Štve zajíce.

Petrus of Glen Sheallag
Anglický setr  pes  * 2.7.1999
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dobrý styl a držení hlavy. Štve 
zajíce.

Black Joggers Ebony-Sidney
Gordon setr  pes  * 13.10.2000
Blatter Pia    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nevyužívá šanci na pernaté.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena s typickým stylem anglického 
setra s výborným hledáním. Z vli-
vu vůdce.



30

Field Trials  solo  
pointer-setter (II.)  27.4.2003
Skupina: D
Rozhodčí:  Vlastimil Novotný, 

František Švec

Birdfinder‘s Buffy
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
18 body(ů) výborně (EXC) 1 
CACIT, CACT
Dobrý styl a držení hlavy, výborná 
mechanika pohybu, hledání syste-
matické, vyvážené, konstantní tem-
po. Korektní bod na vodní perna-
té s přesvědčivým postupováním. 
Vzápětí na to excelentní bod na 
koroptvích. Klidná před pernatou 
a po výstřelu. Opakovaně respek-
tuje zajíce.

Argilla Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Styl, držení hlavy, mechanika po-
hybu typické pro plemeno. Hledá-
ní vyvážené, plynulé v konstatním 
tempu. Bod na ubíhajících koropt-
vích, právě na hranici, lze akcep-
tovat. Klidná po výstřelu a před 
pernatou.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
V úvodu rychlé, systematické hledá-
ní a dobře vyvážené, točí zásadně 
proti větru. Ke konci běhu mírně 
polevuje v tempu. Bod na bažantu. 
Klidná  před pernatou a po výstřelu. 
Respektuje srstnatou.

Joop vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.1998
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu hledání ve stylu ple-
mene, systematické, vyvážené s pří-
kladnou loveckou chytrostí. V úvo-
du prvého běhu 2x staví srstnatou, 

kterou ignoruje a 1x staví bez pro-
kázání zvěře. Ve 2. běhu vystavuje 
2x bez prokázání zvěře.

Black Joggers Ebony-Sidney
Gordon setr  pes  * 13.10.2000
Blatter Pia    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s dobrým nasazením, ale 
téměř pravidelně točí po větru a pří-
liš hledá větření s nízkým nosem. 
2x staví bez prokázání zvěře, nevy-
užívá šanci na vodní pernaté.

Biela Luční květ
Pointer  fena  * 25.11.2000
Regner Karel, Ing.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu nejsou ty-
pické pro plemeno. Hledání opa-
kovaně přerušuje a sleduje stopy 
srtstnaté s nízkým nosem.

Por de Lemania
Pointer  pes  * 4.9.1999
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl odpovídá rase, držení hlavy by 
mohlo být vyšší. V prvé minutě sta-
ví bez prokázání zvěře, v průběhu 
běhu pak vystavuje bažanta a po 
jeho vzlétnutí opouští místo.

Black Mystery Chinook 
gen. Merlin
Gordon setr  pes  * 17.8.1999
Blatter Pia    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl, mechanika pohybu a držení 
hlavy typické pro plemeno. Hledání 
systematické, vyvážené, ale mohlo 
by být více do hloubky. Opakovaně 
jde při hledání za vůdce.

Grisu von der Gut Postschwaige
Pointer  pes  * 29.6.1999
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající styl, držení hlavy a me-
chanika pohybu typické pro pleme-
no, po prvé minutě z vlivu vůdce.

Bart dit Primo del Zagnis
Anglický setr  pes  * 2.10.1999
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající styl anglického setra, 
hledání prostorné s plným nasa-
zením, ale dosti do hloubky, pře-
chází pernatou.

Pulcra 
Pointer  fena  * 21.10.1999
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající držení hlavy a příklad-
ná mechanika pohybu, hledání 
vyvážené, prostorné, několikrát 
točí po větru, 1x staví srstnatou, 
2x staví bez 

Quincy vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 30.3.2001
Leyerer Markus    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl a držení hlavy v typu pleme-
ne, hledání bez systému a dosti do 
hloubky. \Staví pernatou, kterou po 
vzlétnutí štve.

Field Trials  solo  
pointer-setter (II.)  25.4.2003
Skupina: D
Rozhodčí:  Zbyněk Píbl, Locher

Bart dit Primo del Zagnis
Anglický setr  pes  * 2.10.1999
Boitier-Mura    F
18 body(ů) výborně (EXC) 1 
CACIT
Vynikající styl, držení hlavy 
a hledání. Šířka hledání je právě 
na hranici FT a velkého hledání. 
Prokazuje vynikající schopnost 
prohledat terén. Dostává druhou 
šanci, kdy ukazuje velmi těžký bod 
na bažantu v hlubokém příkopu. 
Bezchybné chování před pernatou 
a po výstřelu.

Birdfinder‘s Buffy
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
17 body(ů) výborně (EXC) 2 
resCACIT
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Vynikající hledání a styl rasy. 
V prvém běhu prokazuje příklad-
nou poslušnost a nechá se vůdcem 
dobře ovládat. 1x staví zajíce. Ve 
druhém běhu bezprostředně u ves-
nice ukazuje výborný a těžký bod 
na bažantu. Klidná před pernatou 
a po výstřelu.

Quincy vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 30.3.2001
Leyerer Markus    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Od začátku zkoušky styl hledání 
a nasazení neodpovídá požadav-
kům zkoušky. Příliš hledá větření 
s nízkým nosem a ke konci běhu 
krátce štve 

Royce de Herslage
Gordon setr  fena  * 11.8.1998
Campana Rico    CH
0 body(ů)   

Grisu von der Gut Postschwaige
Pointer  pes  * 29.6.1999
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Typický styl pointra s vynikajícím 
držením hlavy a mechanikou pohy-
bu. Vlevo zabírá terén velmi daleko 
až téměř ve stylu dalekého hledání. 
V 10.  minutě vynikající bod, ale 
pes sám dělá několik kroků vpřed 
a štve pernatou.

Gaya z Pufiho parku
Pointer  fena  * 19.9.2000
Balogh Ladislav    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl pointra s vynikajícím 
držením hlavy a systematickým 
hledáním. Velmi dobře v rukou 
vůdce. Dostává druhou šanci, kdy 
štve zajíce.

Hilary z Pufiho parku
Pointer  fena  * 26.9.2000
Balogh Ladislav    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné držení hlavy, výborný po-
hyb, téměř v rámci velkého hledání. 
Pro FT jde příliš do hloubky terénu. 

Sleduje stopu srnčí zvěře a vrací se 
až za 2,5 minuty.

Petrus of Glen Sheallag
Anglický setr  pes  * 2.7.1999
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobrý systém, velmi dobré 
hledání, typický pohyb pointra. 
Vlevo jde až velké hledání. Štve 
zajíce.

Pulcra 
Pointer  fena  * 21.10.1999
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes, který ukauje styl velkého 
hledání, výborné držení hlavy 
a mechanika pohybu. Opakovaně 
staví srstnatou. Ve druhém běhu 
staví opět srstnatou a hledá větře-
ní s nízkým nosem, nepřichází na 
pernatou.

Por de Lemania
Pointer  pes  * 4.9.1999
Boitier-Mura    F
0 body(ů) neuspěl (E)  
Staví v 1. minutě a postupuje k pří-
kopu, kde přerušuje vystavování a 
hledá dál. 2 x staví přerušovaně, 
opět začíná hledat a rozhodčí vyráží 
pár koroptví a bažantí slepici.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi mladý pes s výborným hle-
dáním. Velmi dobře v ruce vůdce. 
V 7. minutě štve zajíce.

Ra‘s du Vrizon
Pointer  pes  * 2.4.2000
Tannaz Pierre L.     CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi energické hledání s výbor-
ným držením hlavy. V 6. minutě 
staví bez prokázání zvěře. Ve 12. 
minutě staví zajíce, dostává dru-
hou možnost, kdy staví 3x bez pro-
kázání zvěře.

MFT GT Dubany 2003 
(pointer-setter)

Field Trials GT  couple  
pointer-setter  23.8.2003
Skupina: skupina A
Rozhodčí:  Karel Provazník, 

Pavel Kaplan

Rufus de Saint Claire
Pointer  pes  * 23.5.2000
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu plemene, závis-
lý na partnerovi, několikrát točí 
po větru.

Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu plemene, syste-
matické, prostorové, vystavuje na 
prázdno, vyráží zvěř.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání systematické ve stylu ple-
mene, pronásleduje zvěř.

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Eva Straková    
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu plemene, daleké, 
rychlé, systematické. Vystavila na 
prázdno, nepřiznala.

Argilla Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Hledání ve stylu plemene, daleké, 
systematické. Nenalezla zvěř.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Hledání ve stylu plemene, daleké, 
systematické, vytrvalé a rychlé. 
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Vystavuje na prázdno, pevně při-
znává, neměl šanci na zvěři.

Field Trials GT  solo  
pointer-setter  23.8.2003
Skupina: skupina A
Rozhodčí:  Karel Provazník, 

Pavel Kaplan

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
11 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 
Fena rychlého, systematického 
prostorného hledání ve stylu ple-
mene. Vystavuje stylově koroptve, 
před zvěří klidná, prokazuje i klid 
po výstřelu. Dobré přinášení.

Fabien Chocolate Luscini
Pointer  pes  * 23.4.2002
Slavík Josef    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavkům 
zkoušky ani plemene. Velmi brzo 
polevil v tempu.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nesystematické hledání neodpoví-
dá stylu plemene, příliš hluboké, 
přechází zvěř.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nesystematické hledání, příliš hlu-
boké, vynechávala prostor. Otočila 
i po větru, vystavuje na prázdno, 
hůře ovladatelná.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu plemene, rychlé, 
prostorné a systematické. Vystavuje 
3x na prázdno.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Novotný Vlastimil, MUDr.    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Hledání ve stylu plemene ale po-
malejšího tempa, 1x vystavuje na 
prázdno, ve stanoveném čase ne-
prokázal zvěř.

Field Trials GT  couple  
pointer-setter  24.8.2003
Skupina: Skupina A
Rozhodčí:  Miroslav Drahota, 

Václav Charvát

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
19 body(ů) výborně (EXC) 1 
CACIT, CACT
Pes excelentního stylu hledání ty-
pického pro pointra, výborná me-
chanika pohybu, pes nejprve společ-
ně s partnerem vystavuje pernatou 
a prokazuje klidy. Ke konci běhu 
vystavuje podruhé, kde prokazu-
je vynikající vlohu pro ustalování. 
Přinášení splnil.

Argilla Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 2 
resCACIT, resCACT
Fena excelentního stylu hledání, 
výborná mechanika pohybu typic-
ká pro AS. Fena vystavuje společně 
s partnerem pernatou, prokazuje 
naprostý klid  před zvěří a po výstře-
lu. Spontáně přiznává partnerovi. 
Přinášení splnila.

Alivio Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Lenka Spurná    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes nesystematického hledání, čas-
to pobízen vůdcem. Nepřiznání.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  

Pes velmi rychlého systematického 
hledání, na hranici Grande Catte, 
ke konci vystavuje a správně postu-
puje, ale zaskakuje za zvěří.

Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Fena výborného stylového hledání, 
výborná mechanika pohybu typická 
pro AS, rychlost a systematičnost 
po celou dobu běhu. Fena zabírá 
celý přidělený prostor, nepřišla 
na zvěř.

Rufus de Saint Claire
Pointer  pes  * 23.5.2000
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes zpočátku rychlého stylového 
hledání, výborná mechanika po-
hybu, ke konci běhu pes polevuje 
v tempu.

Field Trials GT  solo  
pointer-setter  24.8.2003
Skupina: Skupina A
Rozhodčí:  Miroslav Drahota, 

Václav Charvát

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
10 body(ů) dobře (B) 1 
Fena volnějšího stylu hledání, 
ovšem výrazná snaha najít zvěř. 
2x vystavuje naprázdno. Napotře-
tí vystavuje, postupuje a prokazuje 
absolutní klid při vzletu zvěře a po 
výstřelu. Přinášení splněno.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Vynikající styl hledání typický pro 
AS, neutuchající touha najít zvěř, 
nepolevuje v tempu. Po celou dobu 
běhu nepřišla na zvěř.
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Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Novotný Vlastimil, MUDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Netypická práce pro pointra, čas-
té zastavování. Vůdce v 2. Polovině 
běhu psa odvolává.

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Eva Straková    
0 body(ů) neuspěl (E)  
Zpočátku energické prostorné hle-
dání, 2x pevně vystavuje naprázd-
no. Ke konci běhu polevuje v tem-
pu, prohání srstnatou a vrací až po 
opakovaném povelu vůdce.

Arny z Máteřovských Javorů
Pointer  pes  * 13.8.2001
Beran František    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes nesplňuje požadavky na hle-
dání FT.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Fena vynikajícího stylu hledání, 
po celou dobu běhu nepolevuje 
v tempu, systematicky prohledá-
vá přidělený terén. Fena neměla 
možnost vypracovat 

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Fena vynikajícího stylu hledání, vý-
borná mechanika pohybu, rychlost 
a vytrvalost po celou dobu běhu, 
fena však neměla možnost vypra-
covat zvěř.

T.A.N.  solo  pointer-setter  
24.8.2003
Skupina: Skupina C
Rozhodčí:  Miloslav Dvořák

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ

 body(ů) Obstál  
Fena výborných vlastností pro polní 
práci. Po výstřelu klidná.

Klubové derby Tábor 
2003

Klubové derby  couple    
18.10.2003
Skupina: 01
Rozhodčí:  Helena Dvořáková, 

Milan Remeš, 
František Švec

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
17 body(ů) výborně (EXC)  
Široké, systematické hledání, 
nepřišla na zvěř,poskytnuto dru-
hé kolo. Výborný rozběh, výborný 
bod na pernaté.

Kim z Lukovských lánů
Pointer  pes  * 5.3.2001
Orság Lukáš    CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Hledání odpovídá stylu plemene, 
mohlo by být ještě rychlejší. V 10 
minutě udělal bod na bažantu.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Příliš hluboké hledání. Ve 3 minu-
tě pronásleduje srstnatou, vrací se 
v limitu. Na konci zkušební doby 
nevyužila šanci na koroptvích.

Fama Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 27.11.2002
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s výborným nesením hlavy, 
ale fena bohužel není připravena 
pro tuto zkoušku. Zvěř neměla.

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena odpovídajícího stylu, výrazná 

touha najít zvěř. V + minutě vyrá-
ží koroptve, opakovaně vystavuje 
na prázdno. Mnoho povelů. Na 
další zvěř 

Cyanne Sonave
Gordon setr  fena  * 7.8.2002
Nosková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi krátké hledání, neodpoví-
dá stylu plemene, spíše loveckého 
typu. Malášance vyhledat zvěř, 
práce neodpovídá požadavkům 
zkoušky.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání má méně systému, často 
se dostává mimo vliv vůdce, čas-
to hledá očima. Hledání neodpo-
vídá požadavkům zkoušky, zvěř 
neměla.

Bogey Jinonický Dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání spíše loveckého typu v 8 mi-
nutě udělal bod na pernaté, vzápětí 
vyráží koroptve. Ovladatelný.

Efa Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Šabatka Jan    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Málo prostorné - lovecké - hledání, 
často zabíhá za vůdce, často točí 
po větru, pohyb a držení hlavy není 
ve stylu plemene.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Široké hledání ve stylu plemene, 
výborná ovladatelnost, opakovaně 
vystavuje bez prokázání zvěře.

Alivio Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Lenka Spurná    CZ
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0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes rychlého hledání, výborného 
stylu a systému, ovladatelný, jednou 
vystavil bez prokázání zvěře. Na 
konci zkušební doby přešel zvěř.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Široké, prostorné hledání ve stylu 
plemene, nevyužila šanci na ko-
roptví zvěři. V 10 minutě polevuje 
v tempu.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Prostorné, rychlé, systematické 
hledání ve stylu plemene. 2x při-
znává partnerovi, poskytnuto dru-
hé kolo. Výborný styl, 2x vystaví na 
prázdno, na zvěř nepřišel.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Novotný Vlastimil, MUDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Široké, systematické hledání zcela 
ve stylu plemene. 2x nevyužila šanci 
na koroptvích a vběhla do nich.

Una z Tismenic
Pointer  fena  * 25.3.2003
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
První kolo široké, hezké hledání, 
stylový pohyb ale je patrný nízký 
věk jedince. Je ovladatelná, má vel-
kou chuť vyhledat zvěř. Nepřišla na 
zvěř, poskytnuto druhé kolo. Opět 
nepřišla na zvěř, výrazně zpoma-
lila v tempu.

Jenny z Humenky
Irský setr  fena  * 13.7.2002
Johaníková Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavkům 
zkoušky.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání široké, rychlé, systema-
tické, stylové. V 1 minutě staví na 
prázdno, v 15 minutě vystavuje, vůd-
ce nevystřelí. Poskytnuto druhé ko-
lo. Nepřiznala na partnera.

Uli z Tismenic
Pointer  fena  * 25.3.2003
Mrázek Jiří    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi mladý pes, hledání typické, 
výborné nesení hlavyprojev při hle-
dání ještě nevyzrálý, štěněcí.

Iris z Pufiho parku
Pointer  fena  * 6.6.2002
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Rychlé, spíše jednostranné hledání, 
menší kontakt s vůdcem, dvakrát 
vystavuje na prázdno, nepřiznala 
na partnera.

Hava ze Srnína
Anglický setr  fena  * 19.5.1999
Johaníková Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Z počátku hledá v tempu, ve 3 minu-
tě polevuje. Nutné pobízení, šanci 
na koroptvích nevyužila a navíc pro-
hání pernatou. 1x přiznává.

Beny z Kněžíku
Pointer  fena  * 1.11.2001
Holík Jiří    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání systematické, ovladatel-
nost výborná, nepřišla na zvěř. 
Poskytnuto druhé kolo. V těžkém 
terénu 2x vystavuje na prázdno. Na 
zvěř nepřišla.

Dixa Bojandolí
Gordon setr  fena  * 2.1.1999
Mrázek Jiří    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dostatečně prostorné hledání, po-
hyb poněkud méně typický. Vysta-
vila pernatou zvěř, ale vůdce nevy-
střelil, na další zvěř nepřišla.
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FT Klokoty-Zahrádka 
2004

Field Trials  couple    27.3.2004
Skupina: B
Rozhodčí:  Zbyněk Píbl - vrchní, 

Ing. Luděk Polák, 
František Švec

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1
CACT
Daleké prostorné hledání stylu 
AS. V 5. min. bezvadně vypraco-
vala pernatou a partnerovi při-
znávala. Naprosto klidná po ráně.

Atila 
Pointer  pes  * 28.6.1998
Orság Lukáš    CZ
16 body(ů) výborně (EXC)  
Daleké prostorné hledání. V 5. 
min. vystavuje pevně pernatou. 
Před dopracováním zvěře bez-
vadně postupoval i přiznával 
partnerovi.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
16 body(ů) výborně (EXC)  
Stylové hledání, prostorné a 
rychlé. Pevně vystavuje koroptve. 
Před zvěří i po výstřelu klidný.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Daleké hledání ve stylu rasy. 1x 
vystavuje naprázdno, ve 4. min. 
přiznává partnerovi, v 8. min. po-
stupuje a vystavuje koroptve.

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.)  

Stylové hledání, naprosto ovlada-
telná, avšak samostatná. Bezvad-
né vypracování koroptví.

Derby  couple    27.3.2004
Skupina: A
Rozhodčí:  Zbyněk Píbl - vrchní, 

Ing. Luděk Polák, 
František Švec

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
16 body(ů) výborně (EXC)  
Rychlé prostorné hledání ve sty-
lu AS. Po dobu 15 min. nepolevu-
je v tempu. Vynikající manýr v 15. 
min. pevně vystavuje koroptve. Je 
klidná před zvěří i po ráně.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
16 body(ů) výborně (EXC)  
Široké rychlé hledání ve stylu 
plemene. Ve 4. minutě vypracoa-
la bezvadně koroptve. Otáčí vždy 
proti větru.

Xanthos od Velkého dubu
Irský setr  pes  * 11.4.2001
Příhonský Karel    CZ
13 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Hledání je kratší, avšak lze ho ak-
ceptovat. V 1. a 5. minutě vystavil 
pernatou. Před zvěří i po výstře-
lu klidný.

Aron z Boženského jezu
Irský setr  pes  * 7.8.2000
Peterková Veronika    
11 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Styl hledání i systém odpovídá ra-
se. V 1. min. vypracovává na dál-
ku koroptve a pevně vystavuje. Po 
výstřelu i před zvěří klidný.

Iris z Pufiho parku
Pointer  fena  * 6.6.2002
Březina Petr MVDr.    CZ
9 body(ů) dobře (B)  
Rychlé hleádní, daleké a stylově 
pěkné. Vysoké nesení hlavy. V 1. 
min. vystvuje a násldně přizná-
vá partnerovi. Ve 3. min. vystavu-
je koroptve a 

Žanda z Krzáku
Auvergneský ohař  fena  
* 8.9.2002
7 body(ů) dobře (B)  
Těžší fena nevýrazného typu 
hledání. Styl práce lze akcep-
tovat. Ke konci hledání vystavi-
la spolehlivě koroptve. Napros-
to klidná.

Bony Jinonický dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Movotný Vlastimil, MUDr.    CZ
6 body(ů) dobře (B)  
Mladá fena, hledá v nevýrazném 
stylu. Ve 4. min. krátce vystavu-
je koroptve. Klidná před pernatou 
i po výstřelu.

Beretka Blahud
Pointer  fena  * 13.1.2003
Bejček Miroslav    CZ
6 body(ů) dobře (B)  
Hleádní loveckého typu, zpočát-
ku obtěžoala partnera. Několi-
krát zastavila a ověřovala pachy. 
Ve 4. min. vystavuje koroptve. Po 
výstřelu klidná.

Field Trials  couple    
28.3.2004
Skupina: D
Rozhodčí:  Zbyněk Píbl - vrchní, 

Ing. Luděk Polák, 
František Švec

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
17 body(ů) výborně (EXC) 1 

Výsledky zkoušek 2004
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Prostorné hledání s elegantním 
pohybem, výborné nesení hlavy. 
blesková reakce na přítomnost 
zvěře, bezvadné vystavení, při-
znávání partnerovi. Klidná před 
zvěří i po ráně.

Derby  couple    28.3.2004
Skupina: C
Rozhodčí:  Zbyněk Píbl - vrchní, 

Ing. Luděk Polák, 
František Švec

Efa Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Šabatka Jan    CZ
16 body(ů) výborně (EXC)  
Prostorné hledání, výborné nese-
ní hlavy, bezvadně ovladatelná. 
Ve 12. min. vypracovává a pevně 
staví koroptve. Klidná po ráně.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
16 body(ů) výborně (EXC)  
Typické dlouhé hledání, výborné 
nesení hlavy, ve 12. min. vypraco-
vává bezvadně koroptve. Po ráně 
je naprosto klidná.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Typické hledání AS, v prvé min. 
přiznala partnerovi, v 8. min. pev-
ně vystavuje. Při vzlédnutí korop-
tví krátce prohání.

Una z Tismenic
Pointer  fena  * 25.3.2003
Březina Petr MVDr.    CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Prostorné hledání s příkladným 
nesením hlavy. Bezvadně vypra-
covává koroptve, 1x přiznává. Po 
vzlédnutí koroptví není klidná, 
krátce prohání.

Iris z Pufiho parku
Pointer  fena  * 6.6.2002
Březina Petr MVDr.    CZ

11 body(ů) velmi dobře (T.B.)  
Prostorné hledání odpovídá sty-
lu pointra. Dobré nesení hlavy. 
Ve 12. min. vypracovala koroptve, 
před zvěří i po ráně byla klidná.

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
8 body(ů) dobře (B)  
Prostorné hledání s menším sys-
témem. V 8. min. pevně vystavuje 
koroptve. Je klidná po ráně.

FT a Derby Žírovice 
2004

Field Trials  couple    17.4.2004
Skupina: FT Žírovice
Rozhodčí:  MUDr. Vlastimil 

Novotný 
Eduard Martínek, 
Otomar Novák, 
Milan Andrle

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 2 
Rychlé, systematické hledání, 
dobře vyvážené, ve stylu rasy, 
s výrazně vyjádřenou touhou na-
jít zvěř, po celou dobu zkušební 
doby s plným nasazením.1x zna-
čí zvěř a krátce postupuje, vzata 
zpět. Celkem 3x excelentní bod 
na koroptvích. 100% klid před 
pernatou i po výstřelu.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Pes s prostorným, systematickým 
hledáním, ve stylu rasy, výborně 
pracuje s měnícím se větrem. 1x 
vystavení bez prokázání zvěře. 
Ke konci běhu excelentní bod na 
koroptvích, 100% klid před perna-
tou i po výstřelu. Příkladný kon-
takt s vůdcem.

Atila 
Pointer  pes  * 28.6.1998
Orság Lukáš    CZ
6 body(ů) dobře (B)  
Pes s hledáním méně vyváženým, 
styl rasy lze akceptovat, během 
běhu hledání několikrát přeru-
šuje a hledání větřením s nízkým 
nosem. 1x vystavení bez prokázá-
ní zvěře, ke konci běhu bod na ko-
roptvích, klidný po výstřelu, při 
vzlétnutí pernaté nutná drobná 
podpora vůdce.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání od počátku s velkým 
nasazením, avšak horší kontakt 
s vůdcem, točí několikrát po vě-
tru. V prvé minutě vyráží perna-
tou, kterou krátce štve, v průbě-
hu dalšího běhu nevyužívá šanci 
na koroptvích.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání prostorné, avšak v dů-
sledku měnícího se větru s men-
ším systémem, poměrně silně se 
orientuje na svého partnera. Ne-
přiznává.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání systematické, vyváže-
né, mohlo by být s větším nasaze-
ním. Typický styl rasy, excelentní 
držení hlavy. Nevyužívá šanci na 
koroptvích.

