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Slovo úvodem

.

Vážení přátelé,
opět se potkává rok s rokem a je třeba se ohlédnout a zhodnotit uplynulé období
činnosti našeho klubu. V roce 2013 se ČPSK řídil stanoveným plánem práce. Po lednové výroční
členské schůzi započala příprava jarních zkoušek a klubové výstavy. Již několik let měl náš klub
možnost pořádat národní field trial na okrese Kolín a to hlavně díky iniciativě pana Josefa
Koreluse. Zkoušky probíhaly v dobře zazvěřených revírech s divokou bažantí zvěří, ale bylo
možné potkat i koroptve. I když byla krytina relativně nízká, dosahovali dobrých výsledků
hlavně mladí psi ve skupině "Derby" a to je dobrý příslib do budoucna. Mezinárodní field trial
proběhl v Klapý, jako v minulých letech přijal pozvání posuzovat pan Peter Bahlke z Holandska,
předseda FCI komise pro kontinentální stavěcí psy a předseda FIDC komise pro Mistrovství
světa. Chladné jarní měsíce velice zabrzdily vegetaci a ještě 14 dnů před MFT v Klapý byly
úvahy o přesunu termínu. Nakonec příroda vše "dohnala" a pro MFT v Klapý byly ideální
krytiny. V návaznosti na MFT v Klapý byl kynologický kurz v Peruci, kam se v letošním roce
přihlásili zájemci až ze Slovenska. Realizační tým kurzu opět předvedl dobrou práci a reakce na
jeho průběh byly velice pozitivní. Dobrou myšlenkou bylo uspořádat v rámci kurzu speciální
klubovou výstavu, kterou perfektně posoudila paní Simona Svatoňová. Jarní pohár ČPSK v roce
2013 proběhl ihned po kurzu v Peruci, v revíru Klapý. Jasně se ukázalo, že při striktním
dodržení zkušebního řádu a hlavně správném posouzení vrozených vloh, není snadné obstát
a to i pro psy, kteří mají již zapsanou v průkazu původu vyšší zkoušku než ZV.
Z důvodů stavebních prací se nemohla letos konat klubová výstava v Panenských
Břežanech a tak dík inciativě pana Libora Kunta a Ing.Marty Kubešové,PhD. byl pro místo
konání zvolen areál kynologického klubu v Roudnici nad Labem. Ve spolupráci s OMS Praha 9
a Litoměřice pořádal ČPSK SZVP, ZV a PZ. I když není účast na těchto zkouškách někdy velká, je
třeba do budoucna spolupráci s OMS Praha 9 a Litoměřice udržet a tento druh zkoušek našim
členům nabídnout. V září 2013 proběhl na okrese Kladno Mezinárodní field trial GT a soutěž
Svatého Huberta. Po těchto zkouškách byla určená nominace na Mistrovství světa v lovu
s ohaři a soutěž Sv. Huberta do Chorvatska. Za výbornou přípravou těchto zkoušek byla
Vladimíra Dvořáková, Miroslav Kalík a pan Otto Bernášek.
Jak jsem již zmínil, proběhlo MS a soutěž Sv. Huberta v Chorvatsku na Zadaru od
25.10.-27.10.2013. Bylo nezvyklé teplé počasí - první den soutěže MS bylo 27st.C. To se
zákonitě projevilo na výsledcích. První den MS ve skupině kontinentálů z 62 psů uspěl pouze
jeden ve známce "velmi dobře". Potěšitelné bylo, že to byl pan Miroslav Kalík se psem NKO Rio.
I ve skupině angličanů nebylo první den mnoho umístění, bohužel mezi nimi nebyl nikdo
z našeho družstva. Na soutěži Svatého Huberta si ve skupině mužů dobře vedli oba naši
zástupci - pan Miroslav Kalík a Martin Fadrholc, ale bohužel neměli možnost ulovit zvěř. Ve
skupině žen si výborně vedla Ing. Jana Votrubová a kdyby nechybila bažanta, jistě vyhrála
skupinu. I tak zisk 67 bodů a 4. místo ve skupině, byl skvělý výsledek. Vladimíra Dvořáková
letos vsadila na zkušenost osmiletého Fina vis Tranquilla a vyplatilo se. Fino předvedl
excelentní výkon a umožnil Vlaďce ulovení bažanta jednou ranou. Za svůj výkon dostala Vlaďka
z 90 možných bodu devadesát. Suverénně vyhrála skupinu a díky výkonu Fina i baráž a máme
další mistryni světa v lovu Svatého Huberta. Celkově pak naše ženy obsadily druhé místo v
družstvech za Italií. Poslední den Mistrovství světa nebyl opět nakloněn angličanům a tak jsme
letos "nebodovali". V kontinentálních ohařích bodoval druhý den opět pan Miroslav Kalík se
psem NDO Duro a celkově bylo družstvo kontinentálů ve složení Miroslav Kalík a Petr Zoubek
na 2. místě za Francií.
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Závěrem svého článku bych chtěl poděkovat všem aktivním členů za pomoc při
organizování klubových akcí. Vůdcům za jejich práci a přípravu psů na zkoušky doma
i v zahraničí. Členům výboru a poradcům chovu za jejich celoroční práci pro klub a v neposlední
řadě všem rozhodčím, kteří na našich zkouškách i výstavách posuzovali.
MUDr. Novotný Vlastimil
předseda ČPSK

Zemřel Gerhard Eins
Kdo by z příznivců Field Trialu neznal Gerharda? Od roku 1992 byl na všech. Prožili
jsme s ním nezapomenutelné chvíle v Klapý, Žírovicích.
Pro účastníky měl vždy připravené ceny, které jako sponzorský dar věnoval klubu.
I přes jazykovou barieru se v našem klubu cítil jako doma. Od roku 2012 jej trápila těžká
nemoc, která mu nedovolila k nám přijet, ale byl s námi ve spojení a zajímal se o dění v klubu.
V dubnu 2013 ve svých nedožitých 73 letech podlehl těžké nemoci.
Gerharde, nezapomeneme, co jsi pro nás udělal. Ukázal jsi nám, že i v kynologii může
být férovost, poctivost a kamarádství. Bylo pro nás ctí jít po Tvém boku.
Za všechny, kterým ses zapsal do jejich srdcí, MUDr. Vlastimil Novotný.

Zemřel Václav Volák
Oznamujeme všem přátelům anglických ohařů, že nás dne 22.11.2013 opustil
dlouholetý člen ČPSK, milovník a chovatel anglických ohařů Václav Volák. Celý život se věnoval
chovu a praktickému výkonu práva myslivosti se svými AO a tuto svou životní vášeň a lásku
předal jako odkaz mně, svému vnukovi. Čest jeho památce.
Libor Kunt

Srdečně gratulujeme všem členům klubu, kteří slaví významná
životní jubilea:
65
60
Ladislav Škaryd - Nová Ves u Chotěboře
František Prokop – Jičín
Jan Korcián - Hustopeče u Brna
Ing. Ladislav Slánička, CSc. - Tuchlovice

Jaromír Ernest - Komárov
MUDr. Miroslava Šmídová - Mirkovice
Ing. Ludvík Šafránek - Praha 3

Ing. Josef Paroubek – Přelouč

70

Eva Buštová - Praha 1
Maria Martin – Buseck, Německo

Lubomír Krátký - Kolín
Ladislav Ritschel - Světlá nad Sázavou

Výročí
Je to pár desítek let, co do jeho života vstoupili psi.
A byli to především Gordonsetři. Stal se poradcem chovu
a je jím už hezkou řádku let. V klubu všichni známe jméno jeho
chovatelské stanice Z Černic. Setkáváme se s ním na výstavách
v kruhu i za kruhem, potkáváme jej na zkouškách z výkonu
a tradičních jarních svodech. Stále aktivní Ing. František Šonka
slaví v roce 2014 významné životní jubileum 80 let, ke kterému mu
srdečně gratulujeme. Jménem výboru mu za všechny členy
ČPSK, a gordonáře zvlášť, přejeme pevné zdraví, životní elán
a radost v osobním životě.
za výbor ČPSK Jana Anderlová
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Výročí

.

Je tomu 56 roků, kdy jsem předváděl na oblastní výstavě v Táboře /1958/
fenku hrubosrstého foxteriéra. Před ukončením výstavy byl ještě jeden kruh plně
osazený rozjásanou koronou. Tam jsem se poprvé setkal s mladou, velmi hezkou,
vtipnou rozhodčí. V té době nebylo zvykem, že by žena posuzovala lovecké psy.
Od té doby si pamatuji naši současnou oslavenkyni, která se 5. 8. 2014 dožívá
významného životního jubilea 85 let - paní Irena Rafalská.
Byla celý život úspěšnou chovatelkou irských setrů. Členkou klubu je již od
roku 1946. Její první fena a také zakladatelka chovu byla vržena již v roce 1944.
Odchovala mnoho špičkových jedinců, kteří se proslavili jak u nás tak v zahraničí.
Mimo to má velkou zásluhu na dovozu štěněte z Moskvy, z kterého byl vynikající chovný pes
a pro náš chov špičkový zlepšovatel, který předával na potomstvo vedle kvalitního exteriéru i výborné
lovecké vlohy. Mnoho roků byla poradkyní chovu irských setrů, od roku 1966 hlavní poradkyní. Dvě volební
období poradkyní pro všechny setry a jedno volební období byla i předsedkyní klubu. Od roku 1958 do
současnosti je mezinárodní rozhodčí pro exteriér setrů a pointrů.
Do dalších let hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, abychom se ještě dlouho
na kynologických akcích setkávali.
za výbor ČPSK Fr. Šonka

V příštím roce oslaví své životní jubileum – sedmdesát let – dlouholetý člen našeho
chovatelského klubu, myslivec, chovatel a kamarád, kolega František Legát.
Myslím, že jej není třeba blíže představovat, protože málokdy chybí na
významných klubových akcích, mimoto pracuje také ve výboru klubu jako poradce
chovu anglických setrů. Kynologii a myslivosti se věnuje od mládí, chová a cvičí psy
různých loveckých plemen a získává s nimi úspěchy stejně na zkouškách, jako na
výstavách. Přesto si nejvíce oblíbil anglické setry, krásné a přátelské pomocníky
při lovu. Psi z chovatelské stanice Z Krzáku úspěšně ovlivňují chov tohoto plemene.
Milý Františku, přejeme Ti dobré zdraví a hodně chovatelských
i loveckých úspěchů do dalších let!
za výbor ČPSK Vlaďka Dvořáková

Pan František Švec je aktivním kynologem z Litoměřicka.
Jeho kynologické začátky se datují do roku 1978. Tehdy začínal svoji kynologickou karieru s plemenem
NDO. Postupně pracoval i s jinými plemeny ohařů - ČF, NKO, MMO, IS, MOK a poslední dobou se zabývá
výcvikem AS. Jako vůdce se zúčastnil vrcholných kynologických akcí a to MFH, MFV. Třikrát vedl na MRK
a dvakrát na MKP. Je všestranný rozhodčí pro zkoušky dle řádů ČMMJ a mezinárodní rozhodčí pro polní
práci stavěcích psů - Field Trial. Vykonává funkci předsedy KK OMS Litoměřice
a je členem OMR Litoměřice. Aktivně pracuje v ČPSK, je předseda revizní komise.
Dále je předsedou NBC (North Bohemia Canis), která pravidelně pořádá MVP
a KVP v Litoměřicích a na těchto výstavách zastává funkci ředitele výstav.
Aktivně se zúčastňuje a je spoluorganizátorem kurzů pro začínající kynology,
které ČPSK pořádá a zde předává své zkušenosti z praktického výcviku ohařů
začínajícím kynologům. Aktivně se podílí na tvorbě zkušebních řádů ČMMJ.
Je kynologem, který má výborný přehled o celé skupině FCI VII.
ČPSK gratuluje panu Františku Švecovi k jeho významnému
životnímu jubileu 65 let a přeje hlavně pevné zdraví !
za výbor ČPSK MUDr. Novotný Vlastimil
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Kalendář klubových akcí

2014
(propozice na www.pointer-setter.cz)

Členská schůze
V neděli 9. února 2014 10:00 klub
„Varta“, Praha 10, sídliště Horní Měcholupy,
Boloňská 310. Spojení ke klubu Varta je
možné ze stanice metra Skalka (bus 271,
výstupní stanice „Na Vartě“) nebo ze stanice
metra Háje stejnou linkou a výstupní stanicí
v opačném směru. Upozornění: nezaměnit
kulturní dům VARTA s restaurací nesoucí název
Na Vartě, která se nachází u stanice autobusu.