Kim z Lukovských lánů
Pointer  pes  * 5.3.2001
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu běhu kvalitní bod na ko-
roptvích, klidný po výstřelu i před 
pernatou. V průběhu dalšího bě-
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hu několikrát přerušuje a hle-
dá větřením s nízkým nosem. 2x 
vystavení bez prokázání zvěře, ke 
konci běhu vyráží pernatou.

Keepsake z Lukovských lánů
Pointer  pes  * 5.3.2001
Martínek Jan B. Prof.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání z počátku poněkud zadr-
žené, celkem 3x se váže na part-
nera a hledání je pak více do pro-
storu. 1x spontánní přiznání, 1x 
vystavení bez prokázání zvěře. 
Ke konci běhu polevuje v tempu.

Iris z Pufiho parku
Pointer  fena  * 6.6.2002
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání prostorné, méně vyváže-
né, styl rasy lze akceptovat. Něko-
likrát přerušuje a hledá větřením 
s nízkým nosem, nevyužívá bod 
na pernaté.

Dior Altinum
Pointer  pes  * 25.6.2000
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes od počátku s plným nasaze-
ním, hledání systematické, točí 
proti větru, nevyužívá šanci na 
pernaté.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Typický styl rasy, bezvadná me-
chanika pohybu hledání syste-
matické, vyvážené, výrazně vyjá-
dřena touha najít zvěř, příkladný 
kontakt s vůdcem. V terénu minu-
la pernatou.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání méně vyvážené, s men-
ším systémem. Výrazně vyjádře-
na touha najít zvěř. Několikrát 

točí po větru. Ke konci běhu zna-
čí pernatou, kterou nevypracová-
vá.Při novém vypuštění nevyuží-
vá  šanci na pernaté.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl lze akceptovat, hledání s pl-
ným nasazením, výrazně vyjád-
řena touha najít zvěř. Nevyužívá 
šanci na pernaté.

Derby  couple    17.4.2004
Skupina: FT Žírovice
Rozhodčí:  MUDr. Vlastimil 

Novotný, 
Eduard Martínek, 
Otomar Novák, 
Milan Andrle

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.) 1 
Hledání systematické, vyvážené, 
prostorné, ve stylu rasy. Dobře 
v rukách vůdce. Prokazuje spon-
tánní přiznávku. 1x staví, ale je 
vzata vůdcem zpět. 1x excelent-
ní bod na bažantu, kterého krát-
ce štve. Klidná po výstřelu.

Bogey Jinonický Dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
8 body(ů) dobře (B) 2 
Pes prokazuje systematické hle-
dání, od počátku výrazně vyjá-
dřena touha najít zvěř. Opakova-
ně pevně staví pernatou, kterou 
po vzlétnutí krátce štve. Klidný 
po výstřelu. Dobře využívá přidě-
lený terén.

Fama Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 27.11.2002
Orság Lukáš    CZ
6 body(ů) dobře (B) 3 
Hledání systematické, poněkud 
zadržené, dobře v rukách vůdce. 
1x staví srstnatou, klidná po vý-

střelu, prokazuje spontánní při-
znání.

Una z Tismenic
Pointer  fena  * 25.3.2003
Březina Petr MVDr.    CZ
6 body(ů) dobře (B) 4 
Hledání s menším systémem, 
opakovaně značí zvěř a postupu-
je. 2x staví srnčí zvěř, které krát-
ce štve. Ke konci běhu bod na per-
naté. Klidná po výstřelu, ale při 
vzlétnutí krátce vyráží za per-
natou.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu rasy, ale mé-
ně vyvážené, opakovaně točí po 
větru, prokazuje spontánní při-
znávku. 1x krátce staví, ale per-
natou vyráží, 1x nevyužívá šanci 
na pernaté.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání systematické, vyvážené 
ve stylu rasy, dobré držení hla-
vy, výrazně vyjádřena touha najít 
zvěř. 1x staví pernatou, ale vůdce 
nevystřelil.

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena s dalekým, prostorným hle-
dáním, korektní držení hlavy, ty-
pický styl pro plemeno. Mohl by 
být lepší kontakt s vůdcem. Ke 
konci běhu nevyužívá šanci na 
pernaté.

Baccy Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání nevyvážené co do tem-
pa, opakovaně přerušuje. Proka-
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zuje spontánní přiznání. Nevyu-
žívá šanci na pernaté.

Field Trials  couple 18.4.2004
Skupina: FT Žírovice
Rozhodčí:  MUDr. Vlastimil 

Novotný, 
Eduard Martínek, 
Otomar Novák, 
Milan Andrle

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
18 bodů výborně (EXC) 1. CACT
V prvé minutě excelentní bod na 
koroptvích se stoprocentním kli-
dem pře d pernatou i po výstřelu. 
1x krátce značí zvěř, v průběhu 
celého běhu prokazuje systema-
tické, prostorné, vyvážené hledá-
ní s výrazně vyjádřenou touhou 
najít zvěř a příkladnou lovec-
kou chytrostí. Ke konci běhu 2. 
bod  na bažantu, opět se stopro-
centním klidem po výstřelu i před 
pernatou. Prokazuje spontánní 
přiznávku.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Spurná Lenka     CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 2. 
Hledání ve stylu rasy prostorné, 
systematické s dobrou mechani-
kou pohybu a držením hlavy. V 1. 
minutě spontánně přiznává part-
nerovi. 1x bod na koroptvích, kte-
ré při příchodu vůdce sami spon-
tánně vzlétají. Ke konci kvalitní 
bod na ubíhajícím bažantu. Klid-
ná po výstřelu i před pernatou.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3. 
Od počátku hledání prostorné 
ve stylu rasy s výrazně vyjádře-
nou touhou najít zvěř, vyvážené 
na obě strany. V 9. minutě bod na 
bažantu, korektní chování po vý-
střelu i před pernatou.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4. 
V prvé minutě se poněkud orien-
tuje na svého partnera, ale pak 
ukazuje prostorné, systematické 
a vyvážené hledání s dobrou lo-
veckou chytrostí. Ve 13. minutě 
bod na pernaté, nutná určitá pod-
pora vůdce k postupování. Klidný 
před pernatou i po výstřelu.

Dior Altinum
Pointer  pes  * 25.6.2000
Navrátil Pavel    CZ
10 body(ů) dobře (B) 5 
Hledání od počátu prostorné, 
opakovaně točí po větru, horší 
kontakt s vůdcem, hodně povelů. 
Mechaniku pohybu a držení hla-
vy lze akceptovat, 2x vystavení 
bez prokázání zvěře, ke konci bě-
hu bod na bažantu, kterého part-
ner nechává uniknout. Klidný po 
výstřelu a před pernatou.

Kim z Lukovských lánů
Pointer  pes  * 5.3.2001
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání kratší, spíše lovecké-
ho typu, dosti úzkostlivé z obavy 
před chybou. 3x staví bez proká-
zání zvěře.

Atila 
Pointer  pes  * 28.6.1998
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu běhu hledání systema-
tické, prostorné, mechaniku po-
hybu a držení hlavy lze akcepto-
vat. 1x vystavení bez prokázání 
zvěře, v doběhu krátce staví a vy-
ráží koroptve.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Styl rasy lze akceptovat, hledá-
ní systematické, vyvážené, vý-

razně vyjádřena touha najít zvěř. 
2x vystavení bez prokázání zvě-
ře. Ke konci běhu staví bažanta, 
krátce postupuje avšak bažant jí 
s bočním větrem uniká a nedo-
pracuje ho.

GOGO z Pufiho parku
Pointer  pes  * 29.1.2001
Navrátil Pavel    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání energické, prostorné, 
styl rasy a držení rasy lze akcep-
tovat. Více povelů vůdce. 1x kva-
litní bod na koroptvích, klidný po 
výstřelu i před pernatou. Ke konci 
běhu vědomě vyráží koroptve.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání od počátku prostorné, 
ale s menším systémem. V prů-
běhu hledání přerušuje a hledá 
větření s nízkým nosem. Nepři-
znává partnerovi - 

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Excelentní styl rasy, mechanika 
pohybu a držení hlavy. Hledání 
prostorné, vyvážené, systematic-
ké s konstantním tempem, zá-
sadně točí proti větru. Ke konci 
běhu vystavení, ale bohužel ne-
chává uniknout bažanta, proka-
zuje spontánní přiznávku.

Derby  couple    18.4.2004
Skupina: FT Žírovice
Rozhodčí:  MUDr. Vlastimil 

Novotný, 
Eduard Martínek, 
Otomar Novák, 
Milan Andrle

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1. 
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Hledání systematické, rych-
lé s dobrou mechanikou pohy-
bu a držením hlavy, v úvodu bě-
hu 2x vystavení koroptví, klidná 
po výstřelu i před pernatou.  Běh 
přerušen pro vyřazení partnera 
a v doběhu celkem třikrát staví 
excelentně koroptve a prokazu-
je dlouhé, typické a produktivní 
postupování.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavkům 
zkoušky.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Rychlé, systematické a vyvážené 
hledání v typickém stylu AS. 1x 
tap na koroptvích a 1x nevyužívá 
šanci na koroptvích.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu hledání prostorné, 
systematické, avšak v důsledku 
únavy s menším nasazením. Ve 
druhém běhu nevyužívá šanci na 
koroptvích.

Baccy Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláček Roman    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V 1. minutě nevyužívá šanci na 
koroptvích, které dříve nachází 
její partner. V dalším průběhu má 
druhou šanci na koroptvích, kte-
ré nevyužívá, hledání bez systé-
mu a většího zájmu najít zvěř.

Bogey Jinonický Dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání by vyžadovalo větší sys-

tém, opakovaně točí po větru 
a hledání často přerušuje a hledá 
větření s nízkým nosem. Ke konci 
běhu vyráží koroptve, které štve.

Fama Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 27.11.2002
Orság Lukáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu běhu hledání systema-
tické s vyjádřenou touhou na-
jít zvěř, avšak  v průběhu hledá-
ní zkracuje, točí po větru, hledá 
za vůdcem.

MFT Klapý 2004 
(pointer-setter)

Field Trials  couple  
pointer-setter  23.4.2004
Skupina: FT couple
Rozhodčí:  Dr. Vlastimil Novotný (CZ), 

Franz Wolfmayr (A), 
Petr Rubeš (CZ), 
Ing. Luděk Polák (CZ)

Dino Alvis
Anglický setr  pes  * 19.2.1999
Testa Angelo    I
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Rase typické hledání, prostorné, 
vyvážené, systematické a s vy-
váženým tempem. V úvodu exce-
lentní bod na bažantu, klidný po 
výstřelu i před pernatou. Ke kon-
ci běhu opakovaně zabíhá do hus-
tého porostu, nutné větší působe-
ní vůdce. Opakovaně respektuje 
srstnatou.

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Hledání systmatické, vyvážené 
ve stylu rasy chvílemi jde poně-
kud více do hloubky. Excelentní 
bod na pernaté, klidná po výstře-
lu i před zvěří pernatou. 1x minu-
la koroptve.

Ra‘s du Vrizon
Pointer  pes  * 2.4.2000
Tannaz, Pierre L.    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu rasy, mohlo by 
být více vyvážené, korektní drže-
ní hlavy. 1x dobrý bod na kachně, 
klidný před pernatou i po výstře-
lu. Ke konci běhu nepřiznává své-
mu partnerovi.

Irmi‘ns Mai Rimi
Irský setr  pes  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Typický styl pro plemeno a to jak 
mechanika pohybu, tak držení 
hlavy. Hledání prostorné avšak 
opakovaně přerušované, hledá 
větření s nízkým nosem. Nápad-
ně polevuje v tempu.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání, mechanika pohybu a dr-
žení hlavy rase typické, dobře vy-
užívá terén, touha najít zvěř vý-
razně vyjádřena. Vyráží se svým 
partnerem 

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Od počátku hledání prostorné, 
rychlé v celku i vyvážené, zásad-
ně točí proti větru. Přechází 2x 
pernatou.

Colt 
Anglický setr  pes  * 20.2.2001
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu rasy, držení hla-
vy i mechanika pohybu výborné. 
2x nevyužívá možnost k přiznáv-
ce. Ke konci běhu staví bez proká-
zání zvěře
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Gard 
Pointer  pes  * 26.8.2000
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Typické držení hlavy a mechanika 
pohybu pro rasu. Hledání systema-
tické, ale trvale nutná podpora vůd-
ce. Ke konci běhu z vlivu vůdce.

Royce de Herslage
Gordon setr  fena  * 11.8.1998
Campana Rico    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání by mělo být více vyváže-
né, postrádá systém. Nižší držení 
hlavy mechaniku pohybu lze ak-
ceptovat. 1x staví bez prokázání 
zvěře, prokazuje spontánní při-
znávku. Ke konci běhu přichází 
se svým partnerem na pernatou, 
kterou krátce staví a po vzlétnu-
tí partner tuto štve. Fena zůstá-
vá klidná i po výstřelu, ale záhy 
opouští místo a vrací se k vůdci.

Isa von der Postschwaige
Pointer  fena  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Od počátku rychlé, systematické 
hledání s dobrým držením hla-
vy, vyráží koroptve a jeví snahu 
tyto štvát.

Gona del Monte Darma
Anglický setr  fena  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Systematické hleldáníí ve stylu 
rasy, korektní držení hlavy. V úvo-
du běhu si nechává vzít bod part-
nerem tím, že nezabere terén až 
ke kraji, respektuje opakovaně 
zajíce a do konce běhu již na per-
natou nepřichází.

Ulisse della Moresca
Anglický setr  pes  * 16.6.2001
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Rase typické hledání s výbor-
nou mechanikou pohybu a drže-
ním hlavy. 2x krátce značí zvěř, 

ke konci běhu nevyužívá šanci 
na pernaté.

Francinis Time
Anglický setr  pes  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvé minutě pes ukazuje syste-
matické hledání ve stylu rasy, vy-
stavuje srstnatou, kterou respek-
tuje. V dalším průběhu hledání 
jde více do hloubky a vyráží ba-
žanta, o kterém ví.

Gaio 
Pointer  pes  * 6.6.2000
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Mechanika pohybu a držení hla-
vy typické pro plemeno. Dobře to-
čí proti větru. Nevyužívá 2x šanci 
na koroptvích.

Noé 
Anglický setr  pes  * 2.8.1997
Tannaz, Pierre L.    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Systematické hledání, vyvážené 
ve stylu rasy, 1x minul koroptve, 
2x spontánně přiznává.

Joop vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.1998
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu ukazuje typické 
hledání pro rasu, výborné drže-
ní hlavy, pro chybu partnera běh 
přerušen. Při doběhu opět vyni-
kající hledání s výrazně vyjádře-
nou touhou najít zvěř. Prokazuje 
excelentní loveckou chytrost při 
prohledávání terénu, ale bohužel 
přechází pernatou.

Pitta (detto PIT)
Anglický setr  pes  * 3.5.2000
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Rase typické hledání ve výbor-
ném stylu,dobré držení hlavy. 2x 
minul pernatou.

Buffy Birdfinder‘s
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání systematické ve stylu ra-
sy, ale poněkud více se orientuje 
na svého partnera. 1x staví bez 
prokázání zvěře, prokazuje spon-
tánní přiznávku ke konci běhu 
vyráží koroptve, o kterých ví.

Néva d‘RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Meili Simone    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvé minutě kvalitní bod na 
koroptvích, klidná po výstřelu i 
před pernatou. V dalším průběhu 
vyráží samotnou koroptev.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Prostorné, systematické hledání 
ve stylu rasy. Dobré držení hlavy 
i mechanika pohybu. Štve srnčí.

Cuba 
Anglický setr  fena  * 20.2.2001
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání ve stylu rasy, dobrá 
mechnaika pohybu i držení hlavy. 
Běh přerušen pro chybu partne-
ra. V doběhu opět systematické, 
prostorné hledání, ale 3x staví 
bez prokázání zvěře.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Spurná Lenka    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu hledání poněkud zadrže-
né, ale během první minuty hle-
dání prostorné, mohlo by být více 
vyvážené vpravo. Excelentní dr-
žení hlavy a mechanika pohybu. 
Fena méně využívá terén na levé 
straně, 1x značí kachny, nevyuží-
vá možnost na bažantu.
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Margó Alvis
Pointer  fena  * 9.6.1998
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Mechanika pohybu, držení hlavy 
typické pro rasu, opakovaně staví 
bez prokázání zvěře.

Field Trials  solo  
pointer-setter  23.4.2004
Skupina: FT solo
Rozhodčí:  Locher Franz (D), 

Igler-Pilscheur Petra (D), 
Švec František (CZ), 
Kunt Libor (CZ)

BEN del Zagnis
Anglický setr  pes  * 26.9.2002
Ludwig Lechler    D
17 body(ů) výborně (EXC) 1 
Vynikající styl hledání, v závě-
ru prvního běhu lehce polevuje 
v tempu. Při druhé šanci výbor-
ný bod na korpotvích. Bezchybné 
chování při vzlétání 

NEMO vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Vynikající styl hledání, povolu-
je v tempu během konce prvého 
běhu. Druhá šance, vystavuje  ba-
žanta. Bažant ubíhá, pes znovu 
vypuštěn a bažanta vypracovává 
těsně před vzlétnutím.

Grant Bojandolí
Gordon setr  pes  * 20.4.2002
Balogh Ladislav    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, poněkud 
těžší, ale typický pohyb. Akceptu-
je 3 zajíce, vyráží koroptve.

Picco (Jader) del Zagnis
Anglický setr  pes  * 13.4.2000
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobrý styl hledání, 2x vy-
stavuje na prázdno.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající hledání odpovídající 
stylu rasy. Velice energické a lo-
vecké hledání. Vyráží bažanta.

GiGo 
Pointer  pes  * 26.8.2000
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobrý styl hledání. V prů-
běhu běhu se dostává z vlivu vůdce.

Alvis Dar
Anglický setr  pes  * 19.2.1999
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobrý styl hledání, přechá-
zí korptve.

Black Mystery Eager Beaver
Gordon setr  pes  * 14.12.2001
Campana Rico    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání, velice dobrý 
styl, štve zajíce.

Petrus of Glen Sheallag
Anglický setr  pes  * 2.7.1999
Tannaz, Pierre L.    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, přechází 
bažanta.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobrý styl, hledání poně-
kud hluboké, avšak šířka vyhovu-
jící.Vyráží bažanta.

Sue vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 6.10.2002
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Odvolána vůdcem.

Derby  couple  pointer-setter  
23.4.2004
Skupina: Derby
Rozhodčí:  Eins Gerhard (D), 

Navrátil Pavel (CZ), 
Píbl Zbyněk (CZ), 
Remeš Milan (CZ)

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, z vlivu vůdce.

Leon 
Anglický setr  pes  * 25.3.2002
Testa Angelo    I
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Velice dobré hledání, držení hla-
vy by mohlo být lepší a hledá-
ní pravidelnější. Nepřišel na zvěř.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Excelentní hledání odpovídající 
stylu rasy. Prostorné hledání, bo-
hužel nepřišla na zvěř.

Iris z Pufiho parku
Pointer  fena  * 6.6.2002
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, velice dob-
rá mechanika pohybu. Dostává se 
z vlivu vůdce.

Rosi 
Pointer  fena  * 26.8.2002
Eggenreich Friedrich    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání je zpočátku nesystema-
tické, v průběhu se hledání zlep-
šuje. Štve zajíce.

Una z Tismenic
Pointer  fena  * 25.3.2003
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, velice dobré 
držení hlavy. 2x štve zajíce.
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Derby  solo  pointer-setter  
23.4.2004
Skupina: Derby
Rozhodčí:  Eins Gerhard (D), 

Navrátil Pavel (CZ), 
Píbl Zbyněk (CZ), 
Remeš Milan (CZ)

Scott vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.2002
Leyerer Holmar    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, velice dob-
ré držení hlavy a mechanika po-
hybu, vvyrazil pernatou.

Sina de Herslage
Gordon setr  fena  * 9.11.2001
Campana Rico    CH
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Velice dobré h ledání odpovídají-
cí stylu rasy. 2x vystavuje srstna-
tou. Bohužel vůdce nevěří svému 
psovi.Nenechá ho postupovat do-
statečně daleko a nevyužívá tu-
to šnaci.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky.

Radentis Senna
Anglický setr  pes  * 2.1.2003
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, velice dob-
rá mechanika pohybu, velice dob-
rý styl, Nevyužívá šanci na per-
naté.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velice dobré hledání, dobře se to-
čí proti větru, vystavuje srstnatou 
a respektuje ji. Bohužel kontaktu 
štve srstnatou.

Field Trials  couple  
pointer-setter  24.4.2004
Skupina: FT couple
Rozhodčí:  Locher Franz (D), 

Igler-Pilscheur Petra 
(D) , Píbl Zbyněk (CZ)

Amor 
Anglický setr  pes  * 25.5.2000
Pastorčić Livio    HR
19 body(ů) výborně (EXC) 1 CA-
CIT, CACT
Vynikající hledání s excelent-
ní mechanikou pohybu a držení 
hlavy. V 5. minutě odchází daleko 
doprava na již prohledaný terén, 
kde vypracovává koroptve. Klidný 
po výstřelu a před pernatou.

Joop vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.1998
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
18 body(ů) výborně (EXC) 2 
resCACIT, resCACT
Vynikající prostorné hledání, vý-
borná mechanika pohybu, vy-
stavuje ve stejné minutě jako 
partner, bod na koroptvích. Po 
výstřelu a před pernatou 

Ulisse della Moresca
Anglický setr  pes  * 16.6.2001
Testa Angelo    I
17 body(ů) výborně (EXC) 3 
Vynikající hledání a mechani-
ka pohybu, vůdce druhého  psa 
znemožnil přiznání. Dostává dru-
hou šanci. V druhém běhu bod na 
koroptvích. Klidný po výstřelu i 
před pernatou.

Noé 
Anglický setr  pes  * 2.8.1997
Tannaz, Pierre L.    CH
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4 
Velmi dobré hledání, mechani-
ka pohybu a držení hlavy, v prv-
ním běhu nepřichází na zvěř. 
V druhém běhu opět nepříchá-
zí na zvěř, v dalším běhu je hle-
dání stále velmi dobré a na konci 
běhu korektní bod na bažantovi. 

Chování po výstřelu a před perna-
tou klidné.

Néva d‘RL
Anglický setr  fena  * 17.7.1997
Meili Simone    CH
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 5 
Velmi dobré hledání, styl a dr-
žení hlavy. Pěkný bod na korop-
tvích. Po výstřelu i před perna-
tou klidná.

Buffy Birdfinder‘s
Anglický setr  fena  * 12.3.2001
Meili Simone    CH
10 body(ů) dobře (B)  
Dobré systematické hledání a dr-
žení hlavy, v 6. minutě vystavuje 
kachny. Chování po výstřelu a po 
vzlétnutí pernaté korektní.

Una z Tismenic
Pointer  fena  * 25.3.2003
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
3x vystavuje bez prokázání zvěře.

Colt 
Anglický setr  pes  * 20.2.2001
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající pes. V 8. minutě staví 
koroptve, po jejich vzlétnutí štve.

Iris z Pufiho parku
Pointer  fena  * 6.6.2002
Březina Petr MVDr.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavkům 
zkoušky.

Pitta (detto PIT)
Anglický setr  pes  * 3.5.2000
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající styl rasy. Druhá šan-
ce, dvakrát vystavuje bez proká-
zání zvěře.

Cuba 
Anglický setr  fena  * 20.2.2001
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
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Výborné hledání a styl rasy. Jed-
nou vystavuje bez prokázání zvě-
ře. Jde poměrně do hloubky a pře-
chází pernatou.

Dino Alvis
Anglický setr  pes  * 19.2.1999
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný hledání a styl. Nepři-
znává.

Gard 
Pointer  pes  * 26.8.2000
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání a mechanika po-
hybu. Přechází koroptve.

Ra‘s du Vrizon
Pointer  pes  * 2.4.2000
Tannaz, Pierre L.    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
3x vystavuje bez prokázání zvěře.

Blic od Pastorčiča
Anglický setr  pes  * 24.9.1997
Pastorčić Livio    HR
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající pes. Při druhé šan-
ci vystavuje 3x bez prokázání 
zvěře.

Aksel od Pastorčića
Anglický setr  pes  * 16.4.2001
Pastorčić Livio    HR
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborný styl a mechanika pohy-
bu. Vyráží koroptve.

Astro del Tirso
Anglický setr  pes  * 7.6.1997
Pastorčić Livio    HR
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající pes. Přechází koroptve.

Royce de Herslage
Gordon setr  fena  * 11.8.1998
Campana Rico    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vyráží koroptve.

Isa von der Postschwaige
Pointer  fena  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobrý pes. Vyráží koroptve, 
o kterých ví.

Gona del Monte Darma
Anglický setr  fena  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobrý pes, vystavuje ko-
roptve, po vzlétnutí pernaté za-
skakuje.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Spurná Lenka    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání a systém, výbor-
né držení hlavy a mechanika po-
hybu. Přechází koroptve.

Francinis Time
Anglický setr  pes  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
I při druhé šanci nepřichází na 
zvěř.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající pes, v dalším běhu štve 
zajíčka.

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající pes. Při druhé šanci 
opakovaně vystavuje bez proká-
zání zvěře.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající pes. Přechází pár ko-
roptví.

Irmi‘ns Mai Rimi
Irský setr  pes  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Přechází pernatou.

Field Trials  solo  
pointer-setter  24.4.2004
Skupina: FT solo
Rozhodčí:  Eins Gerhard (D), 

Navrátil Pavel (CZ), 
Hendl Josef (CZ)

Gaio 
Pointer  pes  * 6.6.2000
Testa Angelo    I
19 body(ů) výborně (EXC) I. 
CACIT, CACT
Výborné hledání, arogantní drže-
ní hlavy, typický pohyb rasy. Vy-
nikající bod na koroptvích, bez-
chybné chování po výstřelu i před 
pernatou.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vladimíra    CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 2. res-
CACIT, resCACT
Výborný styl rasy, výborné hledá-
ní s typickým držením hlavy a po-
hybem. Na konci běhu těžký bod 
na koroptvích na hraně přírodní 
vlny. Bezchybné chování po vý-
střelu i před pernatou.

Petrus of Glen Sheallag
Anglický setr  pes  * 2.7.1999
Tannaz, Pierre L.    CH
17 body(ů) výborně (EXC) 3. 
Výborné hledání, typický styl 
a mechanika pohybu. Ve dru-
hém běhu výborný bod na koropt-
vích. Korektní chování po výstře-
lu i před pernatou.

NEMO vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4. 
Velmi dobré hledání, které dobře 
přizpůsobuje terénu. Těžký bod 
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na bažantu. Korektní chování po 
výstřelu i před pernatou.

BEN del Zagnis
Anglický setr  pes  * 26.9.2002
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, přechází ko-
roptve.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Výborné hledání, dobré držení 
hlavy a mechanika pohybu, ne-
přišla na zvěř i ve druhém běhu.

Picco (Jader) del Zagnis
Anglický setr  pes  * 13.4.2000
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, přechází ko-
roptve.

Grant Bojandolí
Gordon setr  pes  * 20.4.2002
Balogh Ladislav    SK
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání, vystavu-
je pár koroptví, které po vzlét-
nutí štve.

Alvis Dar
Anglický setr  pes  * 19.2.1999
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Velmi dobré hledání a dobrý styl, 
štve zajíce.

Black Mystery Eager Beaver
Gordon setr  pes  * 14.12.2001
Campana Rico    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neopovídá požadavku 
zkoušky.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání s menším systémem, ne-
přišla na zvěř.

Sue vom Eixelberg
Gordon setr  fena  * 6.10.2002
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neodpovídá požadavku 
zkoušky.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání, přechází ko-
roptve.

Margó Alvis
Pointer  fena  * 9.6.1998
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání a styl, 2x vysta-
vení bez prokázání zvěře, vzata 
vůdcem zpět.

Enriet Bohemis
Irský setr  fena  * 29.2.1996
Dušková Naďa    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání neopovídá požadavkům 
zkoušky.

GiGo 
Pointer  pes  * 26.8.2000
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Výborné hledání, výborný styl, z 
vlivu vůdce.

Derby  couple  pointer-setter  
24.4.2004
Skupina: Derby
Rozhodčí:  Dr. Vlastimil  

Novotný (CZ), 
Franz Wolfmayr (A), 
Petr Rubeš (CZ)

Rosi 
Pointer  fena  * 26.8.2002
Eggenreich Friedrich    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání v úvodu poněkud zadr-
žené, v 1. minutě 2x značí zvěř. 
V dalším průběhu hledání syste-
matické, styl a držení hlavy lze 

akceptovat. Společně se svým 
partnerem štve daleko zajíce.

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena ukazuje obrovskou tou-
hu najít zvěř, prohledává s vel-
kým zaujetím těžký terén. Hle-
dání však postrádá větší systém 
a vyráží pár koroptví. Opakova-
ně štve zajíce.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vladimíra    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V prvém běhu prostorné, syste-
matické, vyvážené a konstantní 
hledání s vynikajícím stylem ra-
sy a mechanikou pohybu. Ve dru-
hém běhu rovněž výborné hle-
dání a styl. 1x staví srstnatou 
a dlouze postupuje. Ke konci bě-
hu vyráží koroptve, které štve.

Leon 
Anglický setr  pes  * 25.3.2002
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes od počátku ukazuje systema-
tické hledání ve stylu rasy s dob-
rým držením hlavy, korektní me-
chanika pohybu. Ve 3 minutě štve 
daleko zajíce.

Derby  solo  pointer-setter  
24.4.2004
Skupina: Derby
Rozhodčí:  Dr. Vlastimil  

Novotný (CZ), 
Franz Wolfmayr (A), 
Petr Rubeš (CZ)

Egi Bohemia Šibeník
Pointer  fena  * 26.11.2002
Orság Lukáš    CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Fena od počátku prokazuje sys-
tematické hledání s dobrou me-
chanikou pohybu a výrazně vyjá-
dřenou touhou najít zvěř. Držení 
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hlavy by mohlo být poněkud vyš-
ší. V úvodu běhu značí větřením, 
postupuje, je vzata vůdcem zpět. 
Po vypuštění se fena vrací na pů-
vodní místo, které prohledává 
a ve výborném stylu rasy staví pá-
rek ubíhajících koroptví. Při dal-
ším vypuštění opět prohledává 
poměrně složitý a členitý terén 
a dělá ke konci běhu druhý bod 
na koroptvích. V obou případech 
prokazuje excelentní a rase typic-
ké produktivní postupování. Klid-
ná před pernatou i po výstřelu.

Sina de Herslage
Gordon setr  fena  * 9.11.2001
Campana Rico    CH
9 body(ů) dobře (B) 2 
Fena v úvodu ukazuje systematic-
ké hledání v dobrém stylu rasy, 
korektní bod na koroptvích, klid-
ná po výstřelu i před pernatou. 
V dalším průběhu hledání zkra-
cuje, nutná trvalá podpora vůd-
ce. Několikrát krátce značí větře-
ním, ale bez prokázání zvěře.

Radentis Senna
Anglický setr  pes  * 2.1.2003
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Od počátku prostorné, rych-
lé, systematické hledání. Vpravo 
opakovaně točí po větru. Mecha-
nika pohybu, držení hlavy a styl 
jsou zcela typické pro plemeno. 
Ke konci běhu štve vlaštovky, 
ztrácí zcela koncentraci a je vůd-
cem vzat zpět.

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
V hledání styl v úvodu naznačen, 
mechanika a držení hlavy je ty-
pické pro plemeno. Touha najít 
zvěř vyjádřena. Během krátké 
chvíle nachází větřením zajíce, 
kteérho štve a vzápětí se vrací 
zpět ke svému vůdci. Krátce poté 

vyráží koroptev, kterou také štve. 
Ke konci běhu polevuje v tempu.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Od počátku systematické, pro-
storné, vyvážené s konstantním 
tempem hledání, silně vyjádřena 
touha najít zvěř. Prokazuje vyni-
kající loveckou chytrost. 1x krát-
ce štve zajíce a vrací se zpět na 
parkůr, ke konci běhu značí vě-
tření, které nedopracovává, je 
vůdcem vzata zpět, Po opětovném 
vypuštění štve daleko zajíce.

Scott vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.2002
Leyerer Holmar    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání prostorné, systematické 
a dobře vyvážené s konstantním 
tempem. Držení hlavy a mechani-
ka pohybu jsou zcela typické pro 
plemeno. Výrazně vyjádřena tou-
ha najít zvěř. 1x prokazuje 100% 
klid před srstnatou, ke konci bě-
hu vyráží koroptve, které štve.

Koran z Farásku
Anglický setr  pes  * 21.1.2002
Slanina Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes prokazuje obrovskou touhu 
najít zvěř, hledání však bez vět-
šího systému, nízké držení hla-
vy a proto celkem 3x vyráží per-
natou.

Athos Apoli Gwen
Gordon setr  pes  * 2.9.2003
Poláková Alena    CZ
0 body(ů)   

Field Trials  couple  
pointer-setter  25.4.2004
Skupina: FT couple
Rozhodčí:  Franz Locher (D), 

Gerhard Eins (D) , 
Pavel Navrátil (CZ), 
Petr Rubeš (CZ)

Dino Alvis
Anglický setr  pes  * 19.2.1999
Testa Angelo    I
18 body(ů) výborně (EXC) 1 
Výborné hledání a mechanika po-
hybu. Porkazuje spontánní při-
znávku. V prvém běhu vystavu-
je, postupuje a je uvázán vůdcem, 
když v tom okamžiku vzlétá per-
natá. V průběhu běhu ještě jeden 
těžký bod na koroptvích vpravo 
u silnice. Korektní chování před 
pernatou a po výstřelu.

Blic od Pastorčiča
Anglický setr  pes  * 24.9.1997
Pastorčić Livio    HR
17 body(ů) výborně (EXC) 2 
Vynikající mechanika pohybu 
a styl rasy, spontánně přiznává. 
V prvém běhu 2x vystavení bez 
prokázání zvěře, poskytnuta dru-
há šance, těžký bod na koroptvích 
vpravo u silnice, bezchybné cho-
vání po výstřelu i před pernatou.

Noé 
Anglický setr  pes  * 2.8.1997
Tannaz, Pierre L.    CH
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
Hledání, mechanika pohybu a dr-
žení hlavy typické pro plemeno 
hledání dobře rozloženo a vyvá-
žené do strany. Prokazuje spon-
tánní přiznávku. Ve 3 minutě da-
leko bod na koroptvích, klidný 
před pernatou i po výstřelu.

Royce de Herslage
Gordon setr  fena  * 11.8.1998
Campana Rico    CH
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4 
Ukazuje nám energický pohyb, ty-
pický styl pro plemeno, dobré dr-
žení hlavy. Ve třetí miknutě velmi 



46

dobrý bod na koroptvích, které od-
létají dříve, než  přichází vůdce ke 
psu. Vůdce střílí, pes klidný a při 
příchodu vůdce do těsné blízkosti 
se pes snaží přijít k vůdci.

Aksel od Pastorčića
Anglický setr  pes  * 16.4.2001
Pastorčić Livio    HR
0 body(ů) neuspěl (E)  
Nevyužívá šanci na pernaté.

Angel Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Běhá za partnerem a přechází ko-
roptve.

Time Francinis
Anglický setr  pes  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vyráží koroptve.

Gona del Monte Darma
Anglický setr  fena  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Staví 3x bez prokázání zvěře.

Alvis Dar
Anglický setr  pes  * 19.2.1999
Testa Angelo    I
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Excelentní mechanika pohybu 
a držení hlavy, nepřišel na zvěř.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající hledání a držení hlavy. 
V prvém běhu staví 1x bez proká-
zání zvěře, dostává druhou šanci. 
Přechází koroptve.

Mai Rimi Jrmi‘ns
Irský setr  pes  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Po první minutě nepřiznává part-
neru.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vyráží bažanta.

Ra‘s du Vrizon
Pointer  pes  * 2.4.2000
Tannaz, Pierre L.    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vyráží v páté minutě koroptve, 
o kterých ví.

Biny Klamap Debra
Gordon setr  fena  * 31.12.1996
Miketa Tomáš    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Dobrá mechanika pohybu a drže-
ní hlavy, Vyráží bažanta.

Pitta (detto PIT)
Anglický setr  pes  * 3.5.2000
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Přechází koroptve.

Cheeky z Lodínských luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vynikající hledání, dobře rozlo-
žené, bohužel krátké přerušení, 
kdy hledá větřením s nízkým no-
sem. Druhá šance, vystavuje a po 
vzlétnutí kachen tyto 

Amor 
Anglický setr  pes  * 25.5.2000
Pastorčić Livio    HR
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Vynikající styl rasy, mechani-
ka pohybu a držení hlavy, hle-
dání prostorné, dobře vyvážené, 
konstantního tempa. Nepřichá-
zí na zvěř.

Joop vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.1998
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vystavuje 3x bez prokázání zvěře.

Gard 
Pointer  pes  * 26.8.2000
Testa Angelo    I
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Vynikající mechanika pohybu 
a držení hlavy, hledání prostor-
né, dobře rozložené. V prvém 
běhu nenachází zvěř. Poskytnu-
ta druhá šance a opět nepřichá-
zí na zvěř.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Spurná Lenka    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Excelentní styl rasy a držení hla-
vy, vynikající mechanika pohybu, 
systematické a vyvážené hledání. 
Odmítá přiznat partnerovi.

Isa von der Postschwaige
Pointer  fena  * 
Jost Werner    A
0 body(ů) neuspěl (E)  
Přechází koroptve.

Field Trials  solo  
pointer-setter  25.4.2004
Skupina: FT solo
Rozhodčí:  MUDr. Vlastimil 

Novotný (CZ), 
Franz Wolfmayr (A), 
František  Švec (CZ), 
Ing. Luděk Polák (CZ)

NEMO vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 4.11.1999
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
18 body(ů) výborně (EXC) 1 
CACIT, CACT
Hledání prostorné, systematické, 
vyvážené, typický styl rasy, těžký 
terén, protože je rozdělen hlubo-
kým příkopem. Prokazuje vyni-
kající loveckou chytrost. Ve tře-
tí minutě těžký bod na bažantu, 
stoprocentní klud před zvěří i po 
výstřelu.

Zora Bohemia Frony
Pointer  fena  * 11.4.1991
Píbl Zbyněk    CZ
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14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Hledání spíše loveckého stylu, ně-
kolikrát krátce přerušuje a hledá 
větření s nízkým nosem. Mohl by 
být i lepší systém. Držení hlavy 
a mechanika pohybu jsou typické 
pro plemeno, dobrý kontakt s vůd-
cem. Ke konci běhu těžký bod na 
ubíhajícím bažantu, klidná po vý-
střelu i před pernatou.

GiGo 
Pointer  pes  * 26.8.2000
Testa Angelo    I
13 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
Od počátku hledání ve stylu ra-
sy s arogantním držením hlavy, 
avšak horší systém, protože vlevo 
vynechává velkou část terénu ne-
prohledanou. Jde často příliš do 
hloubky. Bod na koroptvích, dale-
ko vpravo, při příchodu vůdce ko-
roptve spontánně vzlétají. Klidný 
po výstřelu i před pernatou.

BEN del Zagnis
Anglický setr  pes  * 26.9.2002
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání v úvodu poněkud zadr-
žené, opakovaně krátce značí vě-
tření, v průběhu běhu jsou fáze, 
kdy ukazuje systematické hledá-
ní s dobrou mechanikou pohybu 
a držením hlavy, opakovaně sta-
ví bez prokázání zvěře.

Ally Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Sedláčková Alena    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Od počátku hledání s velkým na-
sazením, jde do prostoru, ale bo-
hužel také do hloubky. Malý kon-
takt s vůdcem. Systém není dobře 
naznačen, vpravo opakovaně to-
čí po větru a ke konci běhu vyrá-
ží bažanta.

Petrus of Glen Sheallag
Anglický setr  pes  * 2.7.1999
Tannaz, Pierre L.    CH
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  

Od počátku prostorné, systema-
tické a vyvážené hledání, typická 
mechanika pohybu a držení hlavy 
pro plemeno. Prohledává v kon-
stantním tempu velký prostor, 
celkem 3x vystavuje, při čemž ker 
konci 2x ve stejném směru, ale bo-
hužel se nedaří prokázat zvěř.

Astra 
Anglický setr  fena  * 28.8.2002
Dvořáková Vlaďka    CZ
0 body(ů) neklasifikován (N.C.)  
Excelentní styl, mechanika pohy-
bu a držení hlavy, hledání syste-
matické, vyvážené, dostatečně 
rozložené do šířky. 1x staví a po-
stupuje, nedaří se prokázat zvěř.

Black Mystery Eager Beaver
Gordon setr  pes  * 14.12.2001
Campana Rico    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu hledání prostorné, syste-
matické s dobrým stylem a drže-
ním hlavy, d vruhé polovině bě-
hu poněkou polevuje v tempu, 
hledání jde do hloubky, v závěru 
štve zajíce.

Athena Black Sirius
Gordon setr  fena  * 17.2.2000
Zoubek Petr    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání od počátku do prostoru, 
systém naznačen, korektní me-
chanika pohybu i držení hlavy, 
styl lze akceptovat, avšak během 
běhu opakovaně přerušuje a hle-
dá větřením s nízkým nosem, jsou 
i fáze, kdy hledání jde příliš do 
hloubky.

Cuba 
Anglický setr  fena  * 20.2.2001
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
V úvodu běhu systematické hle-
dání ve stylu rasy, dobrá mecha-
nika pohybu a držení hlavy. V čle-
nitém terénu staví jedenkrát bez 
prokázání zvěře a ke konci bě-
hu pak ještě 2x značí zvěř, kte-

rou nedopracovává a vůdce ji sám 
vyráží.

Ulisse della Moresca
Anglický setr  pes  * 16.6.2001
Testa Angelo    I
0 body(ů) neuspěl (E)  
Excelentní styl, držení hlavy 
a mechanika pohybu, hledání 
systematické, prostorné, vyváže-
né, konstantního tempa, zabírá 
terén až do kraje. Dvakrát vysta-
vení bez prokázání zvěře, ke kon-
ci běhu štve zajíce.

Picco (Jader) del Zagnis
Anglický setr  pes  * 13.4.2000
Ludwig Lechler    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání systematické, poměrně 
dobře vyvážené, avšak vpravo ně-
kolikrát točí po větru. Mechanika 
pohybu a držení hlavy typické pro 
plemeno. Několikrát jde za vůdce. 
3x staví bez prokázání zvěře.

Derby  solo  pointer-setter  
25.4.2004
Skupina: Derby
Rozhodčí:  Petra Igler-Pilscheur (D), 

Josef Hendl (CZ), 
Libor Kunt (CZ)

Radentis Senna
Anglický setr  pes  * 2.1.2003
Palma Adrian 
& Jessen Renate    D
16 body(ů) výborně (EXC) 1 
Mladý anglický setr nám před-
vádí výborné hledání vynikající-
ho stylu rasy. Hledání je s velkým 
zaujetím, ale zatím bez větší-
ho systému. Staví ve vynikajícím 
manýru pár koroptví, které po 
vzlétnutí krátce provází.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 2 
Fena vysokých vlohových kvalit 
nám ukazuje vynikající systema-
tické hledání ve stylu anglického 
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setra. Vynikající kontakt s vůd-
cem. Přidělený terén prohledá-
vá naprosto optimálně, silně vy-
jádřena touha najít zvěř. Bohužel 
jeden tap, který ji sráží z oceně-
ní o jeden stupeň dolů. Korektní 
bod. Chování po výstřelu i před 
pernatou bez chyby.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
Ukazuje nám systematické hle-
dání ve velmi dobrém stylu, dr-
žení hlavy by mohlo být poněkud 
vyšší. Přidělený terén prohledává 
s dobrou loveckou chytrostí, opa-
kovaně značí větření. Bod na ba-
žantu, korektní chování před per-
natou i po výstřelu.

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
14 body(ů) velmi dobře (T.B.) 4 
Pes hledá ve výborném stylu, ale 
trochu s menším systémem. Pro-
kazuje výborné nasazení nosu. 
Korektní bod na koroptvích.

Sina de Herslage
Gordon setr  fena  * 9.11.2001
Campana Rico    CH
0 body(ů) neuspěl (E)  
Vzata zpět.

Scott vom Eixelberg
Gordon setr  pes  * 6.10.2002
Leyerer Holmar    D
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledá velmi dobře v typickém sty-
lu rasy. Nevyužívá 3 šance na ba-
žantu.

Athos Apoli Gwen
Gordon setr  pes  * 2.9.2003
Poláková Alena    CZ
0 body(ů)   

Národní Field Trial 
Čelákovice

Field Trials  solo  
kontinentální ohaři  1.5.2004
Skupina:  FT solo 

Kontinentální ohaři
Rozhodčí:  Navrátil Pavel, 

Navrátil Jiří, 
Charvát Václav

Mrak ze Zaplav
Německý krátkosrstý ohař  pes
* 16.4.2002
Kalík Miroslav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes dobrého stylu i temperamen-
tu, dobře se staví na terén, dob-
ré držení hlavy, ale v půli turnu-
su opadá v tempu. Přesto dostává 
možnost v 2. Běhu, kde korektně 
staví 2x zajíce. V dalším čase opa-
dá v tempu.

Kord od Prokopova Blesku
Německý krátkosrstý ohař  pes 
* 30.5.2001
Drahokoupil František    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes ne příliš dobrého stylu, ale 
dobrého temperamentu, snaží se 
najít zvěř. 1x staví zajíce, korekt-
ně. V nastaveném čase přechá-
zí koroptve.

Brita od Mileho
Německý krátkosrstý ohař  fena 
* 31.3.2000
Vlasák Václav Ing.    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Fena nepracuje ve stylu plemene, 
nastupuje ve velmi vlažném tem-
pu. 1x korektně staví zajíce, v 10. 
minutě opadá úplně v tempu.

Chyt od Borovanské tůně
Německý krátkosrstý ohař  pes 
* 11.4.2002
Kotlík Jiří    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Pes nepracuje ve stylu plemene, 
ve 3. Minutě prohání zajíce.

Field Trials  couple  
angličtí ohaři  1.5.2004
Skupina:  FT couple Angličtí

ohaři
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil 

MUDr., 
Martínek Eduard, 
Mužák Bohuslav

Cheeky z Lodínských Luhů
Anglický setr  fena  * 9.11.2001
Straková Eva    CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1 CACT
Od počátku excelentní hledání, 
daleké, systematické, vyvážení, 
konstantního tempa s bezvadnou 
mechanikou pohybu a držením 
hlavy. 3x výborný bod na korop-
tvích. 100% klid před pernatou 
i po výstřelu.

Livia od Benčiča
Anglický setr  fena  * 26.5.1999
Dvořáková Vlaďka    CZ
17 body(ů) výborně (EXC) 2 
resCACT
Hledání prostorné, systematické, 
vyvážené ve stylu rasy. Bezvadná 
mechanika pohybu. Dva excelent-
ní body na bažantu, korektní cho-
vání před pernatou i po výstřelu. 
1x respektuje zajíce.

Anquilla Vis Tranquilla
Anglický setr  pes  * 29.1.2001
Dvořáková Vlaďka    CZ
15 body(ů) velmi dobře (T.B.) 3 
Hledání prostorné, systematic-
ké, někdy až příliš do hloubky. 
1x vystavení bez prokázní zvěře. 
Korektní bod na bažantu, klid-
ný před pernatou i po výstřelu. 
V průběhu dalšího běhu minul ko-
roptve, ale vzápětí vystavuje ba-
žanta, za kterým dlouze postupu-
je a dopracovává jej.

Karla von der Postschwaige
Pointer  fena  * 15.7.2001
Spurná Lenka     CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání prostorné, mohlo by být 
více vyvážené, excelentní drže
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ní hlavy a mechanika pohybu. 2x    
prokazuje spontánní přiznávku, 
1x nepřiznává.

Bea Vis Tranquilla
Anglický setr  fena  * 27.2.2003
Dvořáková Vlaďka    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání, mechanika pohybu a dr-
žení hlavy typické pro pleme-
no, dnes chybí větší vyváženost. 
Prokazuje spontánní přiznávku, 
respektuje srstnatou, nevyužívá 
šanci na koroptvi.

Odin HO Zettertjärns
Gordon setr  pes  * 23.4.2002
Spurný Václav    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání rychlé prostorné, avšak 
s menším systémem. V 1. minutě 
nepřiznává, během běhu jednou 
vystavení srstnaté a jedenkrát 
bez prokázání zvěře. V závěru bě-
hu nepřiznává partnerovi.

Derby  solo  angličtí ohaři  
1.5.2004
 Skupina:  DERBY solo 

Angličtí ohaři
Rozhodčí:  Novotný Vlastimil 

MUDr., 
Martínek Eduard, 
Mužák Bohuslav

Birdie Jinonický Dvůr
Gordon setr  fena  * 6.9.2002
Sedláčková Alena    CZ
7 body(ů) dobře (B) 1 
Hledání není vyvážené, vlevo 

opakovaně točí po větru. Mecha-
niku, držení hlavy a styl rasy lze 
akceptovat. 1x bod na srstnaté, 
klidná po výstřelu, po vyběhnu-
tí srstnaté několik kroků vpřed, 
ale nechává se zadržet vůdcem. 
1x krátce štve zajíce.

Bogey Jinonický dvůr
Gordon setr  pes  * 6.9.2002
Anderlová Jana    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Mechanika pohybu a držení hlavy 
typické pro plemeno. Hledání by 
mělo mít větší systém. Touha na-
jít zvěř výrazně vyjádřena, opa-
kovaně značí větření, postupuje, 
ale zvěř neprokazuje. 1x štve asi 
200m zajíce, ale vzápětí se vra-
cí. Ke konci běhu nápadně pole-
vuje v tempu.