Zkoušky

Kynologický kurz

12.-13.4.2014

NFT OMS Kolín
(CACT)

1.- 4.5.2014

19.-21.4.2014

MFT Klapý, Litoměřice
(CACIT)

Výstavy
Speciální výstava Brozany nad Ohří
1.5.2014
- tituly CAC, Vítěz Speciální výstavy, BOB
rozhodčí: Petr Buba
během Speciální výstavy proběhne
i Jarní svod psů

4.5.2014

Jarní pohár Litoměřice
(CACT)
Nejlepší IS získá „Pohár Ireny Rafalské“
( přihlášky zasílejte na: sedlacek@hradek.cz )

8.5.2014

ZV OMS Praha 9
(CACT)

9.8.2014

SZVP OMS Litoměřice

14.9.2014

PZ OMS Praha 9
(CACT)

20.-21.9.2014

MFT-GT Sv.Hubert Kladno
(CACIT)

18.-19.10.2014

VZ OMS Litoměřice
(CACT)

Brozany nad Ohří

Klubová výstava zámek Veltrusy
15.6.2014
- tituly CAC, Klubový vítěz, BOB
během Klubové výstavy proběhne
i Jarní svod psů
Jarní svod – Praha - Horní Počernice
6.4.2014
Jako každým rokem jarní svod pro setry
a pointry spojený s dostaveníčkem
chovatelů gordonsetrů se koná v tradičních
podmínkách v Lovecké chatě na konci ulice
Na Svěcence. Posuzování bude podle rodin.
Dále bude předvedena profesionální úprava
a předvádění na výstavách.
Případné info podá Ing. Šonka 281 924 585

Propozice k trialům získáte u výcvikáře
klubu – paní Dvořákové, u ostatních
zkoušek informace podá pořádající OMS.
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Zprávy z klubu

.

Inzerce

Důležité adresy

V klubovém zpravodaji je možné inzerovat
chovatelské i podnikatelské aktivity.
ceny inzerce:
1 strana A5
3.500,- Kč
polovina strany = A6
2.000,- Kč
(vnitřní černobílé strany zpravodaje)

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ
JEDNOTA
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 224 948 479, fax: 224 948 470
www.cmkj.info
úřední hodiny:
Po-Čt 8:00-11:00, 12:00-15:00
(průkazy původu, zkoušky, pracovní
certifikáty, plemenná kniha)

!!! Členské příspěvky a poplatky
za chov !!!
Členské příspěvky – 300,- Kč na rok 2014
musí být uhrazeny do 31.12.2013.
Zařazení do chovu – 350,- Kč
Vystavení krycího listu – 290,- Kč
lze platit bankovním převodem,
případně složenkou typu A na účet
č.: 35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)
variabilní s.: vaše klubové číslo
člena konstantní s.: 0558
adresa majitele účtu:
Český pointer a setter klub
Jungmannova 25, Praha 1, 115 25
nebo složenkou typu C na adresu
ekonoma klubu:
Markéta Šmakalová
Chaberská 6, Praha 8, 182 00
(do zprávy pro adresáta uvádějte vaše
klubové číslo člena)

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8 - Kobylisy
tel.: 234 221 371, fax: 234 221 371
www.cmku.cz
úřední hodiny:
Út 9:00-12:00, 12:30-17:00
St 7:30-12:00, 12:30-15:00
(mezinárodní a národní tituly,
šampionáty, chovatelské stanice)
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 - Chodov
tel.: 221 592 961
www.cmmj.cz

Klubový zpravodaj
Prosíme členy klubu, kteří mají zájem
přispívat, aby své články, fotografie,…
zasílali na zpravodaj@pointer-setter.cz
redaktor klubového zpravodaje
Miriam Huderová – tel.: 777 21 83 64.

Klubové informace
Prosíme o zasílání
aktualizací/změn:

Schválená podmínka

- chovní jedinci: nově získané tituly,
zkoušky, šampionáty – na adresu
příslušného poradce chovu

(viz. KZ 2/2002)
Výbor ukládá poradcům chovu aktivně
sledovat chov a zejména respektovat
ustanovení, že pokud bude ve vrhu
ponecháno více jak 8 štěňat, nesmí v
dalším kalendářním roce mít tato fena vrh.
Odpovědni za dodržování tohoto
ustanovení jsou chovatelé a jednotliví
poradci chovu.

- členové klubu: změna adresy, jména,
telefonu, e-mailu, u některých členů není
stále dodáno datum narození - na adresu
ekonomky klubu
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Zprávy z klubu
a. získané ocenění na jakékoliv
oficiální výstavě v ČR
b. v posudku a rodokmenu musí být
uveden skus, chrup, výška a barva
oka
i) skus nůžkový (ev.klešťový)
ii) chrup – úplný
iii) minimální kohoutková výška
u feny 58cm
iv) minimální kohoutková výška
u psa 62cm
v) barva oka - dle standardu
c. v den výstavy musí být
posuzovanému jedinci 12 měsíců

Chcete uchovnit psa nebo fenu ?
Po splnění chovných podmínek je
třeba zaslat příslušnému poradci
chovu tyto podklady:
- originál průkazu původu a jeho
kopii
- výstavní posudek, kde musí být
uvedena výška, zuby, barva oka
- kopii tabulky ze zkoušek, která
opravňuje k zařazení do chovu
- výsledek vyšetření DKK
- 2 fotografie ve výstavním postoji
Žadatel o uchovnění psa, feny musí
být členem ČPSK, zaplatit poplatek za
uchovnění ve výši 350,- Kč. U psů je
následně třeba nechat zapsat
záznam o uchovnění do Plemenné
knihy.
U fen se tento zápis většinou provádí
až při hlášení prvního vrhu.
Pokud chcete mít u chovného
jedince uvedeny další zkoušky z
výkonu
a výstavní ocenění, zašlete kopie
dalších posudků z výstav a kopie
zadaných titulů a kopie tabulek
z výkonu poradci chovu i Plemenné
knize na adresu: Českomoravská
kynologická jednota, plemenná kniha,
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4
– Chodov.
U zařazených chovných jedinců
uvádějte kontaktní adresu, telefon,
příp. e-mail.

3. Zkoušky
a. Klubové derby, Mezinárodní derby,
Národní Field Trial, Mezinárodní Field
Trial, Field Trial - GT a to typ "couple"
(párové hledání) se ziskem nejméně 6
bodů – dobře
nebo
b. Ostatní zkoušky podle zkušebních
řádů ČMMJ (ZV, PZ, VZ, Memoriály)
nebo FCI, kde pes může prokázat
vrozené vlastnosti stavěcího psa se
splněním limitních známek (dle řádů
ČMMJ), které musí být splněny pro
zařazení do chovu:
Kritérium
Známka
Hledání
3
Vystavování
4
Vrozená chuť k práci
4
Postupování
3
Nos
4
Poslušnost
2
Klid po výstřelu
3

Chovné podmínky ČPSK
1. Rtg na dysplazii kyčelních kloubů
- maximálně stupeň 2/2
2. Exteriér - známka výborná nebo
velmi dobrá

Na zkouškách dle řádů ČMMJ musí pes
uspět, cena nerozhoduje.
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Českomoravská kynologická
jednota, plemenná kniha,
Lešanská 1176/2a,
141 00 Praha 4 – Chodov

Chcete nakrýt fenu ?
Je třeba požádat příslušného
poradce chovu o vystavení krycího
listu, současně je nutné zaplatit
poplatek ve výši 290,- Kč.
Po nakrytí feny majitel
krycího psa vyplní na obou paré
krycího listu „potvrzení o krytí feny“.
Majitel feny toto potvrzení z kopie
krycího listu odstřihne a tuto část si
ponechá. Zbytek kopie krycího listu je
třeba zaslat do deseti dnů po nakrytí
feny poradci chovu pro další
zpracování. Chovatel do deseti dnů
od narození štěňat oznámí vrh
poradci chovu.

Plemenná kniha doplní
přihlášku vrhu čísly Člp., která jsou
i čísly tetovacími!
Originál pošle zpět chovateli.
Chovatel předloží ve stáří 6-7 týdnů
přihlášku vrhu k tetování
pověřenému pracovníkovi,
příslušnému veterináři a předá
pokyny pro tetování. Pracovník, který
tetování provedl, potvrdí jeho
správnost na zadní straně přihlášky!
Počet tetovaných štěňat, datum,
razítko a podpis. Současně posoudí
zdravotní stav!

Chovatel do třiceti dnů po
narození štěňat vyplní „přihlášku
vrhu" u prvního vrhu připojí originál
průkazu původu feny, dále originál
tiskopisu "doporučení ke krytí", kopii
certifikátu chovatelské stanice a tyto
doklady pošle doporučeně na adresu:

Chovatel ihned po otetování
a potvrzení odešle plemenné knize
zpět přihlášku vrhu a tato dokončí
zápis do plemenné knihy a vydá
průkazy původu!
V současnosti je na zvážení každého
chovatele varianta trvalého označení
psů (tetování nebo čip nebo obojí).

Výborová schůze ČPSK 23.6.2013
Přítomni: MUDr. Vl. Novotný, Dvořáková
Vladimíra, Ing. Luděk Polák, Markéta
Šmakalová, František Švec, Miriam Huderová,
Libor Mašek
Poradci chovu: Simona Svatoňová, Ing. Kamila
Drábová, Ing. František Šonka
Omluveni: Roman Sedláček, Mgr. Anderlová
Jana, Ing. Šmakal, František Legát, Libor Kunt,
Ing. Marta Kubešová Ph.D.

pohár - Klubové zkoušky vloh P-9
- poděkování MS Klapý a P-10
(Koloděje/Dubeč/OMS P-9)
- stížnost na místostarostku Peruce
5) Místo kurzu příští rok
6) Koroptve (dotace, úhrada za umístění,
rozmístění v honitbách)
7) Kateřina Hulíková - vyjádření souhlasu
k žádosti na exteriérovou rozhodčí
8) Rozhodčí pro mezinárodní a národní
výstavy - kdo povede agendu a zda klub se
bude angažovat ve věci navrhování
rozhodčích na výstavu, když ve finále
navržený rozhodčí neposuzuje a propozice
se mění podle potřeby pořadatelů.

1) Rozhodčí - klubové PZ, VZ, FT-GT
2) MS
3) Sídlo klubu
4) Jarní sezóna (poděkování všem za jarní
organizační maratón – Klapý - Peruc- Jarní
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9) KV - 2013, 2 rozhodčí
Klubovka byla v rodinném kruhu, protest
nebyl a počasí přálo. Pan Buba přijal naši
omluvu za zpožděné oznámení
o neposuzování na KV. Vyjádřil lítost nad
přetěžováním jedné rozhodčí, protože stejně
přijel alespoň "na čumendu".
Ze strany vystavovatelů zazněl postesk, že při
jednom rozhodčím je výstava dlouhá a na
závěrečné soutěže se už těší jen ti vítězové.
10) Návrh na areál pro KV 2014 - pan
Dobrozemský - areál u kempu v Lodíně (20km
od Hradce směrem na Nový Bydžov). Velké
parkoviště, pronájem zdarma od obce,
upravený travnatý povrch. Kemp je v provozu
od 1.5.
11) Klubový zpravodaj
12) Různé - chovatelská rada rodokmen feny
GS a jeho verifikace na plemenné knize
13) Termín příští schůze

3) Sídlo klubu - otázka bude řešena na příští
výborové schůzi. Je třeba probrat otázku
stálosti adresy a právní hledisko - Ing. Šmakal.
4) Jarní sezóna - poděkování HS Klapý,
p. Novák, HS Ratenice. MUDr. Novotný
připraví děkovný dopis.
5) místo kurzu příští rok - Kynologický kurz
- plán pro rok 2014, zvažovaná změna místa
konání a forma stravování.
6) Koroptve - dotace p. Hučko, náklady by
měly být z této dotace v následujících
obdobích zcela pokryty.
7) Kateřina Hulíková - ČPSK vyjadřuje souhlas
k žádosti pí. Kateřiny Hulíkové na
exteriérovou rozhodčí.
8) Rozhodčí pro mezinárodní a národní
výstavy - V této věci přednesl informaci pan
František Švec, že rozhodčí na jednotlivé
výstavy navrhují kluby přímo pořadateli
výstavy, a ten další jednání vede přímo
s jednotlivými rozhodčími. Pořadatel má
právo navrženého rozhodčího neakceptovat
v případě malého množství přihlášených psů
příslušného plemene.

1) Rozhodčí - klubové PZ 15.9.2013 Praha 9
- návrh Fr. Švec, Ing. Polák, Libor Kunt, Ing.
Kubešová, ČPSK zajistí dodání poháru pro
vítěze klubových PZ, štítek zajistí
pí. Svatoňová
- klubové VZ 21.-22.9.2013,
SZVP 10.8.2013 Litoměřice
IFT-GT, Sv. Hubert 21.-22.9.2013 Kladno vrchní rozhodčí MUDr. Novotný, Ing. Luděk
Polák, Vladimír Kůrka, Roman Sedláček, Alena
Sedláčková, Eva Straková, Miloslav Šnobr,
Vladimíra Dvořáková

9) KV 2014 - návrh přesunutí KV na měsíc
červen pro velký počet akcí v měsíci květnu
a termínu SV - 2 rozhodčí (Anglie) - dle
informace Ing. Poláka je předpoklad, že
následující KV bude možné opět uspořádat
v Panenských Břežanech.

2) MS - Chorvatsko, Zadar. Upřesnění
nominace po podzimních soutěžích. ČPSK
poskytne dotace jako každoročně.