Achaia Seva
Anglický setr  fena  * 15.6.2003
Straková Eva    CZ
0 body(ů) neuspěl (E)  
Hledání systematické, vyvážené, 
prostorné, konstantního tempa, 
mechaniku pohybu a držení hla-
vy lze akceptovat. Fena 3x staví 
bez prokázání

Derby Tábor 2004

FT Dubany 2004
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Anglický setr

O.: Rolf z Kunštátských lesů
 M.: Stela z Krzáku, vrh 11.9.2003
 Alan z Trnavských lesů 64  
 Amor 57 -2 x P3 n
 Andy 62
 Art 64
 Alma 60
 Asta 60 -2 x P2 d

O.: Herrick z Podřipských polí
 M.: Gypsy z Podřipských polí, vrh 22.7.2003
 Lacky z Podřipských polí 64 +2 x P1 n
 Lady Diana 56
 Lussy 62

O.: Chan z Podřipských polí
 M.: Etel od Černé hory, vrh 22.9.2002
 Happynes Lawerack 58
 Hakira 60
 M.: Fairray Triomph, vrh 2.6.2003
 Cora Shahrastani 61

O.: Largo z Kunštátských lesů
 M.: Tika zo Zrínskej hory, vrh 14.12.2002
 Bacardi z Mešinského hájemství 66      
 Brela 55
 M.: Clarissa Farkažd, vrh 30.6.2002
 Csárdás z Mešinské hájovny 67 
 Crash 66
 Cascada 62
 Clarissa 61
 
O.: Becker od Benčiča
 M.: Flora z Lodínských luhů, vrh 23.12.2002
 Benjamin Leslie Leven 62
 Below 57 
 Bowie 60     

O.: Marko z Klenečských lesů
 M.: Abra z Klamap, vrh 15.4.2003
 Carlos od Cihelny 63

O.: Rall z Kunštátských lesů
 M.: Clarissa Farkažd, vrh 10.12.2003
 Dark z Mešinské hájovny 64
 Dash 65 monorchid
 Devon 65
 Double 65

 Dakota 60
 Daya 60 
 
O.: Anguilla vis Tranguilla
 M.: Suzi z Průhonické obory, vrh 1.9.2003
 Valdy z Průhonické obory 62
 Viktor 62
 Vera 57
 Viky 57
 Venda  60

Gordonsetr

O.: Cento Bojandolí
 M.: Elza z Želečky, vrh 11.5.2003
 Faro z Želečky 70
 Flóra 62
 Fela 60 - M1 n
 
O.: Pet Sonave
 M.: Bára z Hraběcího lesa, vrh 10.5.2003
 Brit z Kobyliských hor 65
 Ben 66
 M.: Borka z Nedvězí, vrh 28.3.2003
 Aron z Levinských humen 64
 - P1 d, - P3 d, - P3n
 Agnes 63
 Ajša 63
 Ada 60 - P3 n

O.: Faro z Prostějovska
 M.: Zara z Podmaršovic, vrh 20.4.2003
 Orlan z Podmaršovic 68
 Olča 66
 Oreta 58
 Oxana 64
 Otka 64
 M.: Penny z Aklic, vrh 28.7.2003
 Tar z Aklic 63
 Tom 66
 Tula 62
 Tina 62
 Tea 60
 Tira 56
 M.: Anita Sandberg, vrh 13.4.2003
 Chatt Bojandolí 68

Výsledky jarních svodů
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O.: Gawcott Bootlegger
 M.: Gawcott Black Muddler, vrh 14.4.2003
 Gawcott Ruffian 62

O.: Agip Jinonický dvůr
 M.: Elza z Pohnáneckých vrchů, 10.4.2003
 Bugy z Krátošických strání 66
 Bora 67
 Bára 66 + P1 n

O.: Eros z Želečky
 M.: Elis ze Skrbeně,vrh 6.6.2003
 Drak z Nětčic 70
 Dáša 65
 Daisy 65

O.: Sam z Kunštátských lesů
 M.: Ajka z Nedvězí, 21.6.2003
 Athos z Vyšehněvic 66 - P3 n
 Aramir  63,5

O.: Ulan Sonave
 M.: Besi Moravia Setter, vrh 15.4.2003
 Britany Bohemia Setter 64
 Barbara 65
 M.: Betty Moravia Setter, vrh 2.8.2002
 Monty z Jehličné 66
 Morro  65
 M.: Sharon z Kunštátských lesů, vrh 30.7.2003
 Cor z Čejských lesů 63 + P1 n 

O.: Ujo z Radatinky
 M.: Elis ze Skrbeně, vrh 13.2.2001
 Cyrus z Nětčic 65

Irský setr

O.: Orstone Country Gentleman of Westerhuy
 M.: Arina z Těšínska, vrh 20.1.2003
 Carlos z Těšínska 67
 Cesar 68
 Cedra 62
 Corinne 62
 
O.: Dunmore of Futures Dream
 M.: Dita z Šonovských hor, vrh 2.12.2002
 Crowley z Košumberka 67
 Casper 66

O.: Emir of Futures Dream
 M.: Chelsea Nonstop, vrh 16.4.1998
 Jodie Nonstop 61

O.: Ort z Dubské
 M.: Ilen z Luhové seče, vrh 1.1.2003
 Rouny z Luhové seče 68 + P1 n
 Rona 60

O.: Kenneth of Redweed
 M.: Priscilla od Velkého dubu, vrh 12.10.2002
 Ysmen od Velkého dubu 67,5
 Yannet 64
 Yellow Rose 64
 M.: Tracy od Velkého dubu, vrh 23.9.2003
 Cycero od Bohušovské stráně 60 kostra slabá
 Centos 60
 Cid 65
 M.: Nancy Jenny‘s Irsal, vrh 31.12.2002
 Wendy Jenny‘s Irsal 66

O.: Cecile Hexin
 M.: Enriet Bohem – IS, vrh 4.5.2003
 Hardy Bohemis Viktoria 67
 Haide 65
 Hariana 60
 Haldir 66

O.: Windsor od Velkého dubu
 M.: Irma z Hurbánky, vrh 2.5.2003
 Anny od Pilávky Morava 61

O.: Kris Wonderstar von der Igalffy – Igaly
 M.: Cinderela Jay Slovak Base, vrh 17.8.2003
 Grenada Jay Slovak Base 61

O.: Valmont Jenny‘s Irsal
 M.: Elizabeth Bohem – IS, vrh 12.8.2002
 Grego Bohemis Viktoria 64 kryptor.
 Gizela  62
 M.: Bella Dona Gold Patty, vrh 14.7.2003
 Argo od Hubertovy studánky 64

+ C n, kryptorchismus
 Astor 62 kryptor.
 Alby 65
 Amor 64
 Aranka 60
 Aisha 59
 M.: Regina od Velkého dubu, vrh 31.8.2003
 Quadi od Velkého dubu 65 předkus
 Qelvinn 64
 Quinnie 60
 Qwuesy 59
 M.: Gloria z Lesinky, vrh 21.11.2003
 Kvido 60
 Kollin 63
 Keith 60
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O.: Titus Irlay
 M.: Ina ze Srbeckých luhů, vrh 11.1.2003
 Fin Varpole 69
 Fero 67
 Frita 61
 Fela 61

O.: Earl - Bohem – IS
 M.: Montana Králův Hrádek, vrh 13.12.2003
 Oregon Králův Hrádek 67
 Ontaria 62

O.: Ikar od Alp
 M.: Ela z Hurbánky, vrh 29.1.2003
 Lex z Hurbánky 66 neprav. skus
 Lery 63
 Leny 70
 Lot 72 ektropium
 Lena 63
 
O.: Alan ze Smolníku
 M.: Fanny z Bečváreckých zahrad, vrh 3.12.2002
 Baron z Chlumského podlesí 65
 Bor  66
 Bojar 66

 chrup neposouzen–neovladatelný pes
 Brit 64
 Betty 63
O.: Dorian Grey Jenny_s Irsal
 M.: Chelsea Nonstop, vrh 11.4.2003
 Ascot Quickly Nonstop 69

O.: Dag z Bolešínské hůrky
 M.: Nevada Králův Hrádek, vrh 13.3.2003
 Ajka ze Staré Plzně 60
 Adina 62

O.: Ikar z Lesinky
 M.: Agra von Kinhab, vrh 10.3.2003
 Kim ze Srbeckých luhů 66
 Kir 66
 Kety 61
 Kyty 62

O.: Jack od Alp
 M.: Ira od Zbraně, vrh 18.6.2002
 Abba 62 neprav. skus

O.: Hak z Luhové seče
 M.: Kréta z Nětčic, vrh 5.3.2003
 Ailyn Mahagony Rose 64

Irský setr červenobílý

O.:  Garon z Lukovských lánů
 M.: Haidy Bohemia Thalset, vrh 7.2.2002
 Alma z Kosovské jedliny 58
 M.: Haidy Bohemia Thalset, vrh 25.8.2003
 Cid z Kosovské jedliny 55

předkus, slabá kostra, plachý
 Cira 50
nevyjádřený typ, slabá kostra
 Cora 53

O.: Unites Spots Justbe
 M.: Charlotte z Lukovských lánů, vrh 23.10.2003
 Merry z Lukovských lánů 53
 M.: Hela Bohemia Thalset, vrh 29.10.2002
 Mája Bohemia Thalset 57

chrup a skus nelze prohlédnout

O.: Hard z Lukovských lánů
 M.: Jenny z Lukovských lánů, vrh 13.5.2003
 Heron ze Šumavského kraje 63
 Henry 65
 Hexi 57

Pointer

O.: Fero ze Srnína
 M.: Aida Jedová chýše, vrh 3.4.2003
 Dyk ze Skorotínské hájovny 61
 Dak 60

O.: Bak z Joskor
 M.: Ivory z Nového remízu, vrh 25.5.2003
 Cvik z Knollovy školy 63
 Cir 61
 Cézar 63
 Cita 57
 Cedra 61

O.: Fram z Lichovek
 M.: Aris z Mešinské hájovny, vrh 1.1.2001
 Dral z Mešinské hájovny 67

O.: Tor z Kunštátských lesů
 M.: Fina od Průši, vrh 20.2.2002
 Drak z Ouhelí 63

O.: Holan z Tismenic
 M.: Nitka z Niv, vrh 24.6.2003
 Cony z Hovoran 62
 Cora  60
 Cira 62
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O.: Archie z Mešinské hájovny
 M.: Flóra z Dolnic, vrh 18.1.2003
 Alex z Oujezda 61
 Aran 63 předkus
 Arga 60
 Ajda 62
 M.: Brita Jedová chýše, vrh 24.2.2003
 Cheyen z Mešinské hájovny 65
 Charm 65

nepravidelný skus
 Chess 65 
 Chety 60
 Chery 61
 M.: Alma z Joskor, vrh 24.6.2003
 Avar z Majlontu 66
 Ares 64 předkus
 Ada62

O.: Brit Black Rose
 M.: Kora z Niv – Bučovic, vrh 11.3.2003
 Bor z Bohumělské obory 65 předkus
 Brik 67 předkus
 Brit 67
 Bára 61
O.: Iran z Cechu
 M.: Ceva z Kryštofova dvora, vrh 10.7.2003
 Ida od Tří kaštanů 59

předkus, - 2 x P3 n
 M.: Moly z Kunštátských lesů, vrh 15.5.2000
 Citra z Mešinské hájovny 64
 Conny 64
 M.: Moly z Kunštátských lesů, vrh 17.1.2002
 Ford z Mešinské hájovny 68
 Flik 66
 Fina 60
 Frony 63 + P1 n
 Fera 61
 Freja 61
 Flora 61

O.: Has z Cechu
 M.: Hela z Košáku, vrh 15.5.2003
 Artuš od Venturky 71
 Atol 64
 Atos 66
 Ange 59

plachá povaha, slabá kostra
 Ayryn 62
 Aymy 61

O.: Dak z Dolnic
 M.: Aida z Joskor, vrh 12.4.2003
 Dan z Joskor 67 + 2 x P1 n
 Dita 62
 Dája 62
 Dora 62
 M.: Tara z Kunštátských lesů, vrh 2.6.2003
 Atilla z Rabštejnských lesů 63
 Ambra 62
 Aura 63
 Ajita 62 + M3 d

O.: Black z Mešinské hájovny
 M.: Inka z Cechu, vrh 9.4.2003
 Cira Luční květ 61 - P1 d
 
O.: Ares z Hajnice
 M.: Bysy Resuah, vrh 26.11.2002
 Efa Bohemia Šibeník 62

O.: Alan od Turka
 M.: Kia z Niv – Bučovic, vrh 2.4.2003
 Edy od Semiče Staňka 60
 Elen 62
 Ela 59 slabá kostra

O.: Brick
 M.: Flér z Niv – Bučovic, vrh 9.10.2003
 Brita z Chřibských lesů 57 slabá kostra

O.: Grisu von der Postschwaige
 M.: Evita z Pufiho parku, vrh 6.6.2002
 Iris z Pufiho parku 57

O.: Douglas von der Postschwaige
 M.: Herta z Tismenic, vrh 25.3.2003
 Ussi z Tismenic62
 Uli 60
 Una 61

O.: Flak z Vranovského údolí
 M.: Aris z Mešinské hájovny, vrh 22.2.2003
 Horan z Mešinské hájovny 64
 Honey 58
 Hella 58 
 M.: Karin z Tismenic, vrh 13.1.2003
 Braien Blahud 62
 Bonny 64
 Bart 64
 Bodye 62
 Beretta 61
 Brenda 58,5 slabá kostra
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O.: Ben z Joskor
 M.: Aris z Mešinské hájovny, vrh 24.1.2002
 Garp z Mešinské hájovny 68
 Gron 66
 Gaz 65
 Greta 63

O.: Og : Nora z Cechu, vrh 12.9.2003
 Salik z Cechu 64
 Sali 60
 Sigi 64

Výsledky výstav 2004
VIII. KLUBOVÁ VÝSTAVA 
MSKAO 
SLAVKOV U BRNA, 
5. KVĚTNA 2004
Anglické setry a gordonsetry 
posuzoval Zbyněk Píbl, 
irské setry a irské červenobílé
setry MVDr. Čestmír Šrámek CSc.,
pointery Simona Svatoňová

Anglický setr
Psi:
třída mladých
Bacardi z Mešinského hájemství
14.12.02, o: Largo z Kunštátských le-
sů, m: Tika ze Zrínskej hory, chov: 
Jana Londinová, maj: PhD.Vladimír 
Kulík V
Benjamin Leslie Leven
23.12.2002, o: Becker od Benčiča, m: 
Flora z Lodinských luhů, chov: Tomáš 
Novák, maj: Tomáš Novák V, CAJC

třída otevřená
Csárdás zo Zrínskej hory
20.06.2002, o: Largo z Kunštátských 
lesů, m: Heuréka Tina, chov: Josef 
Horváth, maj: Jiří Drábek V, CAC

mezitřída
Crash z Mešinské hájovny
30.06.2002, o: Largo z Kunštátských 
lesů, m: Clarissa Farkažd, chov: Jiří 
Drábek, maj: Jiří Drábek V, CAC

třída pracovní
Farid od Fiĺk u, 09.05.1997
o: Ikar z Glinca, m: Chera z Hubické-
ho lesa, chov: MVDr. Dušan Antalík, 
maj: Ing.Petr Ivanič VD

třída vítězů
Ch. Bengál Shahrastani
01.06.2001, o: Chan z Podřipských 
polí, m: Fairray Triomph, chov: Da-
niela Šejvlová, maj: Jiří Procházka

V, CAC, KV, BOB,
Nejlepší pes MSKAO, BIS

třída veteránů
ICH. Largo z Kunštátských lesů
26.07.1993, o: Gaius Virgo, m: Betty 
ze Sokolího dvora, chov: František 
Zahradníček, maj: Jiří Drábek

V, Nejlepší veterán,
Nejlepší veterán MSKAO

Feny:
třída mladých
Bowie Leslie Leven
23.12.2002, o: Becker od Benčiča, m: 
Flora z Lodínských luhů, chov: To-
máš Novák, maj: Tomáš Novák VD

třída otevřená
Cascada z Mešinské hájovny
30.06.2002, o: ICh. Largo z Kunštát-
ských lesů, m: ICh.Clarissa Farkažd, 
chov: Jiří Drábek, maj: Jiří Drábek 
V, CAC
Xita z Krzáku
12.03.2001, o: Bor z Nalžovic, m: Cy-
ra Krásného Hrušova, chov: Franti-
šek Legát, maj: Pavel Řiháček VD
Yety z Krzáku
30.08.2001, o: Fairray Yesman, m: 
Felicia z Podřipských polí, chov: 
František Legát, maj: Pavel Říhá-
ček VD

mezitřída
Clarissa z Mešinské hájovny
30.06.2002, o: Largo z Kunštátských 
lesů, m: Clarissa Farkažd, chov: Jiří 

Drábek, maj: Jiří Drábek VD
Heuréka Lawerack
22.09.2002, o: Chan z Podřipských po-
lí, m: Etel od Černé hory, chov: Dag-
mar Sitterová, maj: Soňa Fabová V

třída vítězů
Hava ze Srnína
19.05.1999, o: Largo z Kunštátských 
lesů, m: Felicia z Podřipských polí, 
chov: Josef Květoň, maj: Jana Joha-
níkov V, CAC, KV
ICH. Clarissa Farkažd
06.07.1997, o: CH.Domoszlói-Vadász 
High-Born, m: Aida Farkažd, chov: 
Jozef Pál, maj:Jiří Drábek V, r.CAC

třída veteránů
Ch. Tina Heuréka
29.01.1994, o: Ch. Bard - Brett Rysi 
Wykrot, m: Ch. Spry Hunteri Cecilia, 
chov: Ágnes Kurkó, maj:Jiří Drábek

V, Nejlepší veterán

Gordonsetr
Psi
třída mladých
Dar z Nětčic
06.06.2003, o: Eros z Želečky, m: Elis 
ze Skrbeně chov: Miroslav Matula, 
maj: Dušan Matoušek VD
Drak z Nětčic
06.06.2003, o: Eros z Želečky, m: Elis 
ze Skrbeně, chov: Miroslav Matula, 
maj: Josef Machačík D

třída otevřená
Adir Bohemia Setter
15.03.2002, o: Argo z myslivny, m: 
Besi Moravia Sester, chov: Ing. Iva-
na Růžičková, maj: MUDr. Miroslav 
Růžička VD
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Car z Nedvězí
18.01.2001, o: Tramp from Lady ś 
Place, m: Flóra Jovana, chov: Josef 
Kikal, maj: Alena Vitulová 

mezitřída
George z Křížové
06.06.2002, o: Sam z Kunštátských 
lesů, m: Astaq Morávia Sester, chov: 
Luděk Zvolánek, maj: Alois  Latten-
berg VD 
Monty z Jehličné
02.08.2002, o: Ulan Sonáve, m: Betty 
Morávia Sester, chov: Ilona Janíko-
vá, maj: Blanka Juřinová

třída pracovní
Eros z Želečky
26.05.2002, o: Tramp from Lady´s 
Place, m: Dixie z Želečky, chov: 
František Procházka, maj:Josef 
Petráš CAC, KV

Feny
třída mladých
Daisy z Nětčic
06.06.2003, o: Eros z Želečky, m: Elis 
ze Skrbeně chov: Miroslav Matula, 
maj: František Kubíčel VD
Darka z Nětčic
06.06.2003, o: Eros z Želečky, m:Elis 
ze Skrbeně chov: Miroslav Matula, 
maj: Josef Petráš V, CAJC 
Dáša z Nětčic
06.06.203, o: Eros z Želečky, m:Elis 
ze Skrbeně, chov: Miroslav Matula, 
maj: Miroslav Matula VD

třída otevřená
Gladis Bojandol
20.04.2002, o: Black Devil`s Joshua, 
m: Anita Sandgerg, chov: Jan Korci-
án, maj: Marek Kubalík V, CAC
Kora z Holubické stráně
04.12.2000, o: Bor z Náměště na Ha-
né, m: Bessy z Podléskovičí, chov: 
Zbyněk Vašíček, maj: Ing. Karolína 
Vašíčková
Nera z Podmaršovic
25. 03. 2002, o: Faro z Prostějovska, 
m: Zara z Podmaršovic, chov: Milan 
Turek, maj: Milan Sýkora

třída pracovní
Betty Moravia setter
06.08.1999, o: Bor z Náměště na Ha-
né, m: Aneta z Křížové, chov: MVDr. 
Vojtěch Vychodil, aj: Ing.Ilona Janí-
ková VD
Elza z Želečky
26.05.00, o: Tramp from Lady`s Pla-
ce, m: Dixie z Želečky, chov: Franti-
šek Procházka, maj: František Pro-
cházka V, CAC, KV, BOB
Leňa z Holubické stráně
30.01.2002, o: Ulan Sonáve, m: Bessy 
z Podléskovičí, chov: Zbyněk Vašíček, 
maj: Ing. Karolína Vašíčková V, r.CAC

třída vítězů
Ch.Allison of MacLeod, 15.08.1998, 
o: Guinness Edgár, m: Gloria v Fron-
hof, chov: Gábor Riesz, maj: Jiří 
Drábek V, CAC

Irský červeno-bílý setr
Psi
třída otevřená
Amir z Kosovské jedliny
07.02.2002, o: Garon z Lukovských 
lánů, m: Haidy Bohemia Thalset, 
chov: Pavel Říháček, maj: Pavel Ři-
háček VD

Feny
třída otevřená
Alma z Kosovské jedliny
07.02.2002, o: Garon z Lukovských 
lánů, m: Haidy Bohemia
Thalset, chov: Pavel Říháček, maj: 
Pavel Řiháček VD

Irský setr
Psi
třída dorostu
Aran od Pilávky Morava
02.05.2003, o: Windsor od Velkého du-
bu, m: Irma z Hurbánky, chov: Milo-
slav Múller, maj: Hana Žitná Nadějný

třída otevřená
American Boy z Arislandu
20.02.2002, o: Zapach Jasminu 
z Arislandu, m: Vicary´s Xuni, chov: 
Jadwiga Konkiel, maj: M. God-
lewska, J. Konkiel V, CAC

Stamboek Redweed
28. 02. 01, o: Orestone Country Tento., 
m: Oriflaine Mahagon Morávia, chov: 
Robert Brauner, maj: Robert Brauner 
V, r.CAC

mezitřída
Bony Červený vítr
21.06.2002, o: Ikar od Alp, m: Aida 
Červený vítr, chov: Lubomír Kolář, 
maj: Ing.Táňa Valihorová V, r.CAC
Satlas Man Overboard
22.07.02, o: Satlas Waywardman, m: 
Satlas Moody Blue, chov:M.A. Goo-
dace, maj: Karol Meško V, CAC

třída pracovní
Valmont Jenny´s Irsal
10.07.1999, o: Orstone Country Gent. 
of West, m: Princess Karolina Irsal, 
chov: Alena Štarmanová, maj: Mar-
kéta Kuntošová V, CAC, KV, BOB
Vesuv z Hradiska Rájce
10.01.2001, o: Kris - Wonderstar v. d. 
Igalffy, m: Usty z Hradiska Rájce, 
chov: Ing. Aleš Pernica, maj: Jaro-
mír Coufal V, r.CAC

třída vítězů
American Dollar z Arislandu
20.02.02, o: Zapach Jasminu 
z Arislandu, m: CH. Vicary`s Xuni, 
chov: Jadwiga Konkiel, maj: Jadwi-
ga Konkiel V, CAC
Gucci of Redweed
18.02.99, o: Orestone of Westerhuy 
G., m: Precious v. d. Wester - Huy, 
chov: Robert Brauner, maj: Robert 
Brauner V, r.CAC

Feny
třída mladých
Blekytna Rapsodia z Arislandu
05.05.2003, o: Zapach Jasminu 
z  Ar., m: Alma Dla Arislandu z To-
bolki, chov: Jadwiga Konkiel, maj: 
Kat. Sabitov, Jadwiga Konkiel V2
Cara z Těšínska 
20. 01.2003, o: Orstone Country  
Tento. of Wester, m: Arina z Těšín-
ska, chov: Ing. Petr Chroboček, maj: 
Jindřich Lipový V3



56

Corinne z Těšínska
20.01.2003, o: Orstone Country Gen-
tleman of West., m: Arina z Těšín-
ska, chov: Ing. Petr Chroboček, maj: 
Ing. Petr Chroboček V
Lena z Hurbánky
29.01.2003, o: Ikar od Alp, m: Ela 
z  Hurbánky chov: Vojtěch Skřenek, 
maj: Ladislav Dohnal V
Nie placz kiedy odjade z Arislandu
12.02.2003, o: Shadwick Topaz, m: 
Pams´s Dream, chov:Jadwiga Kon-
kiel, maj: J. Konkiel,Barbara Dem-
bowska V, CAJC
Rona z Luhové seče
01.01.2003, o: Ort z Dubské, m: Ilen 
z Luhové seče, chov: Arnošt Cáhlík, 
maj: František Navrátil V4

třída otevřená
Afra od Bohušovské stráně
16.04.2002, o: Kenneth of Redweed, 
m: Tracy od Velkého dubu, chov: 
Doc. Jaroslav Průcha, maj: Pavel Ří-
háček VD
Balantines of Redwed
14.10.98, o: Orestone Country T. of 
West., m: Murény VD W. - 
Huy, chov: Robert Brauner, maj: Ro-
bert Brauner V, CAC, KV

Jeny Meškov dvor
18.04.02, o: Orestone Country of 
West., m: Brenda Jay Slovak Base, 
chov: Karol Meško, maj: Karol 
Meško V, r.CAC
Tramperus Irish Cream z Arislandu
18.04.99, o: Cardinal Song Quinni-
ver´s, m: Regalaire Lady Guinevere, 
chov: Jadwiga Konkiel, maj: Kat. Sa-
bitov, Jadwiga Konkiel odstoupila

mezitřída
Jenny z Humenky
13.07.2002, o: Ussure od Velkého du-
bu, m: Hera z Bečváreckých zahrad, 
chov: Josef Vacík, maj: Jana Johaní-
ková V, CAC
třída pracovní
Bessi z Šardických vršků
13.04.2001, o: Hak z Luhové seče, m: 
Hesie od Záviše, chov: Jindřich Li-
pový, maj: Jaroslav Bůžek V, CAC
Hi - Fi Redweed
22.09.2000, o: Zeus Zagar of Red-
weed, m: Ballantines of Redweed, 
chov: Robert Brauner, maj: Mgr. 
Martina Dobešová V, r.CAC

Pointer
Psi
třída mladých
Avar z Majlontu
24.06.2003, o: Archie z Mešinské há-
jovny, m: Alma z Joskor, chov: Ivo 
Kristek, maj: Jiří Fiala VD
Brit z Bohumělské obory
11.03.2003, o: Brit Blafl Roze, m: Ko-
ra z Niv - Bučovic, chov: Petr Zvonař, 
maj: Petr Zvonař VD
Horan z Mešinské hájovny
22.02.03, o: Flak z Vranovského údo-
lí, m: Aris z Mešinské hájovny, chov: 
Jiří Drábek, maj: Jiří Drábek VD
Iran z Mešinské hájovny
13.07.2003, o: Black z Mešinské hájov-
ny, m: Ina z  Lukovských lánů, chov: 
Jiří Drábek, maj: Jiří Drábek V

třída otevřená
Aran z Knollovy školy
30.03.2002, o: Ben z Joskor, m: Ivory 
z Nového Remízu, chov: Miloš Kno-
tek, maj: Roman Hrádek VD
Avar z Chřibských lesů
06.09.2002, o: Brick, m: Dora z Kato-
viny, chov: MVDr.Josef Vaněk, maj: 
Petr Zvonař V, CAC, KV
Bard z Kosovské jedliny
23.06.2002, o: Blesk Soběšický Kobylín, 
m: Fila z Lukavských lánů, chov: Pavel 
Říháček, maj: Pavel Říháček D
Car Jedová chýše
28.04.2002, o: Holan z Tismenic, m: 
Aida Jedová chýše, chov: Ing. Lea Ti-
chá, maj: Karel Souček VD
Cim z Joskor
25.01.2002, o: Argo z Kryštofova 
Dvora, m: Aida z Joskor, chov: Josef 
Korbář, maj: Josef Korbář VD
Falco z Čertovy zmoly
30.04. 2002, o: Alan od Turka, 
m: Aida z Pivinského hájku, chov: 
Ladislav Hrubý, maj: Agustin 
Zvejška V, r.CAC
Garp z Mešinské hájovny
24.01.02, o: Ben z Joskor, m: Aris 
z Mešinské hájovny, chov: Jiří Drá-
bek, maj: PhDr. Vladimír Kulík VD

IS: ICh., ChČR., ChHR.,ChSK. VALMONT JENNY‘S IRSAL
CAC, Klubový vítěz MSKAO 2004, BOB
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mezitřída
Ford z Mešinské hájovny
17.01.2002, o: ICh. Iran z Cechu, m: 
Moly z Kunštátských lesů chov: Jiří 
Drábek, maj: Jiří Drábek VD

pracovní
Alan z Knollovy školy
30.03.2002, o: Ben z Joskor, m: Ivory 
z Nového remízu, chov: Miloš Kno-
tek, maj: Josef Poulík VD
Argo z Vítrže
28.04.2001, o: Cliff od Brodského 
dubu, m: Rena z Vranovského údolí 
chov: Jiří Klabal, maj: Karel Růžič-
ka V, r.CAC
Black z Mešinské hájovny
18. 06. 1999, o: Aran ze Stichovského 
dvora, m: Moly z 
Kunštátských lesů, chov: Jiří Drá-
bek, maj: Jiří Drábek V, CAC
Car z Joskor
25.01.2002, o: Argo z Kryštofova dvo-
ra, m: Aida z Joskor, chov: Josef Kor-
bář, maj: Vlastimil Resner V
Luk z Niv - Bučovic
06.05.2001, o: Holan z Tismenic, m: 
Dora z Katoviny, chov: Ladislav Po-
korný, maj: Radomír Hasta V

třída vítězů
Bak z Joskor
04.04.2000, o: Flak z Vranovského údo-
lí, m: Faty z Tismenic, chov: Josef Kor-
bář, maj: Josef Korbář V, r.CAC
Flik z Mešinské hájovny
17.01.2002, o: ICh. Iran z Cechu, m: 
Moly z Kunštátských lesů, chov: Jiří 
Drábek, maj: Jiří Drábek V, CAC
Feny
třída mladých
Besi z Bohumělské obory
11.03.2003, o: Brit Black Roze, m: 
Kora z Niv- Bučovic, chov: Petr Zvo-
nař, maj: František Kallus VD
Carin z Hovoran
24.06.2003, o: Holan z Tismenic, m: 
Nitka z Niv, chov: Stanislav Šimeček, 
maj: Stanislav Šimeček V
Chety z Mešinské hájovny
24.02.2003, o: Archie z Mešinské há-
jovny, m: Brita Jedová chýše, chov: 
Jiří Drábek, maj: Jindřich Benda VD

Dora z Joskor
12.04.2003 o: Dak z Dolnice, m: Aida 
z Joskor, chov: Josef Korbář,maj: Ing. 
Miloslav Nedbal V, CAJC
Efa Bohemia Šibeník
26.11.2002, o: Ares z Hajnice, m: By-
sy Resuah, chov: Jan Šabatka, maj: 
Jan Šabatka V
Hella z Mešinské hájovny
22.02.2003, o: Flak z Vranovské-
ho údolí, m: Aris z Mešinské hájov-
ny, chov: Jiří Drábek, maj: Jindřich 
Benda V
Honey z Mešinské hájovny
22.02.2003, o: Flak z Vranovského údo-
lí,m: Ch. Aris z Mešin. hájovny, chov: Ji-
ří Drábek, maj: Jiří Drábek VD

třída otevřená
Anita Blahud
31.07.2001, o: Daedal z Dolnic, m: 
Karin z Tismenic, chov:Miroslav 
Bejček, maj: Ladislav Kuchta V
Bessi z Kněžíku
01.11.2001, o: Archie z Mešinské há-
jovny, m: Dyta od Tří kaštanů, chov: 
Jiří Holík, maj: Leo Nemerád V
Cira Jedová chýše
28.04.2002, o: Holan z Tismenic, m: 
Aida Jedová chýše, chov: Ing.Lea
Tichá, maj: Jana Johaníková V
Cita z Joskor
25.01.2002, o: Argo z Kryštofova 
Dvora, m: Aida z Joskor, chov: Josef 
Korbář, maj: Oldřich Vysoudil V
Fera z Mešinské hájovny
17.01.2002, o: Iran z Cechu, m: Moly 
z Kunštátských lesů, chov: Jiří Drá-
bek, maj: Antonín Opelík V
Fergie z Čertovy zmoly
30.04.2002, o: Alan od Turka, m: Aida 
z Pivínského hájku, chov: Ladislav 
Hrubý, maj: Rumen Jančev V
Freja z Mešinské hájovny
17.01.2002, o: Iran z Cechu, m: Moly 
z Kunštátských lesů, chov: Jiří Drá-
bek, maj: Jiří Drábek V, r.CAC
Frony z Mešinské hájovny
17.01.2002, o: Iran z Cechu, m: Moly 
z Kunštátských lesů, chov: Jiří Drá-
bek, maj: Antonín Opelík V, CAC

Gloria z Mešinské hájovny
24.01.2002, o: Ben z Joskor, m: Ch. Aris 
z Mešinské hájovny chov: Jiří Drábek, 
maj: Vladimír Semerád VD
Jena od Prokopova Blesku
14.05.2001, o: Ares z Hajnice, m: Fila 
z Lukovských lánů, chov: Josef No-
vák, maj: Stanislav Prihoda
Kora z Niv - Bučovic
08.09.2000, o: Brick, m: Dora z Kato-
viny, chov: Ladislav Pokorný, maj: 
Martin Kříž V

mezitřída
Aqua z Chřibských lesů
06.09.2002, o: Brick, m: Dora z Kato-
viny, chov: MVDr. Josef Vaněk, maj: 
Josef Klabal V, CAC

třída pracovní
Daria z Mešinské hájovny
11.01.2001, o: Fram z Lichovek, m: 
Aris z Mešinské hájovny, chov: Jiří 
Drábek, maj: Luboš Mrkvica

V, CAC, KV, BOB
Citra z Mešinské hájovny
15.05.2000, o: ICh. Iran z Cechu, m: 
Moly z Kunštátských lesů, chov: Jiří 
Drábek, maj: Jiří Drábek V
Ina z Lukovských lánů
04.02.1999, o: Hak z Cechu, m: Ara 
z Lukovských lánů, chov: MVDr.Č. 
Šrámek Csc., maj: Ing.Jaroslav Ko-
zárek V, r.CAC

třída vítězů
Ch. Brita Jedová Chýše
03.03.2001, o: Talmberk Galahad, m: 
Aida Jedová chýše, chov: Ing. Lea Ti-
chá, maj: Jiří Drábek V, CAC

třída veteránů
Funny z Nového Remízu
03.08.1995, o: Aran ze Stichovské-
ho dvora, m: Aida z Pálavských skal, 
chov: Přemysl Bouška, maj: Přemysl 
Bouška V, Nejlepší veterán

U jedinců, jimž chybí známka a oce-
nění, se nepodařilo získat posudky. 
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Výsledky výstav 2004 Anglický setr

MEZINÁRODNÍ 
VÝSTAVA BRNO, 
7. ÚNORA 2004
Rozhodčí: Ing. František Šonka

Psi
tř. dorostu
Cognak Shahrastani
Velmi nadějný
maj: Šejvlová Daniela * 2.6.2003

tř. mladých
Benjamin Leslie Leven V1, CAJC
maj: Novák Tomáš * 23.12.2002
Blue Baltic‘s Iceartist V2
maj: Peuhkuri/Preissi-Weselik 
(Rakousko) * 21.4.2003

mezitřída
Csádás zo Zrínskej hory V1 
maj: Drábek Jiří  * 220.6.2002
Žalko z Krzáku V2
maj: Legát František * 8.9.2002

pracovní 
Anquilla Vis Tranquilla

V2, res. CAC
maj: Dvořáková Vladimíra * 29.1.2001
Bengál Shahrastani 
V1, CAC, res.CACIB
maj: Procházka Jiří * 1.6.2001

šampionů
Ch. SUIT YOURSELF STARTAILOR 
V.D. GULDI V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Peuhkuri/Preissi-Weselik 
(Rakousko) * 6.2.2001

Feny
tř. dorostu
ACHAIA SEVA Velmi nadějná 2
maj: Straková Eva * 15.6.2003
Cora Shahrastani Velmi nadějná 1
maj: Šejvlová Daniela * 2.6.2003

tř. mladých
Bea Vis Tranquilla V2
maj: Dvořáková Vladimíra *27.2.2003
Bowie Leslie Leven V1, CAJC
maj: Novák Tomáš * 23.12.2002

Hakira Lawerack VD3
maj: Prokůpková Marie * 22.9.2002

mezitřída
Žaneta z Krzáku VD1
maj: Legát František  * 8.9.2002
Cascada z Mešinské hájovny

odstupuje
maj: Pazdera Lumír * 30.6.2002

tř. pracovní
Cheeky z Lodínkých luhů

V1, CAC, CACIB
maj: Straková Eva * 9.11.2001

Ostravská národní 
výstava psů,
21. března 2004
Rozhodčí: Ing. Jaromír Dostál

Psi
tř. pracovní
Bengál Shahrastani

V1, CAC, Národní vítěz, BOB
maj: Procházka Jiří * 1.6.2001

Feny
tř. mladých
Heuréka Lawerack V1, CAJC
maj: Fabová Soňa * 22.9.2002

Mezinárodní výstava 
psů České Budějovice,
24. dubna 2004
Rozhodčí: Josef Němec

Psi
tř. mladých
Benjamin Leslie Leven V2
maj: Novák Tomáš+Zborník Karel

* 23.12.2002
Blue Baltic‘s Iceartist Victor
V1, CAJC
maj: Peuhkuri/Preissi-Weselik 
(Rakousko) * 21.4.2003

tř. otevřená
All American setr‘s Ridge‘s

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Vošalík Pavel * 16.10.2000

Xandor z Krzáku V2, res. CAC
maj: Legát František * 12.3.2001

tř. pracovní
Bengál Shahrastani V1, CAC
maj: Procházka Jiří * 1.6.2001

tř. šampionů
Ch. Suit ourself Startailor v.d. 
Guldi V1, CAC
maj: Peuhkuri/Preissi-Weselik (Ra-
kousko) * 6.2.2001

Feny
tř. mladých
Bowie Leslie Leven V2
maj: Novák Tomáš  * 23.12.2002
Lady Diana z Podřipských polí

V1, CAJC
maj: Sejkora Petr * 22.7.2003

mezitřída
Haschlerka Sarah Lawerack

V1, CAC, CACIB
maj: Sitterová Dagmar * 22.9.2002

tř. otevřená
Amy od Lužnice VD2
maj: Dvořák Vladislav, Ing.

* 5.4.2002
Hollyday Lawerack V1, CAC
maj: Sitterová Dagmar * 22.9.2002

tř. pracovní
Baghira z Mešinské hájovny

V1, CAC
maj: Dvořáček Pavel * 10.12.2001

tř. šampionů
Ch. Hava ze Srnína

V1, CAC, res. CACIB
maj: Johaníková Jana * 19.5.1999

tř. veteránů
Cyndy od Černé hory

Nejlepší veterán
maj: Legát František * 7.3.1993
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Klubová výstava 
v Panenských 
Břežanech, 
2. května 2004
Rozhodčí: MVDr. Zdeněk Horák 
(psi) a Zbyněk Píbl (feny)

tř. mladých
Bacardi z Mešinského hájemství

V1, CAJC
maj. Kulík Vladimír, PhDr., * 14.12.2002 
Výška 64 cm, oko hnědé, chrup 
úplný-nůžkový. Typický, bílooran-
žový představitel naplňující plně 
standard, ušlechtilá samčí hlava, 
dostatek pysku, dobře nasazené 
a zavěšené slecho, výrazný kohou-
tek, ideální pevná linie hřbetu, ko-
rektní záď, dobře nasazená oháň-
ka, dostatečně hluboký hrudník, v 
šourku sestouplá obě varlata, velmi 
dobrá mechanika pohybu.

mezitřída
Benjamin Leslie Leven V3
maj. Novák T. + Zborník Karel, 
*23.12.2002 Výška 60 cm, oko hně-
dé, chrup úplný-nůžkový. Typický 
představitel plemene, tricolor, plně 
odpovídá standardu, nemá žádných 
vad ani zvláštních předností.
Crach z Mešinské hájovny

V2, res.CAC
maj. Drábek Jiří, * 30.6.2002 Výška 
63cm, oko hnědé, chrup úplný-nůž-
kový. Typický, bíločerný představitel 
plemene, středně silné kostry, plně 
odpovídá standardu, povaha tempe-
ramentní, poněkud chudší osrstění, 
avšak plně odpovídá standardu.
Žalko z Krzáku V1, CAC
maj. Legát František, * 8.9.2002 
Výška 63 cm, oko hnědé, chrup úpl-
ný-nůžkový. Typický bílooranžový 
pes středně silné kostry, ideálně 
naplňuje literu standardu, před-
ností vynikající mechanika pohy-
bu, aristokratické chování, vynika-
jící osrstění.

tř. otevřená
Csárdás zo Zrínskej hory V1, CAC
maj. Drábek Jiří, * 20.6.2002 Výš-

ka 63 cm, oko hnědé, chrup úpl-
ný-nůžkový. Typický bílooranžový 
překrásný představitel plemene, 
naplňuje standard v plném rozsa-
hu, předností je velmi ušlechtilá 
hlava, ideální osrstění, bezvadná 
mechanika pohybu. Presentace pl-
nokrevníka.
Elio dei Laderchi V3
maj. Kropáčková Ivana, * 3.4.1997 
Výška 60cm, oko tmavě hnědé, 
chrup úplný-nůžkový. Typický tří-
barevný pes, velmi ušlechtilého 
vzhledu, poněkud slabší kostry, 
plně odpovídá standardu, výborná 
mechanika pohybu.
Xandor z Krzáku V2, res.CAC
maj. Legát František, * 12.3.2001 
Výška 63cm, oko hnědé, chrup 
úplný-nůžkový. Typický tříbarevný 
pes, středně silné kostry, ve všech 
ohledech odpovídající standardu, 
poněkud slabší osrstění, povaha 
mírně roztěkaná.

tř. vítězů
Bengál Shahrastani

V1, CAC, Klubový vítěz
maj. Procházka Jiří, * 1.6.2001 
Výška 64 cm, oko hnědé, chrup 
úplný-nůžkový. Typický, ideální 
představitel plemene, nemající ani 
nepatrné vady, presentace velmi 
důstojná.

tř. veteránů
ICh. Largo z Kunštátských lesů

V1, Nejlepší veterán 
maj. Drábek Jiří, * 26.7.1993 Výška 
63 cm, oko hnědé, chrup úplný-nůž-
kový. Typický, ideální představitel 
plemene, na svůj věk výborná pre-
sentace.

Feny
tř. mladých
Achaia Seva V2
maj. Straková Eva, * 15.6.2003 
Výška 58 cm, oko tmavé, chrup 
úplný-nůžkový. Ušlechtilá fena, 
oranžovobílá, fenčího typu, ve vý-
stavní kondici. Hlava suchá, dlouhá 
se znatelných stopem s dobře utvá-

řenými pysky. Správně nasazená 
slecha. Kohoutek znatelný, pevný 
hřbet, uložení předních a zaúhle-
ní zadních končetin správné, uza-
vřené tlapky, osrstění a zbarvení 
standartní. Pravidelná mechanika 
pohybu.
Bea Vis Tranquilla V1, CAJC, BOB
maj. Dvořáková Vladimíra, * 27.2. 
2003 Výška 58 cm, oko tmavé, 
chrup úplný-nůžkový. Elegantní 
ušlechtilá fena, fenčího typu, delší-
ho rámce, černobílá. Hlava bezvad-
ně utvářená, znatelný stop, úměrně 
pysku, správně nasazená slecha, 
pevný hřbet, dlouhá záď, uložení 
předních a zaúhlení zadních kon-
četin správné. Prostorný hrudník. 
Bezvadné osrstění i zbarvení, pra-
videlná mechanika pohybu.
Bonnie Leslie Leven VD
maj. Honejsková Andrea, * 
23.12.2002 Výška 58 cm, oko hnědé, 
chrup úplný-nůžkový. Fena typická 
představitelka plemene, hlava fen-
čího typu. Vyznačený kohoutek, 
poněkud volnější kůže na krku, 
pevný hřbet, dobře utvářená záď, 
méně prostorný hrudník, správné 
zaúhlení zadních končetin. Osrs-
tění standard. tricolor. Standardní 
mechanika pohybu, fena mírnější 
povahy.
Cora Shahrastani VD
maj. Prokůpková Marie, * 2.6.2003 
Výška 62 cm, oko hnědé, chrup úpl-
ný-nůžkový. Silná fena, oranž-bílá, 
těžší hlava, velmi vyvinuté pysky, 
správně nasazená slecha, suchý 
krk. Při pohybu volnější hřbet, dob-
ře utvářená záď, uložení předních 
a zaúhlení zadních končetin správ-
né, dobře nasazená oháňka, osrstě-
ní bohaté, živá mechanika pohybu.
Lussy z Podřipských polí V3
maj. Němcová Leona, * 22.7.2003 
Výška 62 cm, oko hnědé, chrup úpl-
ný-nůžkový. Ušlechtilá fena, střed. 
rámce, dobře utvářená hlava, 
správně vyvinuté pysky, suchý krk, 
pevný hřbet, dlouhá záď, mírně 
vyšší, uložení předních a zaúhlení
zadních končetin je správné. Na 
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bězích dobře utvářená vlajka. Pro-
storná mechanika pohybu.

mezitřída
Bowie Leslie Leven V2, res.CAC
maj. Novák Tomáš, * 23.12.2002 
Výška 60 cm, oko hnědé, chrup 
úplný-nůžkový. Ušlechtilá fena, 
tricolor, fenčí typ, dobře utvářená 
hlava, suchá, správně nasazená 
slecha, suchý krk, delší hřbet avšak 
pevný. Uložení předních a zaúhlení 
zadních končetin korektní, pravi-
delná mechanika pohybu, výstavní 
kondice.
Clarissa z Mešinské hájovny VD
maj. Drábek Jiří, * 30.6.2002 Výš-
ka 60 cm, oko světle hnědé, chrup 
úplný-nůžkový. Středně silná fena, 
hnědobílá, fenčího typu. Hlava dob-
ře utvářená se znatelným stopem 
a vyvinutými pysky. Méně výrazný 
kohoutek, delší volnější hřbet, mír-
ně vyšší v zádi při pohybu. Přední 
končetiny mírně vybočuje v lok-
tech, zaúhlení zadních končetin 
korektní. Bohaté osrstění.
Hakira Lawerack V1, CAC
maj. Prokůpková Marie, * 22.9.2002 
Výška 60 cm, oko hnědé, chrup úpl-
ný-nůžkový. Bílo-oranžová fena, 
fenčího typu, středního rámce. 
Dobře utvářená hlava s dostatkem 
pysku, s výrazným stopem, dobře 
nasazeným uchem. Výrazný ko-
houtek, pevný hřbet, uložení hrud. 
končetin správné, zaúhlení zad. 
končetin taktéž. Prostorný hrud-
ník. Osrstění by mohlo být bohatší. 
Temperamentní prostorný pohyb.
Harmony Lawerack VD
maj. Civochová Miriam, * 22.9.2002 
Výška 62 cm, oko tmavé, chrup úpl-
ný-nůžkový. Středně silná fena, 
fenčího typu, delšího rámce. Hla-
va typická se znatelnýcm stopem, 
dobře utvářené pysky, správně na-
sazená slecha. Delší hřbet, uložení 
před. končetin a zaúhlení zadních 
končetin správné. Osrstění a černo-
bílé zbarvení standardní. Fenka se 
nechce předvádět.

Žaneta z Krzáku V3
maj. Legát František, * 8.9.2002 
Výška 59 cm, oko tmavé, chrup úpl-
ný-nůžkový. Středně silná fena, tri-
color, fenčího typu. Dobře utvářená 
hlava, správné pysky, svalnatý krk. 
Delší hřbet, mírně spáditá záď, 
uložení přední a zaúhlení zadních 
končetin správné. Kondice by moh-
la být lepší.

tř. otevřená
Cascada z Mešinské hájovny
V1, CAC
maj. Drábek Jiří, * 30.6.2002 Výška 
61 cm, oko hnědé, chrup úplný-nůž-
kový. Středně silná elegantní fena, 
černobílá, správného rámce. Dlou-
há suchá hlava s méně výrazným 
stopem. Výrazný kohoutek, pevný 
hřbet, prostorný hrudník, správné 
uložení předních končetin, zaúhle-
ní zadních také správné. Osrstění 
standardní, pravidelná mechanika 
pohybu.
Žanda z Krzáku V2, Res.CAC
maj. Kunt Libor, * 8.9.2002 Výška 
60 cm, oko hnědé, chrup úplný-nůž-
kový. Středně silná fena, delšího 
rámce, fenčího typu, oranž-bílá. 
Hlava dlouhá, suchá se znatelným 
stopem, dobře utvářené pysky, sval-
natý krk. Pevný hřbet, mírně spáditý, 
správně nasazená oháňka, prostorný 
hrudník. Veselá a živá mechanika 
pohybu. Osrstění standardní.

tř. pracovní
Arachné Vis Tranquilla V2
maj. Dvořáková Vladimíra, *29.1. 
2001 Výška 58 cm, oko hnědé, 
chrup úplný-nůžkový. Ušlechtilá 
fena, slabší kostry, výrazného typu 
i pohlavního. Hlava dlouhá suchá, 
správně utvářená, dobře nasazená 
slecha, suchý krk. Pevný hřbet, ulo-
žení a zaúhlení zad. končetin je ko-
rektní, správně nasazená oháňka.
Výrazná mechanika pohybu.
Baghira z Mešinské hájovny V3
maj. Dvořáček Pavel * 10.12.2001
Výška 60cm, oko hnědé, chrup úpl-
ný-nůžkový. Ušlechtilá fena, střed-

ního rámce, tricolor. Suchá hlava 
se znatelným stopem a dobře utvá-
řenými pysky, správně nasazená 
slecha. Pevný hřbet, uložení před-
ních a zaúhlení zadních končetin 
korektní. Osrstění standardní, pra-
videlná mechanika pohybu. Fenka 
se hůře předvádí.
Hava ze srnína V1, CAC
maj. Johaníková Jana, * 19.5.1999 
Výška 61 cm, oko hnědé, chrup 
úplný. Středně silná černobílá 
fena, kvadratického rámce, sami-
čího pohlavního výrazu, správně 
utvářená hlava s dostatkem pysku, 
s dobře nasazeným uchem, výraz-
ným kohoutkem, pevně spáditým 
hřbetem. Uložení hrudních a pá-
nevních končetin standardní. Pro-
storná mechanika pohybu. Bohaté 
osrstění.

tř. vítězů
Cheeky z Lodínských luhů 

V1, CAC, Klubový vítěz
maj. Straková Eva, * 9.11. 2001 Výš-
ka 59 cm, oko sv. hnědé, chrup úpl-
ný-nůžkový. Elegantní černo-bílá 
fena s dobře utvářenou hlavou, do-
statkem pysku, dobře nasazeným a 
neseným uchem, dlouhý suchý krk, 
výrazný kohoutek, pevný hřbet, 
prostorný hrudník i předhrudí. 
Korektně stavěná. Prostorná me-
chanika pohybu. Výborné před-
vedení, bohaté osrstění, výborná 
kvalita srsti.

tř. veteránů
Cyndy od Černé hory V1
maj. Legát František, * 7.3. 1993 
Ušlechtilá, černo-bílá fena ve vý-
borné kondici, typická hlava, ko-
rektní horní i dolní linie, prostor-
ná mechanika pohybu, standardní 
osrstění.
Dolly z Lodínských luhů V
maj. Dobrozemský Miroslav, * 
19.2. 1995 Výška 60 cm, oko tmavé. 
Ušlechtilá fena, středního rámce, 
korektně stavěná, v postoji i v po-
hybu bez zjevných vad. Osrstění 
i úprava jsou standardní.
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Ch. Heuréka Tina V
maj. Drábek Jiří, * 29.1. 1994 Oko 
hnědé. Ušlechtilá středně silná 
fena, oranž-bílá, v postoji i v po-
hybu bez zjevných vad, osrstění 
standardní.