10) Návrh na areál pro KV 2014
- výbor posoudil problematiku místa konání
následující KV a zatím ji nechává otevřenou
viz. bod 9).
11) Klubový zpravodaj - uzávěrka 31.10.2013,
obálka zpravodaje Vítěz KV, případně SV.
12) Různé - Dopis pí. Kocúrové o podání
vyjádření ke stížnostem na ní podaných
- Mgr. Anderlová. Dotaz na revizní komisi
ohledně duplicitně vystaveného PP - MUDr.

Termíny titulový zkoušek pro rok 2014:
NFT Kolín - 12.-13.4.2014
MFT Klapý - 19.-21.4.2014
Jarní pohár Kladno - 4.5.2014 (SV 1.5.2014)
ZV Praha 9 - 8.5.2014
SZVP Litoměřice - 9.8.2014
PZ Praha 9 - 14.9.2014
MFT-GT, Sv.Hubert Kladno - 20.-21.9.2014
VZ - 20.-21.9.2014
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Novotný, Mgr. Anderlová
- Webové stránky ČPSK - archiv zpravodajů
bude zprovozněn do konce září - pan
Sedláček.

13) Termín příští schůze - 13.10.2013 v 10,00
Zapsala: V. Dvořáková
Ověřovatel zápisu: Ing. Luděk Polák, Libor
Mašek

Výborová schůze ČPSK 3.11.2013
Přítomni: MUDr. Novotný, Ing. Polák, Roman
Sedláček, František Švec, Libor Mašek, Ing.
Šonka, Ing. Šmakal, Markéta Šmakalová,
Miriam Huderová, Libor Kunt, Ing. Marta
Kubešová PhD.
Omluveni: Mgr. Anderlová, Vlaďka Dvořáková
Program:
1. Termín VČS a program
2. Klubové akce - Předběžný plán akcí 2014
- Kynologický kurz, JP, Termíny SKJ,
3. Neplatný PP (ČMKJ vs. pí.Kocúrová), podání
podnětů na výbor ČPSK
4. KZ
5. SV a KV
6. KZ - placení příspěvků
7. Koroptve na kurz a zkoušky
8. Připomínky poradců
9. Různé
1. Termín VČS je 9.2.2014 v 10.00 hod na
Vartě
Předběžný program:
1) Zahájení - MUDr. Novotný
2) Volba mandátové komise (Libor Mašek
+ další 2 členy doplní z pléna),
volba návrhové komise (Ing. Šmakal + další 2
členy doplní z pléna)
3) Jubilea, čestní členové a vzpomínka
4) Činnost klubu pro rok 2014 až do
následující VČS 2015 - viz bod 2. zápisu
5) Výroční zprávy klubu:
- zpráva ekonoma
- zpráva revizní komise
- zprávy poradců chovu
6)Rozpočet klubu – dotace na reprezentaci
7) Roční uzávěrka hospodaření
8) Zpráva z mistrovství světa a jiné významné
úspěchy členů

9) Různé
- VČR by měla schválit mandát pro přípravu
změn souvisejících s novou legislativou od
roku 2014, především novým Občanským
zákoníkem - příspěvek Ing. Šmakal
- představení pracovních knížek - Roman
Sedláček
2. Klubové akce:
VČS - 9.2.2014
NFT Kolín - 12.-13.4.2014
MFT Klapý - 19.-21.4.2014
Kynologický kurz Brozany nad Ohří - 1.-4. 5.14
Speciální výstava Brozany nad Ohří - 1. 5.14
Jarní pohár Litoměřice - 4.5.2014
ZV Praha 9 - 8.5.2014
KV v jednání - 15.6.2014
SZVP Litoměřice - 9.8.2014
PZ Praha 9 - 14.9.2014
MFT-GT, Sv.Hubert Kladno - 20.-21.9.2014
VZ - 18.-19.10.2014
3. Výbor projednal pokus o zneužití PP
chovatelkou Květuší Kocúrovou a pověřil Ing.
Šmakala přípravou podkladů pro další jednání.
Výbor ČPSK byl seznámen s výzvou ČMKJ,
kterou byla výše jmenovaná vyzvána k vrácení
duplicitního PP.
4. KZ - projednání obsahu
- vyjde a bude rozeslán do 10.12.2014
5. SV - rozhodčí Petr Buba
KV - rozhodčí ze zahraničí v jednání. Místo
konání v jednání.
6. Různé:
- zveřejnit korespondenční a elektronickou
adresu klubu na webu - Roman Sedláček
- pracovní knížky - výroba a distribuce - zajistí
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Roman Sedláček, cena 100 Kč + poštovné
- rozpracovat návrh změny KZ na ročenku
+ vydávání aktuálních letáků zasílaných
elektronickou poštou z důvodu šetření
nákladů za poštovné a tisk
- na podmět revizní komise Markéta
Šmakalová připraví návrh na zkvalitnění
kontroly a odsouhlasování proplácení
účetních dokladů

- pí.Kocúrová – podání na výbor a násl.
- zpracovala jednatelka ČPSK Mgr. Jana
Anderlová
Zapsala: Simona Svatoňová
Ověřovatel zápisu: Roman Sedláček, Miriam
Huderová
Termín další schůze výboru 26.1.2014
v 10.00 hod. na OMS Praha 9

Shrnutí jednání paní Kocúrová a výbor ČPSK ve věci neplatného průkazu původu:
1) Pokus o zneužití PP s neplatným číslem
zápisu
Úvod
- 14. 1. 2009 dle sdělení paní Kocúrové byl PP
předán majiteli feny panu Hejzlarovi.
Poradce chovu a jednatelka upozornili
majitele na nesrovnalosti uvedené v PK
(Zápisy u vrhu, který měl pouze jedno štěně
byly dva a navíc číslo zápisu bylo zcela mimo
číselnou řadu).
- 2. 2. 2009 provedla PK ČMKJ opravu a byl
vystaven PP s číslem odpovídajícím zápisní
řadě. Tento PP podepsaný PP majitel používá
pro kynologické aktivity (náhodně vybrané
katalogy z výstav během uplynulých 4 let
uvádějí správné zápisní číslo, majitele
a žádného spolumajitele), mezi jiným
i k uchovnění feny.
Skutečnost r. 2013
- 28.5.2013 se na pracoviště PK ČMKJ
dožadovala chovatelka ověření platnosti PP
se zápisním číslem 16072.
- 29.5.2013 předložil pan Hejzlar na pracovišti
PK PP se zápisním číslem 6072 a tento byl
ověřen PK jako pravý.
- 30. 5. 2013 ČMKJ vyzvala paní Kocúrovou
k vrácení neplatného PP a zároveň tuto výzvu
obdržel na vědomí předseda ČPSK a člen
klubu pan Hejzlar.
- 4.6.2013 je adresována výboru ČPSK stížnost
pana Hejzlara
- 23.6.2013 na základě jednání výboru ČPSK
byla zaslána výzva chovatelce, aby se
neprodleně vyjádřila k pokusu zneužít
neplatný PP.

- 30.8.2013 obdržel ČPSK odpověď chovatelky,
která obsahuje nedostatečné vyjádření
k výzvě PK ČMKJ, ale i k záležitosti PP
s neplatným číslem zápisu.
- 23.9.2013 – ČMKJ sdělila na vyžádání, že
chovatelka paní Kocúrová neplatný PP
nevrátila a vše bude řešit P ČMKJ.
- 26.9.2013 P ČMKJ potvrdilo požadavek
pracoviště PK, aby chovatelka vrátila neplatný
PP feny Maria Matilde Scotch Dama Krkonoše
(nar. 7.11.2008) ke skartaci do 4. 10. 2013.
2) Podání podnětu na přešetření paternity
u vrhů GS P a R v chovatelské stanici DAMA
Krkonoše - Na základě podnětu vyzval výbor
chovatelku paní Kocúrovou k součinnosti při
šetření. Poradce chovu GS a PK poskytli
podklady pro toto šetření a byla určena
komise. Chovatelce byl oznámen termín
šetření, účel šetření a složení komise.
Chovatelka oznámila doporučeným dopisem,
že s šetřením nesouhlasí a součinnost v tomto
směru neposkytne.
Závěr: S ohledem na postoj chovatelky
nemůže ČPSK vystupovat jako garant chovu,
neboť nemá zákonný prostředek k ověření
a doložení faktů. Stanovy klubu jasně říkají, že
činnost v ČPSK je dobrovolná. Není v zájmu
členů ČPSK, aby výbor vedl administrativní
jednání, která nejsou smysluplnou podporou
kynologické činnosti stanovami zmiňované.
Člen klubu, který neposkytne součinnost
v jednání ohrožuje svým jednáním ostatní
řádné členy.

11

Zpráva poradce chovu

anglický setr
k 3.4.2013

K dnešnímu dni se narodilo se 25 štěňat ve 4 vrzích. Letos byly zatím vystaveny 3 krycí listy.
Chovatelská
stanice
Krycí list Fena
Pes
Nar. Feny Psi
z Krzáku
1/2013 Konkubína ze Srnína
Chuck Vis Tranquilla 5
2
3
od Alpské protěže 3/2012 Elis od Alpské protěže Emir Zakup Extra
6
3
3
Vis Tranquilla
5/2012 Cha-Cha Vis Tranquilla Ralf del Sargiadae 6
3
3
od Alpské protěže 6/2012 Alma od Alpské protěže Monty ze Srnína
8
6
2
Morisson
2/2013 Kety z Podřipské břízy
od Mlázovické
3/2013 Fai Leslie Leven
tvrze
25 14 11
Nově uchovnění jedinci:
fena
Cranberry Seva , člp 5725;
nar. 26.6.2009; 58 cm; VD; ZV I.c. 225/4; PDO-ZV I.c. 228/4; Sv.Hubert 2.poř. 60; Derby coule
VD 12; SZVP I.c. 96; Sv.Hubert 1.poř. 92 b.; PZ I.c. 283/4; Sv.Hubert 1.poř. 81 b.; Derby coule VD
3, 12b; VZ I.c. 474/4 b.; HD 0/0; trikolor
otec: Tris del Dianella, matka: Cheeky z Lodínských luhů
majitel: Josef Korelus, Leoše Janáčka 344, 280 02 Kolín 2; tel: 723 927 108; uhas@uhas.cz
pes
July Sunburst Lorien, člp. 6022, IMPORT; čip č. 981100000864419
nar. 27.6.2008; 64 cm; V; champ. Itálie; pracovní zkouška; HD 0/0; orange belton
otec: Ch Artizoe High Caliber, matka: Ch Lorien Tri Lana
majitel:Martin Kostelník, Sadová 7/315, 251 64 Mnichovice
František Legát, poradce chovu

Zpráva poradce chovu

pointer

Ráda bych vám tímto podala krátkou zprávu o změnách v chovu pointrů k 30.9.2013.
Za toto období bylo vystaveno 11 doporučení ke krytí, nakryto bylo 8 fen a narodilo se 42
štěňat. Dvě feny nezabřezly. Zatím se narodilo 42 štěňat – 17 psů a 25 fen. Tyto údaje jsou však
jen orientační, protože některé feny jsou v současné době ještě nakryty. Kompletní statistika
za celý rok bude uvedena v příštím čísle KZ.
K dnešnímu dni je v seznamu chovných jedinců evidováno 30 psů a 58 fen – z toho nově bylo
letos uchovněno 9 fen. Seznam chovných jedinců je průběžně aktualizován na internetu.
Simona Svatoňová, poradce chovu
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Zpráva poradce chovu

irský červenobílý setr

Vážení přátelé, pro nové čtenáře uvádím, že pro plemeno IRWS je jeden poradce
chovu pro oba kluby, tudíž níže je uveden kompletní přehled za celou ČR.
Dále bych chtěla velmi poděkovat všem chovatelům a majitelům za jejich práci s plemenem
IRWS, za jejich propagaci jak na zkouškách, tak na výstavách. Opravdu děkuji.
V roce 2013 byli uchovněni 3 jedinci, 1 pes v MSKAO a 1 fena a 1 pes v ČPSK.
Z důvodu věku budou k 31.12.2013 vyřazeny 2 feny a 1 pes. V seznamu chovných jedinců jsou
ponecháni psi do stáři 10ti let a feny do stáří 8 let. Celkový stav chovné základny k 31.10.2013
činí v MSKAO 4 psi + 2 feny a v ČPSK 3 psi + 3 feny, celkem tedy 12 chovných jedinců, což je
stejný počet jako v roce 2012.
V roce 2013 byly vystaveny celkem 2 krycí listy – doporučení ke krytí a k 31.10.2013
byly uskutečněny 2 krytí – 1x MSKAO a 1x ČPSK.
Byly zapsány 2 vrhy štěňat.
Celkem tedy bylo v roce 2013 zapsáno 14 štěňat, z toho 7 psů a 7 fen.
Přehled krytí a vrhů v roce 2013
Vyžádaní krycí psi
Matka
Bernstein Lohman´s
Dalriach Proud Mary
Leo Bojandolí
Everlasting Love Reddeer