Oblastní výstava 
loveckých psů 
Kačina u Kutné hory, 
8. května 2004
Rozhodčí: Helena Dvořáková

Feny 
tř. mladých
Achaia Seva

V1, Vítěz třídy mladých
maj: Straková Eva * 16.6.2003

mezitřída
Harmony Lawerack 

V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz
maj: Civochová Miriam * 22.9.2002

tř. vítězů
Chekky z Lodínských luhů

V1, Vítěz třídy
maj: Straková Eva * 9.11.2001

Mezinárodní výstava 
Litoměřice, 
22. května 2004
Rozhodčí: Hans Müller

Psi:
tř. mladých
Cognak Shahrastani V1, CAJC
maj: Šejvlová Daniela * 2.6.2003

mezitřída
Crash ze Zrínskej hory

V1, CAC, res. CACIB
maj: Drábek Jiří * 30.6.2002
Zak z Keřového vrchu VD3
maj: Schneider Milan * 15.12.2002
Zeus z Kerového vrchu VD2
maj. Kříž Petr * 15.12.2002

tř. otevřená
Koran z Farásku V1, CAC
maj:Slanina Václav * 21.1.2002

tř. pracovní
Bengál Shahrastani

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Procházka Jiří * 1.6.2001

Feny:
tř. mladých
Achaia Seva VD4
maj: Straková Eva * 15.6.2003
Bea Vis Tranquilla V1, CAJC
maj: Dvořáková Vladimíra

* 27.2.2003
Cora Shahrastani V2
maj: Prokůpková Marie * 2.6.2003
Lussy z Podřipských polí VD3
maj: Němec Josef * 22.7.2003

mezitřída
Cascada z Mešinské hájovny

V1, CAC
maj: Pazdera Lumír * 30.6.2002
Zorka z Keřového vrchu VD2
maj: Kříž Petr * 15.12.2002

tř. otevřená
Arachné Vis Tranquilla V2
maj: Dvořáková Vladimíra

* 29.1.2001
Best Queen Shahrastani

V1, CAC, CACIB
maj: Šejvlová Daniela * 1.6.2001

tř. pracovní
Baghira z Mešinské hájovny VD3
maj: Dvořák Pavel * 10.12.2001

Cheeky z Lodínských luhů
V1, CAC, res. CACIB

maj: Straková Eva * 9.11.2001
Maja Liwia Elater V2, res. CAC
maj: Skórzewska Agnieszka *19.9. 
2002

Speciální výstava 
setrů a pointerů 
Litoměřice, 
23. května 2004
Rozhodčí: Pavel Navrátil

Psi: 
tř. mladých
Cognak Shahrastani V1, CAJC
maj: Šejvlová Daniela * 2.6.2003

mezitřída
Crash z Rínskej hory

V1, CAC, Vítěz speciální výstavy
maj: Drábek Jiří * 30.6.2002

Feny:
tř. mladých
Achaia Seva V2
maj: Straková Eva * 15.6.2003
Bea Vis Tranquilla V1, CAJC
maj: Dvořáková Vladimíra

* 27.2. 2003
Cora Shahrastani VD3
maj: Prokůpková Marie * 2.6.2003
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mezitřída
Cascada z Mešinské hájovny VD1
maj: Pazdera Lumír * 30.6.2002

tř. otevřená
Arachné Vis Tranquilla

V2, res. CAC
maj: Dvořáková Vladimíra

*29.1. 2001
Best Queen Shahrastani V1, CAC
maj: Šejvlová Daniela * 1.6.2001

tř. pracovní
Cheeky z Lodínských luhů

V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, 
BOB

maj: Straková Eva * 9.11.2001
Maja Liwia Elater V2, res. CAC
maj: Skórzewska Agnieszka

*19.9.2002

Mezinárodní výstava 
Praha, 12. června 2004
Rozhodčí: Irena Rafalská 

Psi: 
tř. pracovní
Bengál Shahrastani

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Procházka Jiří * 1.6.2001

Feny: 
tř. mladých
Cora Shahrastani V1, CAJC
maj: Prokůpková Marie * 2.6.2003

Oblastní výstava 
lovecký psů 
Praha-Kunratice, 
19. června 
Rozhodčí: Josef Němec

Cora Shahrastani
V1, Vítěz třídy mladých 

Maj: Prokůpková Marie *2.6.2003

Mezinárodní výstava 
psů Brno, 
26. června 2004
Rozhodčí: Helena Dvořáková 

Psi:
tř. mladých
Blue Baltic‘s Iceartist Victor

V1, CAJC
maj: Peuhkuri+Preisl-Weselik+-
Mauler * 21.4.2003

tř. otevřená
All American Setr Ridge‘s

V1, CAC, res. CACIB
maj: Vošalík Pavel * 16.10.2000

tř. pracovní
Bengál Shahrastani

V1, CAC, CACIB
maj: Procházka Jiří * 1.6.2001

Feny:
tř. mladých
Cora Shahrastani V1, CAJC
maj: Prokůpková Marie * 2.6.2003
Dorea‘s April love D2
maj: Archam Doris * 22.6.2003

mezitřída
Cascada z Mešinské hájovny

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Pazdera Lumír * 30.6.2002
Heuréka Lawerack VD2
maj: Fabová Soňa * 22.9.2002

Výsledky výstav 2004 Gordon setr

Mezinárodní výstava Br-
no, 7.  února 2004
Rozhodčí: Ing. František Šonka

Psi:
mezitřída
Adir Bohemia Setter

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Růžička Miroslav *15.3.2002
Ares Bohemia Setter V3
maj: Kárová Alexandra *15.3.2002
Bogey Jinonický dvůr V2, res. CAC
maj: Anderlová Jana *6.9.2002

tř. pracovní
Eros z Želečky V1, CAC, res. CACIB
maj: Petráš Josef *26.5.2000

Feny:
tř. dorost
Frea z Želečky velmi nadějná
maj: Ščudlová Marta  *11.5.2003

tř. otevřená
Aška Pexeso V1, CAC, CACIB
maj: Peksová Šárka *21.8.2001

tř. pracovní
Besi Moravia Setter V2, res.CAC
maj: Růžičková Ivana  *6.8.1999
Leňa z Holubické stráně

V1, CAC, res. CACIB
maj: Vašíčková Karolína *30.1.2002

Ostravská 
národní výstava psů,
21. března 2004
Rozhodčí: Ing. Jaromír Dostál

Feny:
tř. mladých
Barbara Bohemia Setter VD2
maj: Malohlava Petr *15.4.2003
Dorette z Nětčic V1
maj: Symerský Stanislav *6.6.2003

mezitřída
Nera z Podmaršovic

V1, CAC, Národní vítěz, BOB
maj: Sýkora Milan *25.3.2002
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tř. otevřená
Aida z Kobyliských hor V1
maj: Stoklasa Oldřich *3.7.2001

Mezinárodní 
výstava psů 
České Budějovice, 
24. dubna 2004
Rozhodčí: Josef Němec

Psi: 
tř. otevřená
Adir Bohemia Setter

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Růžička Miroslav, MUDr.

*15.3.2002
Ares Bohemia Setter V2, res. CAC
maj: Kárová Alexandra *15.3.2002

Feny:
tř. mladých
Frea z Želečky VD1
maj: Ščudlová Marta *11.5.2003

tř. pracovní
Frony z Pohanských vrchů

V1, CAC, CACIB
maj: Stošek František *30.10.2002

tř. šampiónů
Allison of Macleod V1, CAC
maj: Drábek Jiří *15.8.1998

Klubová výstava 
Panenské Břežany, 
2. května 2004
Rozhodčí: František Šonka

Psi:
tř. dorost
Athos Apoli Gwen velmi nadějný
maj: Poláková Alena, *2.9.2003 
Výška: 65 cm, oko: tmavé, chrup: 
nůžkový, úplný. Mladý, nadějný 
pes, ušlechtilá hlava, výrazný stop, 
výrazný kohoutek, výrazná záď, 
předhrudí, standardní zbarvení, 
osrstění slabší, světlejší pálení 
zadní partie.
Attila Apoli Gwen velmi nadějný
maj: Padalík Michal, *2.9.2003 Výš-
ka: 67 cm, oko: tmavé, chrup: nůž-
kový, úplný + P1 obou. Kostra silná, 

hlava ušlechtilá, výrazný stop, do-
statek pysku, středně dlouhý krk, 
pevný hřbet, oháňka delší dobře 
nasazená.

tř.mladých
Artuš z Levínských humen

odstoupil
maj: Pešák David, *28.3.2003 
Výška: 68 cm, oko: tmavé, chrup: 
nůžkový, úplný.  Ušlechtilá hlava, 
výrazný stop, středně dlouhý krk, 
méně výrazný kohoutek,  oháňka 
dobře usazená, statný mladý pes, 
poněkud výrazné podhrudí, stan-
dardní  zbarvení, slabší osrstění 
odpovídá věku.
Black z Krátošických strání VD2
maj: Strouhal Pavel, *10.4.2003 
Výška: 66 cm, oko: tmavé, chrup: 
nůžkový, úplný. Kostra středně sil-
ná, hlava – méně výrazný stop, krk 
středně dlouhý, pevný hřbet, výraz-
né předhrudí, dostatečně hluboký 
hrudník, dobře nasazená oháňka, 
zbarvení poměrně tmavé, velmi 
dobrá mechanika pohybu, osrstění 
bohaté – neupravené.
Tom z Aklic V1
maj: Švarcová Romana  *28.7.2003
Výška: 66 cm, oko: tmavé, chrup: 
nůžkový, úplný. Hlava ušlechtilá, 
výrazný stop. Temperamentní pes, 
oháňka dobře nasazená a nesená, 
rovný hřbet, středně hluboký hrud-
ník, velmi dobrá mechanika pohy-
bu, osrstění slabší - odpovídá věku.

mezitřída
Bogey Jinonický dvůr V1, CAC
maj: Anderlová Jana, Mgr. *6.9. 
2002 Výška: 62 cm, oko: tmavé. 
Hlava – výrazný stop, krk – dlou-
hý, suchý, dobře nasazená a nese-
ná oháňka, standardní zbarvení 
srsti, slabší osrstění na hrudníku, 
menší ušlechtilý pes, pevný hřbet, 
výrazné předhrudí, středně hlubo-
ký hrudník, velmi dobrý postoj, vý-
borná mechanika pohybu.

tř. otevřená
Ares Bohemia Setter V1, CAC
maj: Kárová Alexandra, *15.3.2002 
Výška: 66 cm, oko: tmavé, chrup: 
nůžkový, úplný + jednostr. P1 vlevo 
nahoře. Hlava – výrazný stop, kost-
ra středně silná, krk středně dlou-
hý, výrazný kohoutek, oháňka dob-
ře nasazená a nesená, standardní 
zbarvení, výrazné předhrudí, do-
statečně hluboký hrudník, velmi 
dobrá mechanika pohybu.
Ho Odin Zettertjarns V3
maj: Spurný Václav, *23.4.2002 
Výška: 62 cm, oko: tmavé, chrup: 
nůžkový, úplný.  Ušlechtilá hlava, 
středně dlouhý krk, dobře nasa-
zená a nesená oháňka, zbarvení 
standardní, osrstění standardní, 
drobný psík, pevný hřbet, výraz-
né předhrudí,  dobrá mechanika 
pohybu.
Moris z Podmaršovic V2, res. CAC
maj: Rathouský Jiří, *2.2.2001 
Výška: 66 cm, oko: tmavé, chrup:
nůžkový, úplný + oboustr.P1 na-
hoře. Ušlechtilá hlava, výrazný 
stop, středně silná kostra, středně 
dlouhý krk, poněkud níže nasazená 
oháňka, standardní zbarvení, pev-
ný hřbet, hluboký hrudník, výrazné 
předhrudí, bohaté osrstění.

tř. pracovní
Argo Pexeso

V1, CAC, Klubový vítěz, BOB
maj: Červenka Václav, Doc. MU-
Dr., CSc., *21.8.2001 Výška: 65 cm, 
oko: tmavé, chrup: nůžkový, úplný 
+ P1 vpravo nahoře.  Výrazný stop, 
středně silná kostra, dlouhý, suchý 
krk, výrazný kohoutek, výrazné 
předhrudí, hrudník dostatečně hlu-
boký, oháňka dobře nasazená a ne-
sená, standardní zbarvení, pevný 
hřbet, mírně spáditá záď, velmi 
dobrá mechanika pohybu.
Bor Starý Senec V2, res. CAC
maj: Štaif Josef, *17.3.2001 Výška: 
69 cm, oko: hnědé, chrup: nůžkový, 
úplný.  Výrazný stop, středně hlu-
boký hrudník, středně dlouhý krk, 
dobře nasazená i nesená oháňka, 
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statný pes, pevný hřbet, kohoutek 
výrazný, velmi dobrá mechanika 
pohybu.

tř. veteránů
Amigo Daneiky V1, Nejlepší veterán
maj: Brummerová Růžena *17.2. 
1993 Ušlechtilý pes, plně odpovídá 
standardu.

Feny: 
tř. mladých
Bora z Krátošických strání V1
maj: Škvor Josef, *10.4.2003 Výš-
ka: 64 cm, chrup: nůžkový, úplný.  
Výrazný stop, mohutná kostra, 
krk středně dlouhý, suchý, oháňka 
dobře nasazená  a nesená, osrs-
tění slabší, mohutná fena, velmi 
ušlechtilá, výrazný kohoutek, fena 
se špatně prezentuje.

mezitřída
Cedrika Sonave V1
maj: Nosková Eva, *7.8.2002 Výška: 
62 cm, oko: tmavé, chrup: nůžkový, 
úplný + 1 vlevo nahoře.  Ušlechtilá 
hlava, středně silná kostra, suchý, 
dlouhý krk, středně hluboký hrud-
ník, oháňka dobře nasazená a ne-
sená, zbarvení a srst standardní, 
pevný hřbet, výrazný kohoutek,  fe-
na se špatně předvádí, je bojácná.

tř. otevřená
Bony Jinonický dvůr

V1, CAC, Klubový vítěz
maj: Novotný Vlastimil, MUDr.   
*6.9. 2002 Výška: 64 cm, oko: tma-
vé, chrup: nůžkový, úplný + P1 
vlevo nahoře. Výrazný stop, střed-
ně silná kostra, dlouhý, suchý krk, 
výrazné předhrudí, dostatečně 
hluboký hrudník, dobře nasazená 
a nesená oháňka, zbarvení a srst 
standardní, ušlechtilá fena, pev-
ný hřbet, velmi dobrá mechanika 
pohybu.
Cyanne Sonave V2, res. CAC
maj: Nosková Eva, *7.8.2002 Výška: 
63 cm, oko: hnědé, chrup: nůžkový, 
úplný.  Výrazný stop, středně silná 
kostra, výrazné předhrudí, hrud-

ník středně hluboký, krk středně 
dlouhý, suchý, oháňka níže nasa-
zená, zbarvení a srst standardní, 
ušlechtilá fena, pevný hřbet.
Zita z Černic V3
maj: Turková Alena, *20.2.2002 
Výška: 65 cm, oko: hnědé, chrup: 
nůžkový, úplný. Ušlechtilá hlava, 
krk středně dlouhý, suchý, výraz-
né předhrudí, hrudník středně 
hluboký, dobře nasazená a nesená 
oháňka, zbarvení a srst standard-
ní, starší srst, mohutná fena, pevný 
hřbet, výrazný kohoutek, fena se 
dnes špatně prezentuje.

tř. pracovní
Aška Pexeso V1, CAC
maj: Peksová Šárka, *21.8.2001 
Výška: 65 cm, oko: tmavé, chrup: 
nůžkový, úplný. Ušlechtilá hlava, 
středně silná kostra, krk dlouhý, 
suchý, výrazné předhrudí,  středně 
hluboký hrudník, dobře nasazená a 
nesená oháňka, výrazný kohoutek, 
velmi dobrá mechanika pohybu.
Aura Jinonický Dvůr V4
maj: Labohý Zdeněk, *22.4.2000 
Výška: 68 cm, oko: světlé, chrup: 
nůžkový, úplný. Ušlechtilá hlava, 
středně dlouhý krk, středně hlu-
boký hrudník, dobře nasazená 
a nesená oháňka, zbarvení a srst 
standardní, statná fena, výrazný 
kohoutek, pevný hřbet.
Bára z Vodní tvrze V3
maj: Studenovská Zuzana

chybí posudek
Nela z Podmaršovic V2, res. CAC
maj: Gruberová Šárka, * 25.3.2002 
Výška: 65 cm, oko: tmavé, chrup: 
nůžkový, úplný. Velmi pěkná hlava, 
výrazný stop, středně silná kostra, 
výrazné předhrudí, krk dlouhý, su-
chý, hrudník dostatečně hluboký, 
oháňka dobře nasazená a nesená,  
zbarvení a srst standardní, ušlech-
tilá fena, pevný hřbet.

tř. vítězů
Allison of Macleod V2, res. CAC
maj: Drábek Jiří, *15.8.1998 Výška:
63 cm, oko: tmavé, chrup: nůžko-

vý, úplný.  Výrazný stop, středně 
silná kostra, krk středně dlouhý, 
suchý, výrazné předhrudí, hluboký 
hrudník, dobře nasazená a nese-
ná oháňka, srst bohatá, zbarvení 
tmavší,  ušlechtilá fena, pevný 
hřbet.
Jara z Podmaršovic V1, CAC
maj: Poláková Alena, *7.7.1999 výš-
ka: 63 cm, oko: hnědé, chrup: nůž-
kový, úplný Poněkud méně osrstě-
ná, ušlechtilá fena, plně odpovídá 
standardu.

tř. veteránů 
Usure Sonave V1, Nejlepší veterán
maj: Anderlová Jana, Mgr., *18.3. 
1996 Ušlechtilá fena, plně odpovídá 
standardu, bez příznaků stárnutí.
Zita z Podmaršovic V2
maj: Peksová Šárka, *5.5.1995 Ve-
lice ušlechtilá fena, plně odpovídá 
standardu.

Oblastní výstava 
loveckých psů 
Kačina u Kutné hory, 
8. května 2004
Rozhodčí: Helena Dvořáková

Psi: 
mezitřída
Bogey Jinonický dvůr

V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz
maj: Anderlová Jana, Mgr. *6.9.2002

Feny: 
tř. mladých 
Chariis Bojandolí

V1, Vítěz třídy mladých
maj: Wittichová Dušana, Ing., 
*13.4. 2003

mezitřída
Birdie Jinonický dvůr VD1
maj: A nderlová Jana, Mgr., 
*6.9. 2002
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Mezinárodní výstava 
Litoměřice, 
22. května 2004
Rozhodčí: Hans Müller

Psi: 
tř. dorostu
Athos Apoli Gwen velmi nadějný
maj: Poláková Alena * 2.9.203
Attila Apoli Gwen nadějný
maj: Padalík Michael *2.9.2003

mezitřída
Bogey Jinonický dvůr V1, CAC
maj: Anderlová Jana *6.9.2002

Feny:
tř. pracovní
Athena Black Sirius VD1
maj: Zoubek Petr * 17.2.2000
Aška Pexeso VD2
maj: Peksová Šárka *21.8.2001

tř. šampionů
Jara z Podmaršovic

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Poláková Alena

Speciální výstava 
setrů a pointerů 
Litoměřice, 
23. května 2004
Rozhodčí: Pavel Navrátil

Psi: 
tř. dorostu
Athos Apoli Gwen velmi nadějný
maj: Poláková Alena * 2.9.203

tř. mladých
Tom z Aklic V1, CAJC
maj: Švarcová Romana *28.7.2003

mezitřída
Bogey Jinonický dvůr V1, CAC,

Vítěz speciální výstavy, BOB
maj: Anderlová Jana *6.9.2002

Feny:
tř. pracovní
Athena Black Sirius D
maj: Zoubek Petr * 17.2.2000

tř. šampionů
Jara z Podmaršovic

V1, CAC, Vítěz speciální výstavy
maj: Poláková Alena

Mezinárodní výstava 
Praha, 12. června 2004
Rozhodčí: Irena Rafalská

Psi: 
tř. mladých
Athos Apoli Gwen V1, CAJC
maj: Poláková Alena * 2.9.2003

tř. otevřená
Ares Bohemia Setter V1, CAC
maj: Kárová Alexandra *15.3.2002

Feny:
tř. pracovní
Aška Pexeso V1
maj: Peksová Šárka  *21.8.2001

tř. šampionů
Jarta z Podmaršovic

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Poláková Alena *7.7.1999

Oblastní výstava 
loveckých psů 
Praha-Kunratice, 
19. června 2004
Rozhodčí: Josef Němec

Psi:
tř. mladých
Athos Apoli Gwen

V1, Vítěz třídy mladých
maj: Poláková Alena * 9.2.2003

mezitřída
Morro z Jehličné VD
maj: Buchta Vít *8.2.2002

Feny:
tř. vítězů
Jara z Podmaršovic

V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz
maj: Poláková Alena *7.7.1999

Mezinárodní výstava 
Brno, 26. června 2004
Rozhodčí: Helena Dvořáková

Psi:
tř. mladých
Faro z Želečky Dostatečný
maj: Parmová Iva * 11.5.2003
(pes je po operaci)

tř. otevřená
Dorea‘s Al Capone

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Brand Gini * 2.4.2000

tř. pracovní
Agip Jinonický dvůr

V1, CAC, res. CACIB
maj: Pazdera Bohumil * 22.4.2000

Feny:
tř. mladých
Bára z Krátošických strání

V1, CAJC
maj: Hrdina Radek *10.4.2003
Dorette z Netčic VD2
maj: Symerský Stanislav *6.6.2003
Frea z Želečky VD3
maj: Ščudlová Marta *11.5.2003
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Mezinárodní výstava 
Brno, 7. února 2004
Fozhodčí: František Šonka

Psi:
mezitřída
Kassy John Jenny‘s Irsal

V1, CAC, res. CACIB
maj: Poláčková Veronika * 20.6.2002
SATLAS MAN OVERBOARD
Satlas Man Overboard V2, res. CAC
maj: Meško Samuel  * 22.7.2002

tř. otevřená
Boss Queen Red V2, res. CAC
maj: Benová Eva * 11.11.2001
Forever z Arislandu V3
maj: Folvarčná Iveta * 13.11.2001
Schenanagin Redweed VD4
maj: Bajarová Kateřina * 28.2.2001
Xambo od Velkého dubu V1, CAC
maj: Rabiňáková Lenka * 11.4.2001
West od Velkého dubu odstoupil
maj: Šafka Martin * 19.4.2000

tř. pracovní
Dorian Grey Jenny‘s Irsal V1, CAC
maj: Ronnová Dagmar * 7.6.2001
Gaston z Dubanského kopce

odstoupil
maj: Hartl Martin * 18.3.1999

tř. šampionů
ICh. O‘Ceallaigh Yo Look at Me

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Justina Ljuba (Chorvatsko)

* 23.6.1999

Feny:
mezitřída
Bety Červený vítr VD2
maj: Domanská Lea * 21.6.2002
Jeny Meškov dvor V1
maj: Meško Samuel * 18:4.2002

tř. pracovní
Mary-Wonderstar v.d. Igalfy-Igaly

V1, CAC, CACIB
maj: Csermak Johanna (Rakousko) 

* 31.5.1999 

tř. šampionů
Ch. Maggy-Wonderstar 
v.d. Igalfy-Igaly V1, CAC, res. CACIB
maj: Csermak Johanna (Rakousko)  

* 31.5.1999

Národní výstava 
Ostrava, 
20. března 2004
Rozhodčí: Jaromír Dostál

Psi:
mezitřída
Patrik z Luhové Seče V1, CAC
maj: Henke Jiří  * 22.5.2002

tř. otevřená
Forever z Arislandu V1, CAC
maj: Folvarčová Iveta * 13.11.2000
Luk od Klapavce V2, res. CAC
maj: Sosnová Kateřina  * 6.3.2001

tř. vítězů
Kasztanowy Ksiaze z Arislandu

V1, CAC, Národní vítěz, BOB
maj: Afengová Krista * 6.4.2000

Feny:
tř. mladých
Lena z Hurbánky VD3
maj: Dohnal Ladislav * 29.1.2003
Corine z Těšínska V1, CAJC
maj: Chroboček Petr * 20.1.2003
Cora z Těšínska VD2
maj: Lípový Jindřich * 20.1.2003

mezitřída
Porta z Luhové Seče VD2
maj: Hanke Walter * 22.5.2002
Póla z Luhové Seče V1, CAC
maj: Cahlík Arnošt * 22.5.2002

tř. otevřená
Lutnia Rude Ziólko

V1, CAC, Národní vítěz
maj: Gacke Andrzej (Polsko)