Datum vrhu
18.04.2013
01.07.2013

psů / fen
3/3
4/4

Jedinci vyřazení z chovu v roce 2013:
PSI:
HERON ZE ŠUMAVSKÉHO KRAJE (ČPSK)
ČLP RWS/96, narozen 13.05.2003, maj. Petr Šimáček – pro stáří
FENY:
ROXY BOHEMIA THALSET (MSKAO)
ČLP/RWS/147, narozena 10.01.2005, maj. Oldřich Šebela – pro stáří
AMÁLKA Z VLČÍCH MÁKŮ (ČPSK)
ČLP/RWS/159, narozena 28.02.2005, maj. Ing. Josef Paroubek – pro stáří
Jedinci zařazení do chovu v roce 2013:
PSI:
PINKY PEPPER SHADOW DOG (MSKAO)
ČLP RWS/261, narozen 29.04.2012, maj. Ing. Antonín Halla
BERRY VALIANT HUNTER (ČPSK)
ČLP RWS/250, narozen 08.04.2011, maj. Ing. Josef Paroubek
FENY:
EVERLASTING LOVE REDDEER (ČPSK)
ČLP/RWS/238, narozena 01.12.2009, maj. Ing. Kamila Drábová
Kompletní přehled chovných jedinců bude uveřejněn v příštím čísle zpravodaje.
Děkuji všem za spolupráci a těším se na setkání při akcích pořádaných ČPSK v roce 2014.
Ing. Kamila Drábová, poradce chovu
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Zpráva poradce chovu

irský setr

Vážení přátelé a příznivci irských setrů a všech anglických ohařů, v letošním roce,
to znamená od 1.1.2013 do 31.10.2013 bylo dosud vystaveno 11 doporučení ke krytí. Dle
vrácených záznamů bylo nakryto 10 fen, z toho 2 feny nezabřezly. Celkem bylo ponecháno 80
štěňat (některé feny byly kryty ještě v roce 2012), což na dnešní situaci není vůbec špatné číslo.
K tomuto bych chtěla podotknout, že zájem o štěňata trvá a není třeba se obávat toho, že
štěňátka zůstanou doma.
Kompletní statistiku vrhů, vydaných krycích listů za celý rok 2013 a kompletní seznam
chovné základny bude uveřejněn v příštím zpravodaji.
Dále ještě uvádím, že do 31.10.2013 bylo nově uchovněno 6 jedinců – 2 psi a 4 feny.
Seznam jedinců uchovněných do 7.11.2013:
Psi:
AUGUSTUS EVERDENE CH ČR, CAC, VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY 2010, Člp-IS/15128, 8.5.2008, 68
cm, DKK B/B, ZV I.c. (221/4), o: Dorian Grey Jenny´s Irsal, m: Vanesa z Luhové seče, maj.: Klára
Chlupatá, Na Bitevní pláni 21, Praha 4 140 00
ABANDINUS ELIMAR DOUBRAVA, Český grandšampion, Český šampion, Rakouský šampion,
2x BIS, res.BIS Champion of Champions 2013, 2x BOD, r.BOD, BIG Junior, 7x BIG, III.BIG, IV.BIG,
10x BOB, 7x CACIB, Vítěz Střední a Východní Evropy, Klubový vítěz, 4x Národní vítěz, ČlpIS/15444, 15.6.2010, 66 cm, DKK 0/0, ZV I.c.(207/4), o.: Garden Star´s Irish Vagabond,
m.: Wictoria Becham z Arislandu, maj.: Lenka a Vojtěch Svobodovi, Nejepín 20 583 01,
tel. 733 126 014, e-mail. elimardoubrava@seznam.cz, www.elimardoubrava.cz
Feny:
ARKA Z VYKAŇSKÉHO DVORA V2 RES CAC, Člp-IS/15178, nar. 24.8.2008, 64 cm, DKK A/A, ZV
I.c. (196/4), PZ II.c. (262/4) o: Dor z Hosteckých vrchů, m: Karol od Rakovnické brány,
maj.: Šimková Markéta, Bezručova 138, Hluboká nad Vltavou 373 41, tel. 773578031.
NOLY OD RAKOVNICKÉ BRÁNY V1, CAC, RES CACIB, Člp-IS/15354, nar. 31.10.2009, 62 cm, DKK
A/A, ZV I.c. (221/4), PZ II.c. (239/4) o: Ussure od Velkého dubu, m: Kyra od Rakovnické brány,
maj.: MVDr. Ludvík Ransdorf, Rejčkova 1381, Rakovník 269 01, tel. 313512585.
NESSIE Z BOLEŠINSKÉ HŮRKY, V1 CAJC, Člp-IS/15294, narozena 4.5.2009, 60 cm, DKK A/A, PZ
I.c.(293/4), o.: Ussure od Velkého dubu, m.: Agnes ze Žďárského kopce, maj.: Ing. Karel
Marčík, Haise Týneckého 583, Klatovy 3 339 01, tel. 608 207 064,
e-mail. marcik.zbh@seznam.cz
MERLIN ZE ZÁPOTOCKÉHO, V2 RES CAC, Člp-IS/15709, narozena 10.4.2012, 62 cm, DKK
A/A, ZV I.c.(214/4), o.: Dor z Hosteckých vrchů, m.: Baronessa Kitty Nonstop, maj.: Jan
Macháček, Přehořov 44, Soběslav 392 01
Závěrem bych chtěla poprosit všechny majitele chovných fen, aby vraceli vyplněné požadované
dokumenty zpět, jinak není možno správně uvádět statistické přehledy.
Taktéž bych chtěla všem velmi poděkovat za spolupráci a za námahu, kterou vydávají při práci
s našimi čtyřnohými kamarády a pomocníky.
Přeji všem hezké svátky, mírnou zimu a těším se na viděnou.
Ing. Kamila Drábová, poradce chovu
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Zpráva poradce chovu

gordonsetr

Zpráva za I.pololetí 2013
V letošním prvním pololetí se uskutečnily 4 vrhy. Dva v lednu, jeden v únoru a jeden v březnu.
To jsou termíny pro odbyt štěňat velice výhodné, také o ně, až na malé výjimky, byl zájem.
V prvním vrhu bylo 10 štěňat, v druhém 7 štěňat, ve třetím 6 štěňat a ve čtvrtém 10 štěňat.
Celkem bylo vrženo 33 štěňat. Podrobnější informace bude podána za celý rok.
Zařazování nových psů a fen je průběžně doplňováno na našich stránkách.
V prvním pololetí byl zařazen jeden chovný pes a jedna chovná fena.
Ing.František Šonka, poradce chovu

Jarní svody

.

Gordonsetr
Jarní svod gordonsetrů v Praze 9, Horních Počernicích - specializovaný Jarní svod se
konal za pěkného jarního počasí v neděli 7. dubna 2013 v Lovecké chatě v lesíku na konci ulice
Na Svěcence.
Na svodu bylo posouzeno 62 psů, z toho 26 gordonsetrů. Mimo to se přijelo ukázat
i několik chovných jedinců. Tento svod je již tradičně dostaveníčkem chovatelů gordonsetrů,
někdy i dost z daleka. Mají tak možnost si popovídat s chovateli stejného zájmu a pokochat se
takovým množstvím GS a porovnat jak se který vrh z hlediska exteriéru vydařil. Posuzováno
bylo podle rodin a každý mohl dotazem, nebo připomínkou do posuzování vstoupit. Slečna
Monika Vojáčková ukázala úpravu a nácvik na předvádění.
Na závěr Ing. Šárka Machová představila své GS, kteří vždy nejdříve absolvují lovecké
zkoušky a pak jsou cvičeni a působí ve Svazu záchranných brigád kynologů ČR. Ve spolupráci
s kolegou předvedli postup výcviku záchranářského psa v plošném i sutinovém vyhledávání.

Otec: Basco Lovec z Gordonu
Matka: Anabel z Wenytry
Cessy z Wenytry
Cass
Casino
Camisa
Carolain
Coleem
Connor

6351
6345
6344
6347
6349
6350
6346

64 cm
64
68
66
60
62
65

Datum vrhu: 21. 1. 2012
tmavá
tmavá
hnědá - P3PN
tmavá
tmavá
tmavá
hnědá - P3PN

Matka: Eischa z Šonovských hor
Aron z Šalamounova lesa

6409

68

Datum vrhu: 20. 6. 2012
tmavá chrup si nedá prohlédnout
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Otec: Samson z Podmaršovic
Matka: Bellis Lovec z Gordonu
Craig Lovec z Gordonu
Cinaed
Conall
Carson
Cavrdon
Catriona
Cailean

6386
6387
6385
6384
6391
6390
6388

69
68
66
77
66
63
66

Datum vrhu: 15. 5. 2012
tmavá
tmavá
tmavá
tmavá
tmavá
tmavá
tmavá

Matka: Dyxsi z Krátošických strání
Citta z Dvorku Čamourku

6356

65

Datum vrhu: 17. 2. 2012
tmavá

Otec: Sundowner´s Amaretto Kiss
Matka: Xsara z Holubické stráně
Bardetta Manon Lescaut
Bugatti
Breyton
Bizzaocini
Bimota
Baudy

6376
6382
6374
6381
6380
6373

60
63
68
58
65
66

Datum vrhu: 14. 5. 2012
tmavá
tmavá - P3, 2x PN, LD
tmavá
tmavá
tmavá
tmavá

Otec: Athos Apoli Gwen
Matka: Asta od Meandrů Oharky
Bert Blahud
Bára

6402
6404

62
58

Datum vrhu: 18. 6. 2012
tmavá
tmavá

Otec: Dastin Dama Krkonoše
Matka: Sarmando Dream Erika
Roxa Scotch Dama Krkonoše
Rebelka

6366
6365

65
63

Datum vrhu: 26. 2. 2012
tmavá
tmavá

Otec: Orlan z Podmaršovic
Matka: Týna Czech Pamír
Dasty z Dešenických lesů
Dany

6334
6338

66
70

tmavá
tmavá

Otec: Zettertjárnis Ho Odin
Matka: Zettertjárnis Henna
Bodin Levaki

6311

62

Datum vrhu: 19. 11. 2011
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Datum vrhu: 7. 5. 2011
tmavá

Otec: Rigo z Podmaršovic
Matka: Amarena Esperanza Futura
Barcelona Esperanza Futura

6299

62

Datum vrhu: 19.3. 2011
tmavá

Otec: Lawelhach Legend
Matka: Buble – Bee Ares Šamarkán
Excalibur Ares Šamarkán

6433

59

Datum vrhu: 13.9. 2012
tmavá

Otec: Black Devils Huricane
Matka: Gipsi z Želečky
Daril z Čehovských lánů

6316

64

Datum vrhu: 25. 6. 2011
hnědá

Anglický setr
OTEC: FALKO OD ALPSKÉ PROTĚŽE
Matka: ALMA OD ALPSKÉ PROTĚŽE
Datum vrhu: 1.10.2011
Hatta OD ALPSKÉ PROTĚŽE Člp/AS/5931

Člp/AS/5657/11
Člp/AS/5397/08

OTEC: CHUCK VIS TRANQUILLA
Matka: KONKUBÍNA ZE SRNÍNA
Datum vrhu: 1.1.2012
Paul Z KRZÁKU
Člp/AS/5947

Člp/AS/5563/09
Člp/AS/5489/08

OTEC: TULIKETUN RUNO RATSU
Matka: VALSETT STARLITE
Datum vrhu: 19.6.2010
King MAGENTA IN BLUE
PKR.VII – 12851

FIN 21916/01
PKR.VII - 6774

OTEC: LORIEN JULY SUNBURST
Matka: ISIS LADY DAMA KRKONOŠE
Datum vrhu: 17.6.2012
Al Bean Loridam LYMARKOS Člp/AS/6012
Al Cuore Loridam LYMARKOS Člp/AS/6014
Al Bacio Loridam LYMARKOS Člp/AS/6015
Al Mara Dalori LYMARKOS Člp/AS/6018

LOI/10/7921
Člp/AS/5459/09

- 61cm, plachá

- 63cm, navíc P1 LN

- 65cm

- 65cm
- 63cm
- 64cm
- 60cm

OTEC: ROBWYN DREAMS ARE FREE
KC AL 0902988
Matka: BANDHURA Z KARCZEWSKIEJ ZAGRODY
PKR.VII - 12282
Datum vrhu: 28.7.2012
Dheli Z KARCZEWSKIEJ ZAGRODY
- 65cm, navíc P1 PN
OTEC: KUZMIČ ZE SRNÍNA
Matka: ERDA Z PÁNTIKOV
Datum vrhu: 22.1.2012
Fibie Z PÁNTIKOV
Člp/AS/5973

Člp/AS/5487/10
SKP 637/11
- 60cm
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Matka: ALBA ZE ŠTÍTARSKÉHO LESA
Člp/AS/5589/12
Datum vrhu: 8.6.2012
Artuš AURIFEROUS RIVER OTAVA
Člp/AS/5983
- 62cm
OTEC: CHARMING VAGABONDS AZZURO BLUE
Matka: IVONNE LADY DAMA KRKONOŠE
Datum vrhu: 25.6.2012
Sallom DAMA KRKONOŠE
Člp/AS/6002
Salomíne DAMA KRKONOŠE
Člp/AS/6007

OHZB/ES 721
Člp/AS/5458/09
- 57cm, navíc P1 PD+LD
- 60cm, navíc P1 LN

Irský setr
Otec: Eddy z Košumberka
Matka: Lexa ze Srbeckých luhů
Datum vrhu: 2.3.2011
Ulo ze Srbeckých luhů
Matka: Lexa ze Srbeckých luhů
Datum vrhu: 1.4.2012
Val ze Srbeckých luhů
Vanda
Vendy
Vera
Victoria
Viky
Otec: Cit z Hosteckých vrchů
Matka: Ara ze Šumavských hor
Datum vrhu: 12.4.2011
Jargo ze Šumavského kraje
Otec: Atyla Warrior
Matka: Žaksien z Luhové seče
Datum vrhu: 27.5.2011
Bart z Luhové seče
Matka: Endy ze Zajakur
Datum vrhu: 21.1.2012
Perun Jokran
Matka: Bethany Lady Everdene
Datum vrhu: 13.8.2012
Butch Mahagony Beauty
Otec: Hrubia z Orszaku Chrobrego
Matka: Žaksien z Luhové seče
Datum vrhu: 2.1.2012
Cán z Luhové seče
Consul

15558

69cm

tmavé

15696
15699
15700
15701
15702
15703

70cm
65cm
64cm
66cm
65cm
66cm

tmavé
tmavé
tmavé
tmavé
tmavé
tmavé

15598

64cm

hnědé

15615

67cm

hnědé

15655

64cm

tmavé

15743

72cm

hnědé

15643
15645

66cm
68cm

hnědé
tmavé
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skus nepravidelný

skus nepravidelný

Matka: Pera od Klapavce
Datum vrhu: 25.4.2012
Hera Červený vítr

15723

61cm

hnědé

Otec: Garden Star´s Royal Legend
Matka: Wictoria Becham z Arislandu
Datum vrhu: 3.3.2012
Belerofon Elimar Doubrava
Bastilla

15661
15668

69cm
62cm

tmavé
tmavé

Otec: Neiven Amor´s Arrow
Matka: Vanesa z Luhové seče
Datum vrhu: 9.3.2012
Dromio Everdene
Desdemona

15676
15678

65cm
61cm

hnědé
hnědé

15693

63cm

tmavé

15711

62cm

tmavé

Otec: Dor z Hosteckých vrchů
Matka: Baronessa Kitty Nonstop
Datum vrhu: 10.4.2012
Max ze Zápotockého
Mor
Merlin

15704
15705
15709

69cm
70cm
62cm

hnědé
tmavé
tmavé

Otec: Cooper´s Scones´n´Jam
Matka: Garden Star´s Light Yoghurt
Datum vrhu: 26.4.2012
Vito Garden Star´s Irish

15798

64cm

tmavé

Otec: Duke z Košumberka
Matka: Celia Mahagony Rose
Datum vrhu: 10.5.2012
Berta z Lesa Království

15717

63cm

tmavé

Otec: Dag z Křenovic
Matka: Elza ze Zajakur
Datum vrhu: 17.5.2012
Hetty ze Zajakur

15736

57cm

hnědé

Otec: Pad ze Srbeckých luhů
Matka: Werona z Luhové seče
Datum vrhu: 27.3.2012
Britta ze Studýnek
Matka: Ara ze Šumavských hor
Datum vrhu: 7.4.2012
Kora ze Šumavského kraje
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Otec: Crawford High Limit
Matka: Kaskády Jay Slovak Base
Datum vrhu: 25.6.2012
Alice od Oborky

15853

61cm

hnědé

Otec: Harry z Bolešinské hůrky
Matka: Ambra z Vltavotýnských brodů
Datum vrhu: 10.7.2012
Cif Mahagonová střela
15753
Cate
15754

64cm
61cm

tmavé
tmavé

Pointer
Otec: Best di Torre Brencola
Matka: Bora z Hovoran
Era z Hovoran

LOIPT 05/9959
ČLP/POI/9335/06
ČLP/POI/10537
66cm

datum vrhu 11.1.2009
tmavé

Otec: Cass z Mešinské hájovny
Matka: Wanda z Mešinské hájovny
Maggie z Mešinské hájovny

ČLP/POI/10009/10
ČLP/POI/10321/10
ČLP/POI/10789
62cm

datum vrhu 20.4.2011
hnědé

Otec: Max z Knollovy školy
Matka: Zappa z Mešinské hájovny
Orion z Mešinské hájovny

ČLP/POI/10356/10
ČLP/POI/10403/11
ČLP/POI/10821
63cm

datum vrhu 21.5.2011
tmavé

Otec: Chris z Dolnic
Matka: Herta Bohemia Šibeník
Chala Bohemia Šibeník
Cherry

ČLP/POI/10142
ČLP/POI/10529
ČLP/POI/10799
ČLP/POI/10800

56cm
60cm

datum vrhu 31.5.2011
tmavé
tmavé

Matka: Majka z Krzáku
Polly z Krzáku

ČLP/POI/10303/10
ČLP/POI/10884
61cm

datum vrhu 28.2.2012
tmavé

Otec: Kord z Mešinské hájovny
Matka: Paula z Knollovy školy
Ibar z Chlumčanské doliny
Indy
Ina
Izzi

ČLP/POI/9905/05
ČLP/POI/10436/11
ČLP/POI/10846
66cm
ČLP/POI/10848
64cm
ČLP/POI/10852
62cm
ČLP/POI/10854
61cm

datum vrhu 6.11.2011
hnědé + P1 PN
hnědé
hnědá
hnědé

Otec: Nero z Košáku
Matka: Aira z Mešinské hájovny
Quick z Mešinské hájovny
Queena
Quinci

ČLP/POI/10488
ČLP/POI/10428
ČLP/POI/10873
ČLP/POI/10875
ČLP/POI/10876

datum vrhu 29.1.2012
hnědé skus nepravidelný
hnědé + 2x P1
tmavé
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66cm
60cm
63cm

Otec: Diablo ze Štípek
Matka: Indi Juta z Bolatic
Oliver ze Štípek
Odeta

ČLP/POI/10272/10
ČLP/POI/10259/12
ČLP/POI/10865
66cm
ČLP/POI/10871
60cm

datum vrhu 31.1.2012
hnědé
hnědé

Otec: Ort z Mešinské hájovny
Matka: Perla z Knollovy školy
Ramon z Mešinské hájovny
Rena

ČLP/POI/10054/08
ČLP/POI/10434/10
ČLP/POI/10899
65cm
ČLP/POI/10901
60cm

datum vrhu 4.4.2012
sv.hnědé - P1 P i L D
hnědé

Otec: Dak z Ouhelí
Matka: Bigi z Žehuňské kovárny
Cila z Žehuňské kovárny
Cita
Cira

ČLP/POI/9541/07
ČLP/POI/10308/11
ČLP/POI/10890
59cm
ČLP/POI/10892
58cm
ČLP/POI/10893
59cm

datum vrhu 25.4.2012
tmavé +P1 PD
hnědé skus nepravidelný
hnědé

Otec: Prim z Knollovy školy
Matka: Isa z Oklikova
Conny z Borovinky

ČLP/POI/10432/11
ČLP/POI/10552/11
ČLP/POI/10908
58cm

datum vrhu 22.6.2012
tmavé

Otec: Aron Bohemia Frony
Matka: Ira z Dolnic
Král z Dolnic
Kyr
Kely

ČLP/POI/10091/07
ČLP/POI/10415/10
ČLP/POI/10910
60cm
ČLP/POI/10911
60cm
ČLP/POI/10913
58cm

datum vrhu 20.7.2012
tmavé
hnědé
tmavé + P1 N

Matka: Dorotka z Černých Blat
Brok z Vinných tratí

ČLP/POI/10285/09
ČLP/POI/10857
65cm

datum vrhu 20.12.2012
hnědé

Otec: Brok Nová Hajnice
Matka: Andy Seventeen
Campo Seventeen
Cameron
County
Claire

ČLP/POI/9943/06
ČLP/POI/10698/12
ČLP/POI/10921
60cm
ČLP/POI/10923
57cm
ČLP/POI/10924
60cm
ČLP/POI/10925
60cm

datum vrhu 13.8.2012
tmavé
tmavé
tmavé
tmavé skus nepravidelný

Irský červenobílý setr
Otec: Exclusive´s Gypsyboy
Matka: Dreams Come True Shadow Dog
Datum vrhu: 29.4.2012
Pinky Pepper Shadow Dog

261

Otec: Leo Bojandolí
Matka: Jarda Rysi Wykrot
Datum vrhu: 28.4.2012
Neverending Passion Shadow Dog

21

61cm

hnědé

64cm

tmavé

Irský červenobílý setr a jeho budoucnost
Plemeno svým způsobem jedinečné a pro mě osobně velmi krásné, přesto stále málo
známé. A to bohužel i mezi rozhodčími. Což je smutné, ale nelze jim to mít až tak za zlé, neboť
setkat se s červenobílým setrem při posuzování je stav více méně výjimečný a mít možnost
potkat vícero zástupců tohoto plemene v našich podmínkách dost dobře stále ještě nemožné.
Dostupná pochopitelně není ani žádná specifická literatura v českém jazyce a tak nezbývá než
jako jediný zdroj informací brát standard FCI. Což samo o sobě pro pochopení exteriéru tohoto
plemene je poměrně nedostačující. A tak tento druh setra zejména v závěrečných soutěžích
většinou daleko zaostává za impozantnějšími červenými irčany, anglickými setry i gordony
a jeho šance „dostat se na bednu“ jsou téměř nulové.
Prvním faktorem, co toto způsobí, je většinou srst. Irský červenobílý setr se v tomto
nikdy svým příbuzným nemůže rovnat. A to ani opravdu krásný pes z čistě výstavní linie.
Ostatně není to ani záměrem chovatelů. Jeho srst má být přirozená bez nutnosti ji více
upravovat. Praporce mají být přiměřené a zachovat si svoji praktičnost. Důraz i chovatelský
záměr je kladen především na barvy, jež by měly mít maximální živost. Bílá by měla být co
nejbělejší a zářivá (nikoli krémová nebo nažloutlá). Požadovaný odstín červené lze přirovnat
nejlépe k čerstvě otevřenému zralému kaštanu (neměla by tedy být světlá nebo zázvorová).
Složitější je pak otázka vzájemného poměru a rozložení těchto barev, neboť toto
standard neupravuje a je zde poměrně velký prostor pro míru osobního vkusu rozhodčích
i chovatelů. Každopádně by ale mělo platit, že i když je název plemene slovně obrácený, jedná
se o bílého psa s červenými plotnami a nikoli o převážně červeného psa. Červená barva by pak
měla pokrývat jen hlavu a tělo a tvořit zřetelně oddělené ostrovy spíše než celistvé velké
plochy. Co se vzájemného poměru týče nejčastěji je uváděn za optimální poměr 60% bílé
a 40% červené barvy. Mnohem podstatnější se ale jeví rozložení barev po těle, neboť kresba
může zásadním způsobem opticky narušit vyváženost vzhledu psa a rovněž jeho stavbu.
Samozřejmě může být i prospěšná. Zde se dostáváme k dalšímu „diskriminačnímu bodu“
a to k tomu, že většinou jedna strana - a bohužel často ta nevýstavní- je k presentaci psa
vhodnější. Plemene znalí a vstřícní rozhodčí jsou ochotni tuto skutečnost zohlednit a umožnit
presentaci psa v postoji z lichotivější strany. Toto ovšem již bohužel nebývá možné v soutěžích
závěrečných a vyžaduje opět o to větší míru zkušenosti a znalosti rozhodčích.
Pokud jsme hovořili o barvě a jejím rozložení, je to velmi důležité i u hlavy. Standard
toto opět výslovně neřeší, ale pokud nechceme, aby pes působil nevyváženě, měl by mít obě
uši červené a ideálně i okolí obou očí tak, aby uprostřed obličejové části probíhala přiměřeně
široká lysinka, jež dává tomuto plemeni jeho typický výraz.
Co se týče mísení barev či stříkání je dle standardu FCI i standardu v zemi původu
nežádoucí. Přípustné je jen tzv. tečkování v obličejové části, na předních končetinách k lokti
a na zadních k patnímu kloubu. Ačkoli se hovoří o „přípustnosti“ tečkování, není třeba na
takové jedince hledět jako na exteriérově méně vhodné, než na jedince s čistě bílým základem,
neboť pěkně seskupené tečkování často velmi pěkně dotváří charakter a výraz psa a je
považováno pro toto plemeno za typické (ostatně u čistě bílých jedinců se zase velmi často
potýkáme s depigmentací nosní houby). Na ostatních částech těla je tečkování standardem
považováno rovněž za nežádoucí. Nutno ovšem upozornit na to, že tento jev se u tohoto
plemene může objevit i přechodně, a to často v souvislosti s línáním (a někdy i s volbou
nevhodně vyváženého krmiva). A zejména na to, že prioritním při hodnocení tohoto psa by
měla být stavba, pohyb, živost barev. Což je pak důvod, proč se s takovými psy na výstavách
setkat (i přes dikci standardu) můžeme, a to nejen v sousedních zemích, ale i v zemi jejich
původu.
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Co se pak tělesné konstrukce týče, odlišuje se Irský červenobílý setr od ostatních
setrů poměrně zásadně. A rozhodně nesmí být vnímán jen jako barevná varieta Irského setra.
Nejlépe jsou tyto odlišnosti patrné na níže uvedených obrázcích siluet.