* 5.2.2002
Nora z Luhové Seče V2
maj: Juříček Petr * 5.2.2001

Mezinárodní výstava 
psů České Budějovice, 
24. dubna 2004
Rozhodčí: Josef Němec

Psi:
tř. otevřená
Alan od Bohušovské stráně V3
maj: Kubík Jindřich, Judr

*16.4.2002
Larry z Brdlen

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Zeman Josef * 17.7.2001
Lukas z Brdlen

V2, res. CAC, res.CACIB
maj: Čapek Jaroslav * 17.7.2001

tř. pracovní
Jar z Humenky V1, CAC
maj: Beigel Karel * 13.7.2002

Feny:
mezitřída
Jenny z Humenky V1, CAC
maj: Johaníková Jana * 13.7.2202

tř. pracovní
Laura z Brdlen V1, CAC
maj: Čapek Jaroslav  * 17.7.2001

tř. šampionů
Melody Jenny‘s Irsal

V1, CAC, CACIB
maj. Šafránek Ludvík

Klubová výstava 
Panenské Břežany, 
2. května 2004
Rozhodčí: Irena Rafalská 

Psi: 
tř. mladých 
Fin Varpole VD1
maj: Novotná Pavlína, *11.1.2003 
Výška 69 cm, oko tmavé, plnochru-
pý, skus nůžkový.  Patnáctiměsíční 
robustní pes, obdélníkového rám-
ce, silné kostry, typické, ale těžší 
hlava, dobrý stop, správný pysk, 
výše nasazená slecha, středně 

Výsledky výstav 2004 Irský setr
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dlouhý krk, vyznačený kohoutek, 
dlouhý pevný hřbet, pevná rovná 
záď, oháňka výše nasazena a nese-
na. Hluboký hrudník přední i zadní 
pevné, rovnoběžné a dobře zaúhle-
ní,  Kompaktní tlapy. Na svůj věk 
velice bohatě osrstěn, ale srst dob-
ré barvy je zkadeřena. Velice tem-
peramentní.

tř. otevřená
Boss Queen Red VD3
maj: Benová Eva Ing., *11.11.2001 
Výška 70 cm, oko světlé, chrup úpl-
ný, nůžkový.  Vysoký, velice štíh-
lý až hubený pes, obdélníkového 
rámce, s ušlechtilou správně utvá-
řenou hlavou a dobrým  slechem, 
bohužel se světlým okem, štíhlý 
suchý krk, s mírně vyznačeným ko-
houtkem, delším hřbetem a celkem 
dobrou zádí, oháňka dobře nasa-
zena a nesena, hluboký hrudník, 
postoj hrudních končetin poněkud  
strmější, pánevní končetiny dob-
ře zaúhleny, měkčí tlapky, volnější 
loketní, elegantní pohyb, kvalitní 
srst,  standardní zbarvení.
Xambo od Velkého dubu V1, CAC
maj. Rabiňáková Lenka, *11.4.2001 
Výška 69 cm, oko tmavěhnědé, pl-
nochrupý, skus nůžkový. Typicky 
harmonicky stavěný pes, samčího 
výrazu, pevné kostry, nepatrně del-
šího rámce, ušlechtilá hlava správ-
ně modelovaná a úměrná síle psa. 
Správný stop i pysk, slecha zavěše-
na dobře, středně dlouhý krk s vol-
nější kůží pod hrdlem, výrazný ko-
houtek, pevný hřbet i záď, oháňka 
dobře nasazena i nesena. Hluboký 
hrudník s dobrým předhrudím, 
končetiny vpředu i vzadu v posto-
ji i pohybu korektní. Srst pěstěná, 
splývavá, standardní barvy
Xambo Acro od Velkého dubu

V2, res. CAC
maj. Vaňous Igor, *11.4.2001 Výš-
ka 68 cm, oko hnědé, plnochrupý, 
skus nůžkový.  Krásně zbarvený 
pes, středně silné kostry, nepatr-
ně delšího rámce, samčího výrazu, 
velice ušlechtilá, krásně tvarova-

ná hlava, s perfektně zavěšeným 
slechem, delší vysoko nasazený 
krk, s nepatrně volnější kůží pod 
hrdlem, výrazný kohoutek, rovný 
hřbet, delší záď, oháňka v chodu 
vesele nesena, hluboký hrudník 
s dobrým předhrudím, nepatrně 
strmě uložená lopatka, pevné běhy, 
tlapky poněkud měkčí, levou před-
ní trochu stáčí dovnitř, splývavá 
pěstěná srst, výborného pigmentu, 
elegantní mechanika pohybu, pří-
jemná povaha. 

tř. pracovní
Xanthos od Velkého dubu V1, CAC
maj.  Příhonský Karel, 11.4.2001 
Výška 65 cm, oko tmavohnědé, pl-
nochrupý, skus nůžkový.  Elegant-
ní, jemnější pes, obdélníkového 
rámce, středně silné kostry, typic-
ké ušlechtilé jemnější hlavy, avšak 
samčího výrazu, výborně zavěše-
ný slech, dobrý stop i pysk, výraz-
ný temenní hrbol, štíhlý, delší krk,  
výborný kohoutek, delší, ale pev-
ný hřbet, výborná záď, nasazení a 
nesení oháňky, korektní, uzavřené 
tlapky s klenutými prsty, hrudník 
s předhrudím správně vyvinuty, 
krásně tmavá barva, sytý maha-
gon, klidná povaha,  předvádí se 
perfektně.

tř. vítězů
Irr z Lesinky V1, CAC, Klubový vítěz
maj: Remeš M. + Čápová M.  *20.4. 
2000 Výška 69 cm, oko tmavé, pl-
nochrupý, skus nůžkový. Krásný, 
tmavý pes, téměř kvadratického 
rámce, pevné kostry, typické hla-
vy samčího výrazu, dobrý stop, 
pysk i temenní hrbol, slechy dobře 
zavěšeny. Středně dlouhý, nepříliš 
dlouhý krk s volnější kůží, výrazný 
kohoutek, pevný, delší hřbet, dobrá 
záď, oháňka dobře nasazena i nese-
na. Hrudník správné hloubky, před-
hrudí méně výrazné, postoj před-
ních i zadních končetin správný, 
temperamentní chody, kompaktní 
tlapky, pěstěná srst sytě mahago-
nové barvy. Výborně předveden.

Feny: 
tř. mladých
Ajka ze Staré Plzně VD3
maj. Pokorný Tomáš, *13.3.2003 
Výška 63 cm, oko tmavé, chrup úpl-
ný, skus nůžkový.  Téměř kvadratic-
ká fenka, středně silné kostry, sa-
mičího výrazu, typické hlavy, nosní 
partie by mohla být o něco delší, 
středně dlouhý suchý krk, kohou-
tek vyznačen, pevný hřbet, dobrá 
záď, oháňka dobře nasazena, v ak-
ci nepatrně výše nesena. Hrudník v 
toleranci,  méně předhrudí, přední 
běhy korektní, zadní nepatrně str-
mější v postoji, kvalitní srst méně 
sytého pigmentu, temperamentní  
chod, povaha neklidná
Fela Varpole V2
maj. Svoboda Jiří, *11.1.2003 Výška 
63 cm, oko tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový. Téměř kvadratická fenka, 
středně silné kostry, fenčí hlavy, 
správných proporcí, ucho by mohlo 
být níže zavěšeno, středně dlouhý 
krk, dobrý kohoutek, pevný hřbet, 
dobrá záď, oháňka níže nasazena, 
v chodu nesena veseleji. Hrudník 
správné hloubky, trochu volnější 
lokty, měkčí tlapy, srst dobré maha-
gonové barvy, v kalhotách světlejší 
a zkadeřená.
Wendy Jenny‘s Irsal V1, CAJC
maj: Šedivý Daniel, *31.12.2002 
Výška 66 cm, oko tmavé, chrup úpl-
ný, skus nůžkový. Elegantní fena, 
většího formátu, s pevnou kostrou 
a překrásně modelovanou hlavou, 
středně dlouhý krk s volnější kůží, 
vyznačený kohoutek, delší pevný 
hřbet,  dobrá záď, perfektně na-
sazená a nesená oháňka, hrudník 
a předhrudí by mohly být vyvinu-
tější, perfektní zaúhlení vpředu 
i vzadu, prostorná mechanika po-
hybu, velmi dobře se prezentuje.

mezitřída
Jenny z Humenky V2, res.CAC
maj: Johaníková Jana, *13.7.2002 
Výška 60 cm, oko hnědé, skus nůž-
kový, chrup úplný. Drobnější ušlech-
tilá fenka, kvadratického rámce, 
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středně silné kostry s ušlechtilou 
fenčí hlavou na suchém krku, ucho 
korektní, kohoutek výrazný, zaúh-
lení předních i zadních končetin 
správné, hrudník dostatečně hlu-
boký, předhrudí by mohlo být vy-
vinutější, rytmické chody, pěkné 
mahagonové barvy.
Ontaria Králův Hrádek V1, CAC
maj:  Bezpalec Jiří, *13.12.2002 
Výška 63 cm, oko tmavě hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový. Velice 
elegantní fena, téměř kvadratické-
ho rámce  s krásnou fenčí hlavou, 
výborně zavěšeným slechem, delší 
suchý krk, kohoutek vyznačen, del-
ší pevný hřbet,  dobrá záď,  oháň-
ka perfektně nasazena a nesena, 
všechny končetiny v chodu i posto-
ji správně zaúhleny. Krásná rovná 
srst mahagonové barvy, příjemná 
povaha, dobře předvedena.

tř. otevřená
Bellinda Tojakr V1, CAC
maj:  Švecová Irena, *12.3.1999 Výš-
ka 66 cm, oko hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový. Statná fena pevné 
kostry, obdélníkového rámce, krás-
né  fenčí hlavy, výrazný kohoutek, 
pevný hřbet, dobrá záď, oháňka 
dobře nasazena i nesena, hlubo-
ký hrudník s předhrudím, pevné 
běhy, ale s měkčími tlapami, ele-
gantní chody, standardní mahago-
nová barva.
Dream Justina Jenny‘s Irsal

V2, res.CAC
maj:  Hádková Marie, *7.6.2001 Výš-
ka 62 cm, oko tm. hnědé, chrup úpl-
ný, skus nůžkový. Kompaktně sta-
věná fenka, pevné kostry, pěkné 
fenčí hlavy s přátelským výrazem, 
středně dlouhý krk s volnější ků-
ží, výrazný kohoutek, pevný hřbet, 
dobrá záď, dobré nasazení a nese-
ní oháňky, správný hrudník, pevné 
končetiny, měkčí tlapy, vpředu vy-
táčí ven, temperamentní mechani-
ka pohybu, tmavý mahagon, srst na 
stehnech by mohla být tmavší.

tř. pracovní
Gabina Bohemis Victoria V1, CAC
maj: Prokešová Kateřina, *12.8. 
2002  Výška 62 cm, oko hnědé, skus 
nůžkový, chrup úplný. Harmonicky 
stavěná fenka, středně silné kost-
ry, s pěknou fenčí hlavou, štíhlý su-
chý krk, dobrý hřbet i záď, oháňka 
správně nasazena i nesena, hrud-
ník korektní, postoj předních i zad-
ních končetin správný, uzavřená 
tlapa, srst sytě mahagonové barvy, 
splývavá, pěstěná. Vydatná mecha-
nika pohybu, příjemná povaha.
Iara od Rakovnické brány VD3
maj: Jiroušek Jiří, *17.1. 2002 Výš-
ka 62 cm, oko světle hnědé, chrup 
úplný, skus nůžkový. Pevně stavěná 
fena, středního rámce, velmi  pěk-
ná hlava fenčího výrazu, vyznačený 
kohoutek, pevný hřbet, spáditější 
záď, oháňka dobře nasazena i ne-
sena, hluboký hrudník, pevné bě-
hy dobře zaúhlené, přední tlapky 
trochu měkčí a vytáčí ven. Dosti 
bohatá, na omak tvrdší srst, světle 
mahagonového odstínu, tempera-
mentní mechanika pohybu.
Inera od Rakovnické brány
V2, res.CAC 
maj: Vávra Miloš MVDr, *17.1. 2002 
Výška 63 cm, oko tmavé, skus nůž-
kový, chrup úplný.  Líbivá fena, 
středního formátu, pěkné fenčí 
hlavy na kratším krku, výrazný ko-
houtek, pevný hřbet, mírně sklo-
něná záď, oháňka dobře nasazena 
i nesena, všechny končetiny správ-
ně zaúhleny, prostorný chod, krás-
ná mahagonová barva.

tř. vítězů
Melody Jenny‘s Irsal

V1, CAC, Klubový vítěz, BOB
maj: Šafránek Ludvík, *26.2. 2001 
Výška 66 cm, oko tmavé, chrup úpl-
ný, skus nůžkový. Impozantní fena, 
harmonické stavby těla s pevnou 
kostrou, s krásnou ušlechtilou ty-
pickou hlavou, s krásnými slechy, 
delší krk, výrazný kohoutek, pevný 
hřbet, dobrá záď, nasazení a nesení 
oháňky bez vady, hluboký hrudník, 

postoj předních i zadních končetin 
korektní, prostorná mechanika po-
hybu, tmavě mahagonová splývavá 
srst, uzavřené tlapy, výborně před-
vedena.

Oblastní výstava 
loveckých psů 
Kačina u Kutné Hory, 
8. května 2004
Rozhodčí: Helena Dvořáková

Psi:
tř. mladých
Fero Varpole V3
maj: Chudoba Jaroslav, * 11.1.2003 
Oregon Králův Hrádek V1
maj: Urban Jiří * 13.12.2002
Kim ze Srbeckých luhů V2
maj: Klosovský Luboš * 10.3.2003

tř. otevřená
Erik Varpole

V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz
maj: Lázňovský Jiří * 25.4.2001
 
Feny:
tř. mladých
Betty z Chlumského podlesí VD1
maj: Šotola Václav Ing. *  3.12.2002

mezitřída
Cedra z Těšína VD2
maj: Fadrhonc Vlastimil * 20.1.2003
Kela z Hurbánky

V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz
maj: Šíbal Jan * 1.6.2002

tř. otevřená
Klér od Zbraně V1, Vítěz třídy 
maj: Černý Jaroslav * 21.4.2001

tř. pracovní
Iara od Rakovnické brány V1
maj: Jiroušek Jiří * 17.1.2002
Amanda z Chlumského podlesí V2
maj: Trávníček Zdeněk Ing.

* 3.11.2000
Besi z Chlumského podlesí VD3
maj: Brodil František  * 3.12.2002
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Mezinárodní výstava 
Litoměřice, 
22. května 2004
Rozhodčí: Hans Müller

Psi:
tř.dorostu
Armani My Irish Destiny of 
Longford

velmi nadějný
maj: Csermak Johanna * 17.10.2003 

tř. mladých
Haldir Bohemis Victoria V1, CAJC
maj: Dušková Naděžda * 4.5.2003
Hardy Bohemis Victoria V2
maj: Novák František * 4.5.2003

tř. otevřená
Famous z Arislandu V2, res.CAC
maj: Witkowska Agata * 13.11.2001
Glum Bohemis Victoria V4
maj: Mikšík Tomáš * 12.8.2002
Gump Bohemis Victoria VD
maj: Trubačová Klára * 12.8.2002
Kentucky Jack Jenny‘s Irsal VD
maj: Tichý Vladimír * 20.6.2002
Xambo od Velkého dubu

V1, CAC, res.CACIB
maj: Rabiňáková Lenka * 11.4.2001

tř. pracovní
Jager-Jacht Rude Ziólko

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG VII.
maj: Czechowska Renata * 6.3.2001
Valmont Jenny‘s Irsal V2, res.CAC
maj: Kuntošová Markéta * 10.7.1999
Xanthos od Velkého dubu V3
maj: Příhonský Karel * 11.4.2001

Feny:
tř. dorostu
Alice My Irish Destiny 
of Longford velmi nadějná 2
maj: Csermak Johanna * 17.10.2003
Angel My Irish Destiny 
of Longford velmi nadějná 1
maj: Csermak Johanna * 17.10.2003

tř. mladých
Haidé Bohemis Victoria V1, CAJC
maj: Pergler Jan * 4.5.2003

Hariana Bohemis Victoria VD2
maj: Dušková Naděžda * 4.5.2003

mezitřída
Ontaria Králův Hrádek V1, CAC
maj: Bezpalec Jiří * 13.12.2002
Yellow Rore od Velkého dubu VD2
maj: Křivan Daniel *12.10.2002

tř. otevřená
Amanda Vysoký Kamýk V3
maj: Turečková Magdaléna * 5.4.2001
Deborah Jenny‘s Irsal VD4
maj: Chlápková Kateřina * 7.6.2001
Gizela Bohemis Victoria

V1, CAC, CACIB
maj: Turek Tomáš * 12.8.2002
Maybelline Jenny‘s Irsal

V2, res.CAC
maj: Machková Daniela * 26.2.2001

tř. pracovní
Mary-Wonderstar v.d. 
Igalfy-Igaly V1, CAC
maj: Csermak Johanna * 31.5.1999

tř. šampionů
Lutnia Rude Ziólko V2
maj: Gacke Andrzej * 5.2.2002
Maggy-Wonderstar v.d. 
Igalfy-Igaly V3
maj: Csermak Johanna * 31.5.1999
Melody Jenny‘s Irsal

V1, CAC, res. CACIB
maj: Šafránek Ludvík *26.2.2001

tř. veteránů
Enriet Bohem-IS

V1, Nejlepší veterán
maj: Dušková Naděžda * 29.2.1996

Speciální výstava setrů 
a pointerů Litoměřice, 
23. května 2004
Rozhodčí: Pavel Navrátil 

Psi:
tř. dorostu
Armani My Irish Destiny of 
Longford nadějný
maj: Csermak Johanna * 17.10.2003 

tř. mladých
Fin Varpole VD3
maj: Novotná Pavlína * 11.1.2003
Haldir Bohemis Victoria V1, CAJC
maj: Dušková Naděžda * 4.5.2003
Hardy Bohemis Victoria V2
maj: Novák František * 4.5.2003

tř. otevřená
Domingo Jenny‘s Irsal

V2, res. CAC
maj: Stolejdovi R. a A. *7.6.2001
Famous z Arislandu

V1, Vítěz speciální výstavy
maj: Witkowska Agata * 13.11.2001
Ford Setrap VD3
Maj: Jiterská Jana * 23.11.1999
Kentucky Jack Jenny‘s Irsal VD4
maj: Tichý Vladimír  * 20.6.2002

tř. pracovní
Jager-Jacht Rude Ziólko V1, CAC
maj: Czechowska Renata * 6.3.2001
Valmont Jenny‘s Irsal V2, res.CAC
maj: Kuntošová Markéta * 10.7.1999
Xanthos od Velkého Dubu VD3
maj: Příhonský Karel * 11.4.2001

Feny:
tř. dorostu
Alice My Irish Destiny of 
Longford velmi nadějná 
maj: Csermak Johanna * 17.10.2003
Angel My Irish Destiny of 
Longford velmi nadějná
maj: Csermak Johanna * 17.10.2003

tř. mladých
Haidé Bohemis Victoria V1, CAJC
maj: Pergler Jan * 4.5.2003
Hariana Bohemis Victoria V2
maj: Dušková Naděžda * 4.5.2003

mezitřída
Ontaria Králův Hrádek V1, CAC
maj: Bezpalec Jiří * 13.12.2002
Yellow Rose od Velkého dubu VD2
maj: Křivan Daniel  *12.10.2002

tř. otevřená
Amanda Vysoký Kamýk V1, CAC
maj: Turečková Magdaléna * 5.4.2001



70

Deborah Jenny‘s Irsal VD3
maj: Chlápková Kateřina * 7.6.2001
Dream Justina Jenny‘s Irsal VD4
Maj: Hádková Marie * 7.6.2001
Maybelline Jenny‘s Irsal V2
maj: Machková Daniela * 26.2.2001

tř. pracovní
Mary-Wonderstar v.d. 
Igalfy-Igaly V1, CAC
maj: Csermak Johanna * 31.5.1999

tř. šampionů
Lutnia Rude Ziólko
V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB
maj: Gacke Andrzej * 5.2.2002
Maggy-Wonderstar v.d. 
Igalfy-Igaly V3
maj: Csermak Johanna * 31.5.1999
Melody Jenny‘s Irsal V2, res.CAC
maj: Šafránek Ludvík *26.2.2001

Mezinárodní výstava 
v Praze, 12. června 2004
Rozhodčí: Irena Rafalská

Psi:
tř.pracovní
Dorian Grey Jenny‘s Irsal

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Ronnová Dagmar *7.6.2001
Xanthos od Velkého dubu

V2, res.CAC, res.CACIB
maj: Příhonský Karel * 11.4.2001

Feny:
tř. otevřená
Deborah Jenny‘s Irsal

V1, CAC, res.CACIB
maj: Chlápková Kateřina * 7.6.2001
Dream Justina Jenny‘s Irsal

V2, res.CAC
Maj: Hádková Marie * 7.6.2001

tř.  šampionů
Lutnia Rude Ziólko

V1, CAC, CACIB
maj: Gacke Andrzej * 5.2.2002
Melody Jenny‘s Irsal V2, res.CAC
maj: Šafránek Ludvík *26.2.2001

Oblastní výstava 
loveckých psů 
Praha-Kunratice, 
19. června 2004
Rozhodčí: Josef Němec

Psi:
tř. mladých
Baron z Chlumského Podlesí VD1
maj: Pátková Alena * 3.12.2002

tř. pracovní
Irr z Lesinky

V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz, 
Nejkrásnější pracovní pes výstavy

maj: Čápová M.+ Remeš M.
*20.4. 2000

 
Feny:
mezitřída
Ontaria Králův Hrádek

V1, Vítěz třídy mladých
maj: Bezpalec Jiří * 13.12.2002

tř. otevřená
Deborah Jenny‘s Irsal V2
maj: Chlápková Kateřina * 7.6.2001
Jodie Nonstop

V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz
maj: Rafalská Irena * 16.4.1998

Mezinárodní výstava 
Brno, 26. června 2004
Rozhodčí: Helena Dvořáková

Psi:
tř. otevřená
Ferment Merrydag od Kaly V1, CAC
maj: Kruťová Lada * 30.3.1999
Forever z Arislandu VD4
maj: Volvarčná Iveta * 13.11.2001
Kasy John Jenny‘s Irsal V2, res.CAC
maj: Poláčková Veronika * 20.6.2002
Patrik z Luhové Seče V3
maj: Henke Jiří * 22.5.2002

tř. pracovní
Kasztanowy Ksiaze z Arislandu

V1, CAC, res.CACIB
maj: Afengová Krista * 6.4.2000
Vesuv z Hradiska Rájce V2, res.CAC
maj: Coufal Jaromír *10.1.2001

Tř. šampionů
Ch. O‘Ceallaigh‘s you Look at Me

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Jadran Ljuba a Justina * 23.6.1999

Feny:
tř. mladých
Ailyn Mahagony Rose V1, CAJC
maj: Arazimová Hana * 5.3.2003

tř. otevřená
Clia z Bučovských hájů VD1
Maj: Kretz Zbyšek *4.4.2000

Tř. pracovní
Doly Jay Slovak Base

V1, CAC, CACIB
Maj: Sojková Dagmar *8.6.2001

Tř. šampionů
Ch. Cinderella Jay Slovak Base

V1, CAC, res.CACIB
maj: Sojková Dagmar 13.4.2000
Ch. Lutnia Rude ZiÓlko

V2, res.CAC
maj: Gacke Andrzej * 5.2.2002
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Irský setr červenobílý Výsledky výstav 2004
Mezinárodní výstava 
Brno, 7. února 2004
Rozhodčí: František Šonka
 
Fena: 
tř. pracovní
Inka Bohemia Thalset 

V (bez titulu)
maj: Paroubkovi Jindřiška a Josef, 
*1.10.2001

Mezinárodní 
výstava psů 
České Budějovice, 
24. dubna 2004
Rozhodčí: Josef Němec

Psi:
tř. mladých
Heron ze Šumavského Kraje

V, CAJC, BOB
maj: Šimáček Petr *13.5.2003

tř. pracovní
Chozé Bohemia Thalset VD
maj: Růžička Petr *1.1.2001

Fena:
tř. otevřená
Cherry Bohemia Thalset

V (bez titulu)
maj: Breichová Alena * 1.1.2001

Klubová výstava v 
Panenských Břežanech, 
2. května 2004 
Rozhodčí: MVDr. Zdeněk Horák

Pes:
tř. mladých
Heron ze Šumavského kraje
V, CAJC, BOB
maj: Šimáček Petr *13.5.2003
Typický ideálně zbarvený předsta-
vitel plemene, středně silné kost-
ry, plně odpovídá standardu, pro-
storná mechanika pohybu, povaha 
klidná. 

Fena:
tř. pracovní
Hany Bohemia Thalset V
maj: Kratochvíl Josef, * 20.5.2000
Typická, dobře zbarvená fenka, po-
vaha mohutnější, navzdory tomu 
harmonická, velmi dobrá mechani-
ka pohybu, kvalitní osrstění, pova-
ha přítulná. 