Frank Kane, Judging the Gundog Breed / A-GS, B-RWS, C-AS, D-IS /
Jak vidno, rozdíl je zejména v hřbetní linii a postavení pánevních končetin. Krk je
mohutnější. Při pohledu zepředu je pak na rozdíl od setra červeného u RWS žádoucí širší
hrudník (mezi přední běhy lze vložit poměrně velkou dlaň). Vždy je nutno mít na paměti, že je
to pes spíše atletický než elegantní a tato jeho konstrukce se pak promítá i do pohybu.
Velmi výrazný rozdíl je i v typu hlavy. Charakteristickým a odlišujícím znakem pro
toto plemeno je zejména nevýrazný týlní hrbol (u mladých jedinců může být ještě patrný, ale
u dospělých by neměl být výrazně viditelný, spíš jen hmatatelný). Hlava je v poměru k tělu
poměrně mohutná a při čelním pohledu je lebková část širší. Uši jsou nasazeny ve výši očí
a jejich délka pokud je natáhneme směrem k nosu, dosahuje do poloviny mordy.

Tento výklad samozřejmě zdaleka není a ani neměl být vyčerpávající, budu však velmi
potěšena, pokud bude alespoň některé z vás inspirovat k většímu zájmu o toto plemeno
a přispěje k pochopení jeho odlišné krásy. Protože přesto, že tento setr často ve srovnání
s ostatními působí jako „voříšek“, jeho povaha a schopnosti si větší pozornost určitě zaslouží.
Mgr. Renáta Rokůsková, CHS Artegerd
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Výstava Cruft Velká Británie
Naše rozhodnutí zúčastnit se výstavy s nejdelší tradicí v anglickém Birminghamu bylo
téměř okamžité se ziskem Dykouškovy nominace. Nikdy před tím jsme o tom neuvažovali, ani
jsme s cílem získat nominaci nehlásili, nikdy potom jsme už nezapochybovali o tom, že
pojedeme. Žádné dlouhodobé přípravy se nekonaly, vše jsem zařizovala téměř na poslední
chvíli a tak jsem byla opravdu vděčná, že již do Velké Británie nejsou vyžadovány testy na
protilátky vztekliny, protože ty už bych asi nestihla.
Těsně jsme měli žádost o číslo ATC, což je číslo angllického kennel clubu a je třeba
pro každého psa, který se v Anglii nenarodí a chce tam soutěžit. Vyřízení čísla trvalo týden
a poplatek za něj byl inkasován prostřednictvím platební karty, tímto způsobem jsem hradila
i vstupné psa na výstavu. On-line přihláška byla pohodlná a v rámci jí se dalo zaplatit
i parkovné, katalog a vstup pro další osoby na výstaviště. Potvrzení o přijetí psa přišlo obratem
elektronicky s číslem přihlášky (v našem případě číslo 454 567). Hlásila jsem opravdu na
poslední chvíli, protože jsem netušila, že doba přihlášení hraje nějakou roli. V papírové podobě
přišel vstupní list dva týdny před výstavou.
Náš výstavní den byl sobota 9. března. Vyráželi jsme ve středu 6. v pozdních
odpoledních hodinách s plánem být ve čtvrtek po poledni na hotelu. Do francouzského Calais
jsme dorazili po poledni. Přepravní společnost jsme vybírali až na místě, bez rezervace. Musím
říci, že při vyřizování papírů jsem čekala nějaké komplikace, ale vše proběhlo naprosto hladce,
za hodinu a půl jsme se nalodili. Naše auto stálo jako první a bylo na něj po celou dobu plavby
dobře vidět, takže jsme měli Dykouška pod kontrolou. Ten byl naprosto v pohodě a vítal nás
pohledem "To už jste tady?!" Výjezd v Doveru byl lehce šokem, ale řízení vlevo se dá
zvládnout.
Nastal den "D" a my díky předchozímu nastudování cesty a zastavení provozu asi na
dvanácti kruhových objezdech dorazili po dvaceti minutách k halám. Žádné fronty, bez čekání,
parkovacího místa spousta. Ale poměrně daleká cesta z parkoviště. Přecházeli jsme dvě silnice,
kde pořadatelé zastavili dopravu a my se bezpečně dostali na druhou stranu. Organizace
zmáknutá opravdu na jedničku. Věděli jsme halu a číslo kruhu, to najít nebyl problém, ale
hledání čísla na lavici, tady nastala ta chvíle důležitosti včasného přihlášení, protože místa zde
jsou přidělována právě podle data došlé přihlášky a tudíž jsme sídlili až daleko, daleko od
výstavního kruhu. Po zabydlení na mě dopadla atmosféra Cruftu, běhal mi mráz po zádech
a slzy se mi draly do očí, že jsme to zvládli a JSME TADY.
Trochu problém byl s orientací v katalogu, kde byli psi rozdělení do dvou částí.
V první, pod fotografií loňského vítěze plemene, byl seznam psů podle čísel a to tak, že byl
nejprve uveden majitel a následoval výčet přihlášených jedinců s datem narození, rodiči se
všemi tituly. Druhá část již bylo rozdělení podle tříd. V každé třídě jen jmenný seznam psů
s číslem, podle kterého se dohledávají údaje o rodičích a věku v první části. Nejde tedy "hlídat"
třídy podle čísel, nejsou v řadě za sebou. Jeden pes může startovat i ve více třídách, pokud
splňuje daná kritéria.
Vzhledem k počtu přihlášených irčanů (350) bylo posuzování rozděleno mezi dvě
rozhodčí na psy Mrs J. Kniveton a feny Mrs P. Jeffries. Většinu času jsem trávila u kruhu psů,
kde opravdu bylo na co se dívat. Byla to plejáda nádherných jedinců. Rozdělení tříd je pro mě
dosud tak trochu záhadou. My jsme byli poučení, že nic nepokazíme, přihlásíme-li do třídy
open. Byla to nejčetněji obsazená třída - 28 jedinců. Pro příště bych raději volila speciální třídu
pracovní, kam Dykouš díky pracovnímu certifikátu může být přihlášený. V každé třídě rozhodčí
vybírá pět psů (první tři místa jsou označeny pořadím a jedinci dostávají kokardu červenou -
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First, modrou - Second a žlutou - Third, čtvrtý je „Reserve“ a pátý „VHC“), přičemž posudky
píše pouze na první tři. Ostatní odcházejí bez jakéhokoli ohodnocení.
Čekání na posouzení bylo dlouhé a to nejen pro páníčky, ale i psí aktéry. Lavice
„bench“ je tedy využívána pro odpočinek nejen irčánků, ale i páníčků.
Pani rozhodčí posuzovala s jednou 15ti minutovou přestávkou od 8.45 do 17.30
hodin. Hrdinský výkon. Na řadu Dykouš přišel po čtvrté hodině a jeho pobyt v kruhu trval cca
60 minut. Třídu open vyhrál loňský BOB Northamber Just Cause For Glenavna, získal i titul CC
(tedy nejlepší pes v plemeni), druhý skončil vítěz třídy veteránů Sumaric Shadow Of Mr Jingel.
Ve fenkách získala titul CC - Millcroft Ballad of the Moon vítězka třídy limit, druhá byla Millcroft
Moon and Stars at Aoibheanne ze třídy post graduate. K soutěži o vítěze plemene nastoupili
pouze pes a fena CC. Obě rozhodčí prohlížely opačné pohlaví, než které do finále poslaly. Po
půlhodinovém velmi důkladném posouzení obou jedinců se vítězem plemene stal pes a to již
po třetí v řadě.
Cruft je ohromnou společenskou záležitostí, byl to nádherný zážitek, opravdová
pastva pro oči a veliká zkušenost.
Mgr.Lenka Svobodová

Čekání na posouzení
Nejlepší pes a nejlepší fena

Sčítání grouse na anglickém venkově
Lancaster leží na severozápadě Anglie. Krajina se tu začíná z rovin zdvihat a kopce
nabývají impozantních rozměrů. Blízký oceán přináší časté srážky a na začátku dubna někoho
možná zaskočí, že tam může ležet vysoká vrstva sněhu. Je však jaro, doba kdy se začínají sčítat
grouse a proměnlivé počasí přinese brzy tání.
Jsme tři a vyrážíme v Land Roveru na panství vévody z Westminsteru. V zatepleném
vozíku jsou pointři, anglický a irský setr. eM řídí auto a ráda přenechá denní rutinu někomu
jinému. To odpoledne užívá vyhřátý interiér auta a sleduje nás z povzdálí. Fouká velmi silný
vítr. Na zemi leží vrstva čerstvého sněhu a zakrývá vřes, balvany a časté potůčky pod sněhem,
co možná ani potoky v jiném ročním období nejsou. Psa by nevyhnal, ale tihle tu běhají a dělá
jim to radost.
Při sčítání psi pracují v poměrně krátkých intervalech zhruba 10-15minut. Terén je
velmi obtížný a umořit jednoho psa vyžadováním výkonu nemá žádný smysl. 10.000 ha je dost
velká plocha, aby na každého vyšel čistý terén a získal kondici. Zítra je také den a v autě čekají
další adepti. Ti zkušení systematicky probíhají ve svižném tempu kamenitý terén a vedeni
instinkty a skvělým nosem jsou nepostradatelným pomocníkem při téhle práci. Mladí psi
získávají při prohledávání terénu neocenitelné zkušenosti a pokud se rozhodnou
k pronásledování letících ptáků, brzy pochopí, že je lepší si najít a vystavit alespoň dýchánek,
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než se s nepořízenou plahočit přes hory a doly nazpátek k autu a ještě zůstat bez pochvaly.
Psi, kteří pracují na vřesovištích, jsou velmi vitální a houževnatí. V kostře nezaznamenáte
chyby, jako je strmé nebo příliš velké úhlení jak předních tak zadních končetin a osvalením
připomínají běžce na 100m. Zajímavé bylo vyslechnout názor na krytí nebo dovoz jedinců
z jižních zemí. Konkrétně u pointrů může být problém slabé podkoží a příliš tenká kůže. Tito psi
pak mohou v drsnějších podmínkách strádat. Pes, který je v pracovní zátěži a zároveň je období
hárání fen, může podlehnout vyčerpání bez zjevné příčiny. Zdravý pes bez zjistitelných příčin
chřadne, jeho tělesná teplota se sníží a imunitní systém se zablokuje a pes může uhynout
během pár dní. Jako opatření je nutné mít psa v době mimo pracovní nasazení v uzavřeném
kotci, kam se umístí tepelný zdroj, např. speciální lampa a jako izolace proti zemnímu chladu
např. vysoká vrstva pilin. Samozřejmostí je kvalitní krmivo a pravidelné venčení. Rodokmeny?
No ano. Psi samozřejmě mají rodokmeny, ale to, na co se vás všichni zeptají nejsou předešlé
generace a tituly z výstav. Otázka je daleko jednodušší “Dělá dobře?”
Vřesoviště se udržuje s ohledem na všechny generace grouse a vřes je
všudypřítomná, někdy nad kolena vysoká polodřevina. Je pro tetřívky životně důležitá ve všech
růstových fázích. Nebo snad jeřábky? Biologové prominou laické pomýlení. Tihle černí,
sebevědomí krasavci s červenými znaky na hlavě a bílým vějířem pod klínem, létají velmi
rychle, poměrně nízko, jsou velmi hluční a mají vynikající zrak. Ze všech stran se ozývalo
“brekekekekeke”, co našinci silně připomene české vodníky. Samečci si takhle označují
teritorium a jsou-li vyrušováni, dávají to velmi hlasitě najevo. Vyrušeni, rychle přeletí pak ještě
ubíhají skryti vegetací. Vracejí se po chvíli zpátky na místa, odkud vyletěli s vysoce zdviženými
hlavami z přehledných míst na distanc pozorují vetřelce. Pak zmizí. Bez psa je nemožné na ně
narazit na bližší vzdálenost. Přitom odhad stávající populace grouse a předpokládaný přírůstek
je z hlediska podzimního lovu nezbytný. Lov se musí plánovat s ohledem na udržitelnost stavu
zvěře nejen tak, aby měla zajištěn dostatečný životní prostor, ale i s ohledem na zachování
dostatečného počtu budoucích párů, které dají základ pro nové generace. Vévoda věnuje
grouse mimořádnou pozornost. Je vášnivý lovec a rád svou nákladnou vášeň sdílí s dalšími.
Proto téměř každý den v době sčítání pečlivě sleduje zprávy z panství.
Pečlivě vybraná místa na vřesovištích se tradičně vypalovala. Nízký, dorůstající
porost je životně důležitý pro vylíhlá kuřata, která uštipují nejmladší výhonky. Následující roky
po “zmlazení” ohněm vřes postupně dorůstá a přirozeně poskytuje ochranný kryt pro veškeré
životní cykly ptáků a to včetně líhně pro součást jejich jídelníčku – milióny midges –
nesnesitelných štípavých mušek. I to byl možná kdysi důvod, proč se vřes začal vypalovat.
Jenže dnes ochranáři chtějí prosadit zákaz vypalování. Možná v obavě o populace midges.
Když se vypalování vymkne kontrole, je nebezpečí, že se oheň začne šířit pod povrchem. To
znamená katastrofu. Odhalí se kamenný podklad a trvá desítky let, než se zase vřesovištní
porost obnoví, pokud vůbec. Tradiční řízené vypalování prakticky nejde nahradit vysekáváním.
Kameny v tomto terénu jsou velké a terén velmi nerovný a nepřístupný pro mechanizaci.
Ručně by to byl holý nesmysl. Terénní auto, co nás sledovalo po vzdálené kamenité cestě,
vystoupalo na poslední hřeben. Odtud je jasně vidět, že terény nad Ingletonem jsou pod
sněhem. Konec dnešního sčítání znamená návrat na farmu. Ostatní psi už čekají. Vyběhnout
z kotců do společného výběhu a od příchozích vyzvědět, jak bylo nahoře na hoře. Border kólie
umravní stádo ovcí a retrievři si dnes jen poštěkají při hře s ostatními. Jarní field trial je pro
nepřízeň počasí zrušen a sčítání ve výše položených terénech odvoláno. Sněhu napadlo tolik,
že není možné se do hor dostat. Kdo by to do mlžné a deštivé Anglie řekl.
Duben 2013 Pro KZČPSK Jana Anderlová
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Několik postřehů k současným chovným podmínkám
a předvádění psů na polních zkouškách anglických ohařů
Po účasti na členské schůzi ČPSK konané dne 30.1.2011 se nemohu zbavit dojmu, že
chovné podmínky vyhovují pouze chovatelům a majitelům psů, nikoliv však chovu. Vím, že je
nutno rozšiřovat chovnou základnu, a tak se snažit o zvýšení zájmu o chov plemen sdružených
v ČPSK, ale je to nutné za každou cenu? V usnesení z minulé schůze v roce 2010 bylo, že klub se
bude zabývat chovnými podmínkami. Proto jsem očekával, že se ČPSK bude na této schůzi
chovnými podmínkami zabývat a že odůvodní jejich právnost nebo navrhne jisté změny. Místo
toho byla tato problematika pouze okrajově zmíněna předsedou klubu a nabyl jsem dojmu, že
klub nehodlá na nich nic měnit avšak, že klub bude i nadále trvat na upevnění vrozených
vlastností anglických ohařů.
A právě zde mi cosi nehraje. Jednou ze specifických vlastností anglických ohařů je
přiznávání. Při speciálních polních zkouškách FT se proto uznává do chovu úspěšné absolvování
této zkoušky pouze u typu couple (párové hledání). Tady je vše v pořádku. Ale kde prokáže pes
přiznávání u jakýchkoliv zkoušek pořádaných ČMMJ, které pro zařazení do chovu také stačí? –
nikde. Tato vlastnost je však pro anglické ohaře specifická a činí anglické ohaře anglickými
ohaři. Protože se anglickými ohaři zabývám od šedesátých let, speciálně pointery, leží mi tento
problém na srdci a mám oprávněný dojem, že pracovní kvalita pointerů klesá. Když jsem
působil jako výcvikář klubu, tak právě v této době byla tato změna prosazována a byl jsem snad
jediný, kdo s ní nesouhlasil. Nicméně byl jsem přehlasován a tato změna byla uvedena do
praxe. Prosím, aby tento fakt nebyl chápán jako projev uražené ješitnosti, ale oponoval jsem
pouze tím, že se toto rozhodnutí může negativně projevit v chovu. Nyní, když sledují výsledky
FT a většiny se i osobně zúčastňuji, dnes už jen jako divák, zjišťuji, že nápadně často se
v hodnocení psů objevuje – nepřiznal partnerovi nebo nepřiznává. Nesvědčí to o něčem?
Možná námět k zamyšlení.
Jako další postřeh mi dovolte zmínit se o předvádění psů na FT. Vstoupili jsme do
Evropy, naši vůdci se zúčastňují se svými psy zkoušek a soutěží na mezinárodním fóru, a tak
logicky okukujeme práci zahraničních vůdců a jejich psů. Přesto, že všechny zkušební řády mají
ve svých všeobecných ustanoveních poznámku, že práce psa i vůdce se má co nejvíce podobat
praktickému lovu, praxe je jiná. Vůdce zatížen pouze vodítkem a pistolí ráže 9mm (která je
předepsána) obut ve sportovní obuvi, jakmile jeho pes vystaví, vystartuje v tempu hodném
trénovaného atleta k psovi, zvěř vyšlápne nebo nechá vypíchnout psem, vystřelí, psa okamžitě
upoutá na vodítko a s pocitem dobře vykonaného výkonu se vrací k rozhodčímu pro další
pokyny. Kde je ona proklamovaná podobnost s praktickým lovem? Rád bych viděl onoho vůdce
při podzimním honu, jak v holínkách, na kterých má na každé 5kg bláta, s nabitou dvanáctkou,
brašnou a pásem patron event. s několika již ulovenými kusy zvěře, pádí tímto tempem
k vystavujícímu psovi v lánu cukrové řepy. Tolik s trochu humorným nadhledem k práci vůdců
a jejich psů na FT. Chápu, chce se to, dělá se to, tak je asi nutno se přizpůsobit.
Abych však jen nementoroval a nepoukazoval na nedostatky. S radostí kvituji, že
několik našich vůdců (vůdkyň) dosáhlo mimořádných výsledků na mezinárodním poli a to i při
těch nejvyšších soutěžích. Za to jim jistě patří dík a chci věřit, že ČPSK bude opravdu dbát na to,
aby se vrozené vlohy našich angličanů opravdu rozvíjely, upevňovaly a vytvoří pro to moudrá
a účinná opatření, i když se třeba některým z nás nebudou zdát příliš populární.
Josef Procházka
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Jarní pohár

2013

Klapý - 01.05.2013
V letošním roce startoval maximální počet 24 psů a to se ještě na některé zájemce
nedostalo. Vítěz zkoušek Artex Cabalia nás zaujal už při výcvikovém kurzu. Dlouho jsme ho
neviděli a byla to velká změna. Ve třetím roce dospěl jak fyzicky, tak lovecky. Pod vedením
Hanky Melcerové už v rámci kurzu předváděl hledání v plném nasazení nad rámec Field Trial.
Viděli jsme i krásný bod na koroptvích. Že jsme se nemýlili, když jsme ho na kurzu chválili, se
potvrdilo hned vzápětí. Výborným výkonem vyhrál Jarní pohár a od pracovního titulu ho
zřejmě dělilo jen zaskočení za vzlétající zvěří. Výborný výsledek, blahopřejeme!
Andy Seventeen s Alenou Sedláčkovou v celkovém hodnocení zaostala za Artexem
jen o dva body. Se známkou výborná jí patří druhé místo v celkovém pořadí.
Trojici úspěšných na Jarním poháru uzavřela fena gordonsetra Kaira ze Želečky
vedená panem Josefem Motlem.
Jméno psa
1 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 8 9 10
Vůdce
Body Cena
Anglický setr
Attila Coroussy
Ondřej Kavan Člp/AS/5831
Eimee od Mlázovické tvrze
Jana Votrubová Člp/AS/5896/12
Gandalf Leslie Leven
Ivana Mrázková Člp/AS/5878
Sapphire Dama Krkonoše
Květuše Kocúrová Člp/AS/6011
Gordonsetr
Alwin z Wenytry
Monika Vojáčková Člp/GS/6174
Aquila z Wenytry
Alice Mojžíšková Člp/GS/6178
Bizzarrini Manon Lescaut
Zuzana Studenovská Člp/GS/6381
Coleen Neli z Wenytry 4 4 4 3
Monika Vojáčková Člp/GS/6350
Connor z Wenytry
Jaroslav Rosák Člp/GS/6346
Faustine Des Pralines d´Aubejoux
Jana Anderlová Člp/GS/6277
Favart des Pralines d´Aubejouc
Jana Anderlová Člp/GS/6273
Kaira z Želečky
433444432442
Jozef Motl 183 II.
Člp/GS/6328

Poznámka
odvolán
odvolána
odvolán
odvolána

odvolán
odvolána
odvolána
odvolán
odvolána
odvolána
odvolán
3. místo

Fena prokazuje po celou dobu hledání výraznou touhu najít zvěř. Prokazuje vystavení na zajíci.
Horší spolupráce s vůdcem. Fena výborných vrozených vlastností.

Irský červenobílý setr
Bonny Valiant Hunter
Člp/RWS/254

Markéta Kohutová -
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odvolána

Irský setr
Alison Happy Trix
Člp/IS/15499
Amemait Elimar Doubrava
Člp/IS/15449
Apollo Mahagonová střela
Člp/IS/15414
Cliff Happy Nonstop
Člp/IS/15060
Fred z Jirouškova dvora
Člp/IS/15507
Pointr
Aireen Cabalia
SPKP998
Andy Seventeen
434443434434
Člp/POI/10698

Jana Votrubová -

odvolána

Julie Poláková -

odvolána

Michal Marek -

odvolán

Jan Pudil -

odvolán

Jiří Jiroušek -

odvolán

Naďa Madleňáková -

odvolána

Alena Sedláčková 195

I.

2. místo

Systém hledání není dokonalý, několikrát točí zpět po větru. Ve třinácté minutě vystavuje zajíce,
který vybíhá. Fena zůstává klidná.
Artex Cabalia
4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 Hannah Melcerová 197 I. Vítěz Jarního poháru

Člp/POI/10727
Vlohový temperamentní pes. Hledá s vysokým nasazením. Dobře pracuje s měnícím se větrem. V prvním
běhu nepřichází na zvěř, ve druhém běhu v těžkém terénu vystavuje bažantího kohouta, na povel
postupuje, po vzlétnutí pernaté za ním vyráží. Na povel zůstává.

Ibar z Chlumčanské doliny
Člp/POI/10846
Ollie z Lukovských lánů
Člp/POI/10812
Queena z Mešinské hájovny
Člp/POI/10875
Řádky:
1. Vrozená chuť k práci
2. Hledání a) systém, b) rychlost, c) vytrvalost
3. Vystavování
4. Postupování
5. Nos

Jiří Hrdlička -

odvolán

Lenka Horáková -

odvolán

Jiří Hanč -

odvolána

6. Klid před zvěří pernatou
7. Klid před zvěří srstnatou
8. Chování po výstřelu
9. Vodění na řemeni
10. Poslušnost
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Zkoušky vloh

2013

v Dubči, 5.5.2013, Pořadatel: OMS ČMMJ Praha 9 a 10, ČPSK
počet přihlášených psů 23
počet předvedených psů 23
Vrchní rozhodčí: dr.Jiří HAVEL
Rozhodčí: Josef JAROLÍM, František MATĚJKA, Libor KUNT, ing.Marta KUBEŠOVÁ, PhD.,
František ŠVEC, Petr RUBEŠ
Čekatelé: Ing.Jana VOTRUBOVÁ, Jan FILINGER

Jméno, pohlaví
Plemeno psa
Faustine des Pralines d´Aubejoux
Fena, Gordon setr
Král z Dolnic
Pes, Pointer
Kyr z Dolnic
Pes, Pointer
Macron z Mešínské hájovny
Fena, Pointer
Draga Tajemství Karpat
Fena, Maďarský ohař krátkosrstý
Betty z Bílého mlýnku
Fena, Německý ohař krátkosrstý
Cyril z Keblovky
Pes, Německý ohař krátkosrstý
King Magenta in Blue
Pes, Anglický setter
Gala de la Mazora
Fena, Anglický setter
Roxa Scoth Dama Krkonoše
Fena, Gordon setr
Attila Corussy
Pes, Anglický setter
Andy Lac – Box
Pes, Maďarský ohař krátkosrstý
Paul z Krzáku
Pes, Anglický setter
Jacky z Chlumčanské doliny
Pes, Maďarský ohař krátkosrstý
Vaniglia Ross Cynopolis
Fena, Italský spinone
Favart des Pralines d´Aubejoux
Pes, Gordon setr
Bacardi Mahagóny Paw
Pes, Irský setter

Zápis
Člp
GS
6274
POI
10910
POI
10911
POI
10785
MOK
4184
KO
79966
KO
80098
85575/I
/10/W
AS
6021
GS
6366
AS
5831
MOK
3832
AS
5947
MOK
4148
SPKP
43
GS
6273
IS
15428

Majitel
Vůdce
Mgr.Anderlová Jana
Mgr.Anderlová Jana
Rathouský Pavel
Rathouský Pavel
Korel Miroslav
Korel Miroslav
Duda Radim
Duda Radim
Vostrá Lucie
Vostrá Lucie
Záruba Jaroslav
Záruba Jaroslav
Čablík Lubomír
Čablík Lubomír

Počet
Bodů/nos
228 / 4

225 / 4

Klasifikace
CACT
I.c
CACT
I.c
Res. CACT
I.c
I.c

224 / 4

I.c

221 / 4

I.c

215 / 4

I.c

Horváthová Veronika
Horváthová Veronika

214 / 4

I.c

Koucká Iva
Koucká Iva
Turková Alena
Turková Alena
Kavan Ondřej
Kavan Ondřej
Malá Alena
Malá Alena
Fialová Ivana
Fialová Ivana
Petříková Kateřina
Kotík Jan
Letková Ivana

214 / 4

I.c

209 / 4

I.c

209 / 4

I.c

197 / 4

I.c

193 / 4

I.c

191 / 4

I.c

215 / 4

III . c

Bc.Holoubková Tereza

225 / 4
225 / 4

Pozn

2
vytrvalost

Mgr.Anderlová Jana
Mgr.Anderlová Jana

Odstoupil

MUDr.Molnárová R.
MUDr.Molnárová R.