Mezinárodní výstava 
Litoměřice, 
22. května 2004
Rozhodčí: Hans Müller

Fena:
tř. otevřená
Cherry Bohemia Thalset V1, CAC
maj: Breichová Alena * 1.1.2001

Speciální výstava 
setrů a pointerů 
Litoměřice, 
23. května 2004
Rozhodčí: Pavel Navrátil

Fena:
tř. otevřená
Cherry Bohemia Thalset VD
maj: Breichová Alena * 1.1.2001

Oblastní výstava psů 
loveckých plemen 
Praha - Kunratice, 
19. června 2004
Rozhodčí: Josef Němec

Fena:
tř. otevřená
Ida Bohemia Thalset VD
maj: Petrů Květuše * 10.1.2001

Mezinárodní výstava 
Brno, 26. června 2004
Rozhodčí: Helena Dvořáková

Fena
tř. mladých
Kings Peaks Showtime girl

V1, CAJC, BOB
maj: Thalinger Sabine  *29.5.2003
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Výsledky výstav 2004 Pointr

Mezinárodní výstava 
Brno, 7. února 2004
Rozhodčí: Ing. František Šonka

Psi:
mezitřída
Uro z Fančali V1, CAC, CACIB
maj: Bučko Stanislav *3.5.2002

tř. otevřená
Aran z Knollovy školy  V2 res. CAC
maj: Hrádek Roman * 30.3.2002
Avar z Knollovy školy VD3
maj: Bárta Lumír * 30.3.2002
Car z Joskor V1, CAC
maj: Resner Vlastimil *25.1.2002

tř. pracovní
Flik z Mešínské hájovny

V1, CAC, res. CACIB
maj: Drábek Jiří * 17.1.2002

Feny: 
tř. mladých
Una z Tismenic V1, CAJC
maj: Březina Petr * 25.3.2003

mezitřída
Ajda z Knollovy školy V1
maj: Knotková Kateřina * 30.3.2002

tř. otevřená
Gena Soběšický Kobylín

V1, CAC, res. CACIB
maj: Topka Pavel * 13.6.2000

tř. pracovní
Bora z Hovoran V2, res. CAC
maj: Šimeček Stanislav * 8.6.2000
Kelly z Lukovských lánů

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Šrámek Čestmír, CSc. * 5.3.2001

Ostravská národní 
výstava psů, 
21. března 2004
Rozhodčí: Ing. Jaromír Dostál

Psi: 
tř. otevřená
Kris Somola VD1
maj: Trojka Roman * 28.8.2002

Mezinárodní výstava 
České Budějovice, 
24. dubna 2004
Rozhodčí: Josef Němec

Psi: 
mezitřída
Tom z Tismenic VD1
maj: Kratochvílová M. + Brabec M.  

* 5.10.2002

tř. otevřená
Car Jedová Chýše VD1
maj: Souček Karel * 28.4.2002

tř. pracovní
Veron Bohemia Frony V1
maj: Fencl Vlastimil * 26.6.1999

Feny: 
tř. mladých
Uli z Tismenic V1, CAJC
maj: Mrázek Jiří * 25.3.2003

mezitřída
Cira Jedová chýše V1, CAC
maj: Johaníková J. + Nováková M. 

* 28.4.2002

tř. otevřená
Gina Zelená bříza V1
maj: Panáček Václav * 16.5.2002

tř. pracovní
Brita Jedová chýše

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Drábek Jiří * 3.3.2001

Klubová výstava 
Panenské Břežany, 
2. května 2004
Rozhodčí: Simona Svatoňová

Psi:
tř. mladých
Horan z Mešinské hájovny VD2
maj: Drábek Jiří, * 22.2.2003 Výš-
ka 64, oko tmavé. 13měsíční, střed-
ně silný pes, téměř kvadratického 
rámce, samčího výrazu, klidné po-
vahy, hlava méně typická, pevný 
hřbet, správně nesený a nasazený 
prut. Hrudník dostatečně hluboký, 
zaúhlení končetin korektní. Mecha-
nika pohybu dobrá. 
Iran z Mešinské hájovny V1, CAJC
maj: Drábek Jiří, * 13.7.2003 Výška 
64, oko tmavé. Ušlechtilý mladý pes, 
samčího výrazu, kvadratického rám-
ce. Hlava typická, správně utvářena. 
Pevný hřbet, prut správně nasazen 
i nesen. Prostorný hrudník, zaúhlení 
končetin správné, mechanika pohy-
bu korektní. 

tř. otevřená
Egon z Malé sv. hory V1, CAC
maj: Tučková Jarmila, *11.7.2000 Výš-
ka 64, oko tmavé. Typický ušlechti-
lý pes, středně silné kosti, samčího 
výrazu, žemlové barvy. Hlava dob-
ře utvářená, pevný hřbet, správná 
záď i nesení prutu. Výrazné před-
hrudí, hluboký hrudník, zaúhlení 
končetin správné. Mechanika po-
hybu korektní. 
Garp z Mešinské hájovny VD2
maj: Drábek Jiří, * 24.1.2002 Výška 
65, oko hnědé. Typický pes samčí-
ho výrazu, delšího rámce, žlutobí-
lý. Hlava správně utvářená, pevný 
hřbet, prut nasazen i nesen dobře. 
Hrudník dostatečně hluboký se zna-
telným předhrudím. Uložení hrud-
ních končetin a zaúhlení pánevních 
končetin správné. Mechanika pohy-
bu korektní.
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tř. pracovní
Arny z Máteřovských javorů VD2
maj: Beran František, *13.8.201 Výš-
ka 62, oko tmavé. Typický černobílý 
pes, slabší kostry, nepatrně delšího 
rámce, v chudší kondici. Hlava správ-
ně utvářená, pevný hřbet, záď mírně 
sražena. Zaúhlení končetin korektní. 
Mechanika pohybu správná.
Black z Mešinské hájovny

V1, CAC, Klubový vítěz
maj: Drábek Jiří, * 18.6.1999 Výška 
66 cm, oko tmavé. Ušlechtilý pes čer-
né barvy, samčího výrazu, kvadratic-
kého rámce. Hlava typická, správně 
utvářená. Pevný hřbet, prut správně 
nasazen i nesen. Hrudník prostor-
ný s výrazným předhrudím, zaúh-
lení končetin správné. Mechanika 
pohybu výrazná.
Kim z Lukovských lánů VD3
maj: Orság Lukáš, * 5.3.2001 Výška 
63, oko tmavé.Typický pes samčího 
výrazu, žlutobílé barvy, mírně del-
šího rámce. Hlava typická, správně 
utvářená. Pevný hřbet. Mírně sra-
žená záď, osrstění na prutu olysalé. 
Zaúhlení končetin korektní. Mecha-
nika pohybu nevýrazná. 

tř. vítězů
Flik z Mešinské hájovny V1, CAC
maj: Drábek Jiří, * 17.1.2002 Výška 66, 
oko tmavé. Velmi ušlechtilý pes, žluto-
bílé barvy, samčího výrazu. Tempera-
mentní povahy. Hlava suchá, správně 
utvářená. Pevný hřbet. Prut správně 
nasazen i nesen. Špička prutu údaj-
ně po úrazu zahnutá. Výrazné před-
hrudí, prostorný hrudník, zaúhlení 
končetin korektní. Mechanika pohy-
bu výrazná. 

Feny:
tř. mladých
Ayrin od Venturky VD
maj: Korelus Josef, * 15.5.2003 Výška 
60, oko tmavé. Typická roční fenka, 
středně silné kostry, delšího rámce, 
fenčího výrazu. Černobílé barvy. Hla-
va ušlechtilá se správně utvářený-
mi pysky a nasazenými slechy, hřbet 
v pohybu volnější. Prut správně na-

sazen i nesen. Dostatečně hluboký 
hrudník, zaúhlení  končetin korektní, 
mechanika pohybu korektní. 
Egi Bohemia Šibeník VD
maj: Orság Lukáš, * 26.11.2002 Výš-
ka 62, oko tmavé. Středně silná fena, 
delšího rámce, žlutobílá, ve výstavní 
kondici. Hlava suchá, méně typická 
se správně nasazenými slechy. Hřbet 
mírně volnější, prut správně nasazen 
i nesen. Hrudník dostatečně hluboký, 
zaúhlení končetin korektní. Mecha-
nika pohybu dobrá.
Honey z Mešinské hájovny VD
maj: Drábek Jiří, * 22.2.2003 Výška 
57, oko tmavé. Ušlechtilá drobná fe-
na, žemlové barvy, samičího výrazu, 
slabé kostry. Hlava správně utváře-
ná, se správně nasazenými slechy. 
Správně nasazen i nesen prut. Do-
statečně hluboký hrudník, zaúhle-
ní končetin korektkní, mechanika 
pohybu vyvážená. 
Una z Tismeni V1, CAJC, BOB
maj: Březina Petr, MVDr., * 25.3. 2003 
Výška 59, oko tmavé. Velmi ušlechti-
lá fena, střední postavy, výrazu fen-
čího, téměř kvadratického rámce, 
žlutobílé barvy. Hlava suchá, dobře 
utvářená, pevný hřbet, prut správně 
nasazen i nesen. Výrazné předhrudí, 
dostatečně hluboký hrudník. Zaúh-
lení končetin správné, mechanika 
pohybu vyvážená. 

mezitřída
Fama Bohemia Šibeník VD
Výška 55, oko tmavé. Typická fena, 
slabé kostry, žlutobílé barvy, fenčího 
výrazu. Hlava suchá, správně utvá-
řená. Pevný hřbet, prut má olysa-
lou srst, dostatečně hluboký hrud-
ník. Mechanika pohybu správná. 
Zaúhlení končetin správné. Fena 
se špatně předvádí. 

tř. otevřená
Karla von der Postschweige VD
Výška 61, oko tmavé, chrup neúplný, 
chybí P1 PD. Typická ušlechtilá fena, 
černobílá, klidné povahy, fenčního 
výrazu. Hlava suchá, dobře utváře-
ná, pevný hřbet, mírně sražená záď. 

Mělčí hrudník, zaúhlení končetin ko-
rektní, mechanika pohybu dobrá. Fe-
na není ve výstavní kondici. 
Cira Jedová chýše VD
maj: Johaníková Jana, *28.4.2002
Výška 60, oko tmavé.  Středně silná 
fena, žlutobílé barvy, fenčího výrazu, 
delšího rámce. Hlava méně typická, 
pevný hřbet, správně nasazený prut. 
Dostatečně hluboký hrudník. Zaúh-
lení končetin korektní. Mechanika 
pohybu dobrá.
Freja z Mešinské hájovny

V1, CAC, Klubový vítěz
maj: Drábek Jiří, * 17.1.2002 Výška 
60, oko tmavé. Typická ušlechtilá 
fena, černé barvy, téměř kvadra-
tického rámce, fenčího výrazu. Hla-
va suchá, správně utvářená. Pevný 
hřbet, prut správně nasazen i nesen. 
Výrazné předhrudí, prostorný hrud-
ník. Zaúhlení končetin korektní. Me-
chanika pohybu výrazná. 

tř. pracovní
Iris z Pufiho parku VD
maj: Březina Petr, MVDr.  *6.6. 2002 
Výška 55, oko tmavé. Drobná fena, 
černobílé barvy, fenčího výrazu. Klid-
né povahy. Hlava správně utvářená, 
s mírně kratší mordou, pevný hřbet, 
prut správně nasazen. Znatelné před-
hrudí, dostatečně hluboký hrudník. 
Zaúhlení končetin korektní, mecha-
nika pohybu dobrá.
Bára Jedová chýše Dobrá
maj: Pravdová Jana, * 3.3.2001 Výška 
60, oko hnědé. Silná žemlová fena, 
spíše samčího výrazu, klidné pova-
hy. Hlava méně typická, pevný hřbet, 
prut správně nasazen. Výrazné před-
hrudí, prostorný hluboký hrudník, 
zaúhlení končetin korektní, mecha-
nika pohybu dobrá. 
Citra z Mešinské hájovny VD
maj: Drábek Jiří, * 15.5.2000 Výška 
61, oko tmavé. Typická, středně silná 
fena, fenčího výrazu, téměř kvadra-
tického rámce, klidné povahy. Hlava 
ušlechtilá, správně utvářená, pevný 
hřbet, prut dobře nasazen i nesen. Vý-
razné předhrudí, dostatečně hluboký 
hrudník. Zaúhlení končetin správné. 
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Mechanika pohybu dobrá, na prutu 
znatelné otlaky – mozoly. 

tř. vítězů
Brita Jedová chýše V1, CAC
maj: Drábek Jiří, * 3.3.2001 Výška 
63 cm, oko tmavé. Typická ušlechtilá 
fena, žemlové barvy, temperamentní 
povahy. Hlava suchá, dobře utvářená, 
pevný hřbet, prut správně nasazen 
i nesen. Výrazné předhrudí, prostorný 
hrudník, korektní zaúhlení končetin, 
mechanika pohybu výrazná.

Oblastní výstava 
Kačina u Kutné Hory, 
8. května 2004
Rozhodčí: Helena Dvořáková

Psi: 
tř. pracovní
Aran z Dřítečských revírů VD1
maj: Pošva Roman *24.7.2001

Feny: 
tř. mladých
Aymy od Venturky V2
maj: Bárta Petr * 15.5.2003
Elen od Semiče Staňka

V1, Vítěz třídy mladých
maj: Krátký Lubomír * 2.4.2003

tř. otevřená
Arka z Dříteckých revírů

V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz
maj: Hýsek Jaroslav * 24.7.2001

tř. pracovní
Arin z Dřítečských revírů V2
maj: Pošva Roman * 24.7.2001
Derry z Mešínské hájovny V1
maj: Bobek Petr  * 11.1.2001

Mezinárodní výstava 
Litoměřice, 
22. května 2004
Rozhodčí: Hans Müller

Psi:
tř. otevřená
Ford z Mešinské hájovny

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Drábek Jiří * 17.1.2002

Feny:
mezitřída
Honey z Mešinské Hájovny VD
maj: Drábek Jiří * 22.2.2003

tř. otevřená
Freja z Mešinské hájovny

V1, CAC, CACIB
maj: Drábek Jiří *17.1.2002

Speciální výstava 
setrů a pointerů 
Litoměřice, 
23. května 2004
Rozhodčí: Pavel Navrátil

Psi:
tř. otevřená
Ford z Mešinské hájovny V1
maj: Drábek Jiří * 17.1.2002

Feny:
mezitřída
Honey z Mešinské hájovny VD
maj: Drábek Jiří * 22.2.2003

tř. otevřená
Freja z Mešinské hájovny

V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, 
BOB

maj: Drábek Jiří *17.1.2002

Mezinárodní výstava 
Praha, 12. června 2004
Rozhodčí: Irena Rafalská

Psi:
mezitřída
Bodye Blahud V1
maj: Miroslav Bejček *13.1.2003

Feny:
mezitřída
Bereta Blahud V1, CAC, res.CACIB
maj: Miroslav Bejček * 13.1.203

tř. otevřená
Ketty z Lukovských lánů

V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Jaroslava Panská *5.3.2001

Mezinárodní výstava 
Brno, 26. června 2004
Rozhodčí: Helena Dvořáková

Psi:
tř. otevřená
Avar z Chřibských lesů

V1, CAC, res.CACIB
maj: Zvonař Petr *6.9.2002
Unkas z Tismenic V2, res.CAC
maj: Soucha Svatopluk *25.3.2003

tř. pracovní
Dior Altinum V1, CAC, CACIB, BOB
maj: Navrátil Pavel *25.6.2000

Feny:
tř. mladých
Ambra z Rabštejnských lesů VD1
maj: Soukup Jan * 2.6.2003
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 FUNKCE JMÉNO ADRESA TELEFON, E-MAIL
 Předseda Josef Němec U Výtopny 5 +420 416 532 829
   Lovosice +420 776 390 133
   410 02 

 Místopředseda  MUDr. Vlastimil Novotný  Dobrovského 7 +420 354 624 517
   Mariánské Lázně +420 354 434 234
   353 01 +420 606 286 819

 Ekonom  Markéta Čápová  Arbesova 1583 +420 608 712 389
   Černošice marketa.capova@ladymail.com
   25228 

 Výcvikář  MVDr. Petr Březina  č.p. 260 +420 602 426 147
   Jistebnice 
   391 33 

 Jednatel  Jana Anderlová  Stodůlecká 13 +420 251 613 328
   Praha 5 jana.and@post.cz
   150 00

 Referent pro výstavy  Ing. Luděk Polák  Panenské Břežany 158 +420 283 970 617
   Odolena Voda +420 777 991 487
   250 70 

 Referent pro informační systém  Roman Sedláček  Uhelná 17 +420 482 720 170
   Hrádek nad Nisou +420 777 011 884
   463 34 sedlacek@hradek.cz

 Předseda KRK  Zbyněk Píbl  Na Vrcholu 34/2471 +420 266 314 574
   Praha 3 +420 416 865 371
   130 00

 Místopředseda KRK  Libor Kunt  Vražkov 65 +420 602 831 561
   Roudnice nad Labem 
   41301

  Člen KRK  Vladimíra Dvořáková  Cholupice 15 +420 602 171 513
   Praha 412 vladka@weber.cz
   143 00

 Člen KRK  Aleš Kučera  Podůlší 50 ala.kucera@tiscali.cz
   Jičín
   506 01

 Člen KRK  Ladislav Šmakal  Chaberská 4 +420 777 963 273
   Praha 8 smakal@wo.cz
   180 00

 Poradce pro chov pointrů  Simona Svatoňová  Jahodová 2888/40 +420 272 652 944
   Praha 10 +420 603 777 224
   106 00 

 Poradce pro chov anglických setrů  František Legát  č.p. 313 +420 381 287 165
   Opařany +420 381 213 280
   391 61 +420 723 885 108

 Poradce pro chov gordonsetrů  Ing. František Šonka  Bratří Veverků III/1536 +420 281 924 585
   Praha 9
   193 00

 Poradce pro chov irských setrů  Milan Remeš  Řepčická 6 +420 274 867 003
   Praha10 +420 603 254 690
   102 00 z.lesinky@post.cz

 Poradce pro chov irských čb. setrů  Draga Vaňkátová  Mezilesní 20 +420 241 721 928
   Praha 4 
   14200 

Klubový adresář 2004
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Noví členové
Kdo se může stát 
členem klubu?
Členem klubu může být každý,, kdo se 
zajímá o plemena anglických ohařů.

Jak se do ČPSK přihlásit?
•  vyplnit přihlášku
•  odeslat složenkou členský příspěvek 

a zápisné (dohromady 400 Kč) 
na adresu ekonoma klubu:
Markéta Čápová
Arbesova 1583,  252 28 Černošice
Tel.: +420 608 712 389
E-mail: marketa.capova@ladymail.com

A co dál?
Bude Vám oznámeno potvrzení přijetí a Vaše klubové číslo.

Poplatky:
Zápisné 200 Kč – jednorázově, členský příspěvek 200 Kč – na rok

Možno platit i bankovním převodem
Účet číslo: 350 340 490 237 / 0100 (KB Praha)
Variabilní symbol: vaše klubové číslo člena
Konstantní symbol: 0558

Jaké má členství v klubu význam?
•  Především splníte jeden ze základních požadavků k tomu, abyste mohli setry nebo pointry 

sami chovat.
•  Členstvím získáte slevy na akcích pořádaných klubem a bude Vám zasílán Klubový zpravodaj.
•  Můžete se také podle svých možností zapojit do klubové činnosti a pomoci připravovat klubové 

akce, které propagaci a chov našich krásných plemen podporují.
•  Jistě si i Vy naleznete v klubu přátele, se kterými si můžete vyměňovat zkušenosti nebo 

společně připravovat své svěřence například ke zkouškám.
•  Seznámíte se se zkušenými chovateli i cvičiteli, kteří Vám mohou v mnohém poradit.

Další informace o klubu na
www.pointer-setter.cz

Vážení chovatelé
Pomozte nám prosím při získávání nových členů našeho klubu.

Pro klub vykonáte záslužnou činnost, pokud tuto přihlášku „přibalíte“ 
na cestu k novým majitelům svým štěňátkům.
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Český pointer setter klub Přihláška nového člena

 Titul: Jméno: Příjmení: Titul:

 Narozen(a) dne:

 Profese:

 Bydliště – ulice, č. p.:

 Bydliště – obec:

 Bydliště – PSČ:

 Bydliště – okres:

Telefon:

E-mail:

 Jsem držitelem plemene: Od roku:

Jsem chovatelem plemene: Od roku:

Mám chráněný název chovatelské stanice:

Žádám o přijetí za člena Českého pointer a setter klubu a souhlasím se zanesením
výše uvedených osobních údajů do evidence členů ČPSK.

V (místo): Dne:

Podpis žadatele:

Souhlasím se zveřejňováním uvedených údajů v materiálech Ano Ne
ČPSK (zpravodaj, seznam členů, seznam chovatelských stanic,
webové stránky, atp.) – nehodící se škrtněte
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Aktualizační karta  Český pointer setter klub

 Titul: Jméno: Příjmení: Titul:

 Narozen(a) dne:

 Profese:

 Bydliště – ulice, č. p.:

 Bydliště – obec:

 Bydliště – PSČ:

 Bydliště – okres:

Telefon:

E-mail:

 Jsem držitelem plemene: Od roku:

Jsem chovatelem plemene: Od roku:

Mám chráněný název chovatelské stanice:

Souhlasím se zanesením výše uvedených osobních údajů do evidence členů ČPSK.

V (místo): Dne:

Podpis žadatele:

Souhlasím se zveřejňováním uvedených údajů v materiálech Ano Ne
ČPSK (zpravodaj, seznam členů, seznam chovatelských stanic,
webové stránky, atp.) – nehodící se škrtněte
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PŘIHLÁŠKA  ANMELDESCHEIN  APPLICATION
Univerzální přihláška na klubové zkoušky FT a Derby: nezapomeňte vyplnit název soutěže, data startů a hlaste se pouze 

do kategorií, které jsou pro příslušnou akci vypsány. Přihlášky odesílejte na adresu dle propozic.

 FT - Derby

 Jméno psa/Name des Hundes/Name of dog Chovatelská stanice/Zwingername/Breed

 Plemeno/Rasse/Race Pohlaví/Geschlecht/Sex

 Datum narození/Geburtsdatum/Date of birth Číslo zápisu/Eintragsnummer/Pedigree nimber

 Datum narození/Geburtsdatum/Date of birth Číslo zápisu/Eintragsnummer/Pedigree nimber

 Vůdce/Führer/Leader Tel./Ph./Fax/E-mail

 Adresa/Adresse/Adress

 Datum/Date Field Trial Couple Field Trial Solo Derby Couple Derby Solo

• Označte křížkem u příslušného data, kteréhno typu soutěže se zúčastníte
• Bezeichen Sie bitte kreuzweise das betreffende Datum, und an weichem Typ des Wettbewerbs nehmen Sie teil
•  Tick all the competitions which your dog will participate in.

• Prohlašuji, že jsou  mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji.
• Ich erkläre hiermit, dass mir die Bediegungen der Propositionen bekannt sind und dass ich  mich denselben unterzeihe.
• I hereby declare that Iam familiar with the propositions of the competitions and that I will obey them fully.

 Místo, Datum/ Ort, Datum/Place, ate Podpis/Unterschrift/Signature
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Českomoravská kynologická jednota
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, telefon 224 948 472, fax 224 948 470

Přihláška k zápisu vrhu štěňat
Plemenná kniha přiděluje čísla zápisu

Plemeno:
Chovatelská stanice:
Jméno a adresa:
Telefon:

Datum krytí: Datum vrhu: .............. psů/.............. fen

OTEC: jméno Číslo zápisu:

MATKA: jméno Číslo zápisu:

Jméno štěněte Pohlaví Zbarvení Číslo zápisu/tetovací číslo

K přihlášce připojuji:    doporučení ke krytí
Potvrzuji místopřísežně, že všechny údaje jsou pravdivé.
Souhlasím se zveřejněním jména a adresy: ANO - NE

V ................................. dne ..........................     Podpis chovatele ....................................................

Potvrzení o tetování Otetováno: .......psů........ fen

Datum:

podpis a razítko
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Irr z Lesinky
V1, CAC, Klubový vítěz

ICh. Largo z Kunštátských lesů
V1, Nejlepší veterán

Melody Jenny‘s Irsal
V1, CAC, Klubový vítěz, BOB

Argo Pexeso
V1, CAC, Klubový vítěz, BOB

Bacardi z Mešinského hájemství
V1, CAJC

Cheeky z Lodínských luhů
V1, CAC,, Klubový vítěz

Usure Sonave
V1, Nejlepší veterán



Ja
g

e
r-Ja

ch
t R

u
d

e
 Z

ió
łk

o
      Fo

to
: p

í. C
ze

ch
o

w
sk

á
vítě

zn
é
 fo

to
 z in

te
rn

e
to

vé
 fo

to
so

u
tě

že
 irsk

ých
 se

trů

M
e
lo

d
y
 Je

n
n
y
’s Irsa

l 
Fo

to
: p

. Š
a
frá

n
e
k

K
lubový zpravodaj Českého pointer a setter klubu číslo 2/2004

Výsledky výstav zpracovala M
arkéta Čápová, Arbesova 1583, 252 28 Černošice 

Výsledky zkoušek zpracoval Rom
an Sedláček, U

helná 17, 463 34 Hrádek n. N
isou 

G
rafická úprava, sazba: M

arkéta Kuntošová Bašť 214, 250 65 Líbeznice 
Tisk: PROTISK, České Budějovice