Odstoupil

30

Bizzarriny Manon Lescaut
Fena, Gordon setr
Daisy z Dešenických lesů
Fena, Gordon setr
Coleen Neli z Wenytry
Fena, Gordon setr
Breyton Manon Lescaut
Pes, Gordon setr
Bali Hai z Wenytry
Pes, Gordon setr
Daimond Dude Áres Šamarkán
Pes, Gordon setr

GS
6381
GS
6338
GS
6350
GS
6374
GS
6228
GS
6255

Ing.Studenovská Z.
Ing.Studenovská Z.

Odvolána

Vrchota Václav
Vrchota Václav
Vojáčková Monika
Vojáčková Monika
Kračmerová Anna
Kračmerová Anna
Hurtová Lucie
Kašša Pavel
Štefanová Jindra
Štefanová Jindra

Odvolána

ZPRÁVA VRCHNÍHO ROZHODČÍHO
Stručná zpráva o průběhu zkoušek, zejména organizace, zazvěření, úroveň a chování
vůdců psů ( případně podané protesty ):
Zkoušky důkladně připraveny, honitba zazvěřena, každý pes měl možnost setkání s pernatou
i srstnatou drobnou zvěří. U některých vůdců byla znát neznalost cíle těchto zkoušek. Protesty
nebyly podány. Rozhodčí zkušení snažili se vysvětlovat zejména začínajícím vůdcům poslání ZV
z hlediska další práce s psíky.
Meteo: oblačno, 21° C
Dr.Jiří Havel

Foto Alena Poláková
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Odvolána

Odvolán

Odvolán

Odvolán

SZ vodní práce

2013

Dne 10. 8. 2013 se konaly SZVP (speciální zkoušky z vodní práce) na Litoměřicku.
Tyto zkoušky se původně měly konat v MS České Kopisty, ale bohužel letní povodeň úplně
zničila připravený terén a tak jsme narychlo hledali náhradu. Požádali jsme o uspořádání
zkoušek v místech, kde se konaly v roce 2012 a MS Podháj Kleneč a MS Nové Dvory nám vyšli
vstříc. V MS Nové dvory, kde je dostatečně velká vodní plocha, se konaly disciplíny ochota na
hlubokou vodu a přinášení kachny z hluboké vody. V MS Kleneč kde v dnešní době není tak
velká a hlavně hluboká vodní plocha, aby pes mohl dostatečně prokázat, že umí plavat, jsme
prováděli disciplíny dohledávka kachny v rákosí a slídění. Tak jako v loňském roce i letos byl
poměrně hustý a místy mokrý rákos zapachován od bažantů, kachen a srnčí zvěře a zkoušení
psi měli problém hlavně při dohledávkách, kde je často sváděly čerstvé stopy a čas určený na
dohledávky neúprosně ubíhal. Neklid a chuť jít lovit, se projevil i na disciplíně klid na stanovišti
a vůdci své svěřence raději nechali na vodítku.
Na tyto zkoušky bylo přihlášeno jen 5 zájemců, 1 pointer, 2x ČF, jeden foxterier
a jeden labrador, ale i tak bylo na co se dívat a byla možnost porovnávat rozdílnost požadavků
a rozdílné provedení práce. Není pokaždé možnost vidět zkoušet paměť aportu – parking, nebo
handling (přinášení dvou kachen) tak jak to mají ve ZŘ Retrieverů.
Výsledky
ČF
vůdce
POI
ČF
FXH
LR

Kročák Miloslav
Radim Duda
Petr Novák
Jiří Mareš
ing. Iveta Blažková

91 bodů
90 bodů
85 bodů
80 bodů
126 bodů

Zkušení rozhodčí pan Šnobr M. a pan Rubeš P., posuzovali tak jak to nařizuje ZŘ, s citem bez
ohledu na to, kdo je na druhé straně vodítka. Naopak byli nápomocni radou všem, kdo si
s něčím nevěděl rady, kde si nebyli jistí jak k určitým disciplínám přistupovat.
I přes to, že bylo přihlášeno docela málo psů, se na tyto zkoušky přišla podívat poměrně
početná korona.
Vrchní rozhodčí František Švec

Všestranné zkoušky se nekonaly pro malý počet přihlášených ohařů.

Foto Martin Hartl
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Podzimní zkoušky

2013

v Uhříněvsi, 15.9.2013, Pořadatel: OMS ČMMJ Praha 9 a 10, ČPSK
počet přihlášených psů 15
počet předvedených psů 15
Vrchní rozhodčí: dr.Jiří HAVEL
Rozhodčí: Miroslav PACOVSKÝ, František MATĚJKA, Zbyněk PÍBL, Milan HANČ, Miroslav
ŠNOBR, Josef BRUMMER čekatelé: ing.Jana VOTRUBOVÁ, Jan FILINGER, Lukáš FANTA
Jméno, pohlaví
Plemeno psa

Zápis
Člp

Majitel
Vůdce

Počet
Bodů/nos

KRÁL z Dolnic
Pes, Pointer
CITA z Žehuňské kovárny
Fena, Pointer

POI
10910

Rathouský Pavel
Rathouský Pavel
Korelus Josef
Korelus Josef

293 / 4

I . c.

289 / 4

I . c.

Draga Tajemství Karpat
Fena, Maďarský ohař krátkosrstý
XARA od Klapavce
Fena, Německý ohař krátkosrstý
BASCO Fons Vitie
Pes, Německý ohař krátkosrstý
DYK Oksab
Pes, Český fousek
Forester z Malé svaté Hory
Pes, Pointer

MOK
4184
KO
79833
KO
79684
CF
61741
POI
10664
VOK
8544
MMO
10311
POI
10761
MMO
10230
CF
60740
KO
79895
VOK
8620
POI
10875

Vostrá Lucie
Vostrá Lucie
Fliegerová Lucie
Šlosar Jan

288 / 4

I.c

283 / 4

I . c.

Sedláková Vendula
Sedláková Vendula

280 / 4

I . c.

Beran Jaroslav
Beran Jaroslav
Fencl Vlastimil
Fencl Vlastimil
Píchová Jana
Píchová Jana
Pavlík Lukáš
Pavlík Lukáš

279 / 4

I . c.

279/ 4

I . c.

277 / 4

I . c.

268 / 4

I . c.

Ing.Urbanec Jakub
Ing.Urbanec Jakub

255 / 4

I.c.

Chaloupka Jaroslav
Chaloupka Jaroslav

273 /

II. c .

GEM of Aleck Fom Atria Cordis
Fena, Výmarský ohař krátkosrstý

CITA Andělský hrad
Fena, Malý münsterlandský ohař
ORKA z Krzáku
Fena, Pointer
JETY od Skelné pláně
Fena, Malý münsterlandský ohař
ARINA ze Zelených domků
Fena, Český fousek
SONY Kořenice
Fena, Německý ohař krátkosrstý
ANGIE z Loučenských lesů
Fena, Výmarský ohař krátkosrstý
QUEENA z Mešínské hájovny
Fena, Pointer

POI
10892/13

Coňk Miroslav
Coňk Miroslav
Drda Vladimír
Drda Vladimír
Hradečný Viktor
Zelníček Karel
Hanč Jiří
Hanč Jiří
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Klasifi
-kace

Pozn

Dohledávka 2

Indispozice
feny
Odvolán

Odvolána

Odstoupil

ZPRÁVA VRCHNÍHO ROZHODČÍHO
Stručná zpráva o průběhu zkoušek, zejména organizace, zazvěření, úroveň a chování
vůdců psů ( případně podané protesty ):
Během průběhu zkoušek se projevil letošní nešvar způsobený počasím zejména
v době kladení mláďat drobné zvěře. Tento rapidní až skoro katastrofický stav se v průběhu
zkoušek potvrdil tím , že psíci během výcviku neměli možnost setkat se v honitbách s větším
množstvím drobné zvěře a vůdci výcvik prováděli za pomoci různých náhrad což se
pochopitelně pozná již na první pohled. Přesto mohu poděkovat zkušenosti rozhodčích, kteří
oddáni této skutečnosti s odpovědnou empatii vůdcům vysvětlili postup a možnosti zkoušek
a za plného pochopení vůdců bez protestů zabrali všechny úseky honitby, kde byla možnost
výskytu drobné zvěře. Poděkování patří zejména mysliveckému hospodáři doc.Loulovi a všem
vedoucím skupin, kteří se o výsledek dobře zorganizovaných zkoušek postarali.
Po dohodě rozhodčích, poradců chovu pointerů a gordonsetrů v součinnosti se
zástupci výboru ČPSK nebyl titul CACT a CACT rezervé udělen. Vůdci zástupců ČPSK rezultát
přijali s pochopením.
Meteo: Odpoledne lehce oblačno, 21° C
Zkoušky ukončeny vyhlášením výsledků, ocenění ze strany ČPSK a pořadatele OMS Praha 9
a 10. Zakončeno troubením Halali v 18:00 hodin.
dr.Jiří Havel

Kynologický kurz se Speciální výstavou ČPSK
a navazujícím jarním pohárem ČPSK
Peruc – 27. - 30.4.2013
Mile vedenie klubu,
radi by sme sa pozitívne vyslovili k výcviku ktorý organizuje vaš klub. Veľmi sa nam
páčilo akou atraktívnou a efektívnou formou je to vedené. Mohli sme si vyskúšať výcvik
s niekoľkými výcvikármi, každý nám ochotne vysvetlil, čo sme potrebovali a podelil sa s nami
o svoje skúsenosti. Takto sme si mohli vybrať, čo nám najviac vyhuvuje a sedí na našich psov.
Hlavne sme chodili do terénu a trénovali prácu v poli. Menovite pán doktor Novotný, manželia
Sedlačkovi, pan Švec, ktori sa nam intenzivne venovali.
Užitočné boli tiež prednášky počas dňa a video prezentácie večer po namáhavom dni,
čo nám pomohlo pochopiť ako má vypadať práca anglických stavačov. Určite to vyžadovalo
veľa času zozbierat všetky videa, spracovať, naštudovat si ich a zaujímavou formou ich
odprezentovať.
Rada by som ocenila organizačné schopnosti pani Šmakalovej, ktorá sa o nas
všetkých dobre starala a mala dokonalý prehľad o celom dianí. Tiež by som rada spomenula
a poďakovala sa pani magistre Anderlovej, ktora mi pomohla vyriešit záležitosť s výstavou.
Okrem toho sme tam stretli nových zaujimavych ľudi, ktorí majú rovnaké záľuby
a celkovo sme si vycvik veľmi užívali.
Je skvelé, že sa u vás v klube najdu ľudia, ktorích to bavi a su ochotní sa venovať
iným. Škoda, že sme o tomto výcviku nevedeli skôr. Je možné, že o rok prídeme zas.
Pekný deň a veľa úspechov praje
Naďa Madleňáková a Marián Kubíček
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Kynologický kurz se Speciální výstavou ČPSK
a navazujícím jarním pohárem ČPSK
Peruc – 27. - 30.4.2013
zahájení

ukázka úpravy srsti

přednášky

naši výborní kuchaři

dětský koutek
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Klubová výstava

2013

Roudnice nad Labem – 12.5.2013
Rozhodčí: Marianne Gyarfás, Maďarsko
Imperial Food – Hlavní sponzor výstavy

Anglický setr
Psi:
třída: mladých
Al Bacio Loridam Lymarkos
ČLP/AS/6015, 17.6.2012
V1,CAJC
Majitel: Oppitzová Libuše
Výška 62cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný, Mladý
pes s dobře utvářenou
hlavou se suchým dlouhým
uchem, správně utvářená
horní linie, na jeho věk dobře
vyvinutý hrudník, poněkud
vybočené hrudní končetiny,
velmi dobré zaúhlení,
výborná kvalita osrstění,
korektní v pohybu, poněkud
úzkostlivý při předvádění.
třída: otevřená
King Magenta in Blue
PKR.VII-12851, 19.6.2010
V1,CAC, KV, BOB
Majitel: Horváthová V.,
Pawlak A.

Výška 65cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný,
Typický pes s dobře
utvářenou hlavou a krkem,
korektní hruď a předhrudí,
správná hloubka hrudníku,
za lopatkou poněkud úzký,
správné zaúhlení končetin,
kvalitní osrstění, správná
mechanika pohybu.
Žak z Průhonické obory
ČLP/AS/5645, 1.8.2008
VD2
Majitel: Dvořáček Pavel
Výška 61cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný, Pes
dobrého typu i velikosti,
s širší hlavou, dobrý výraz,
dobře utvářený, ale poněkud
kratší krk, korektní horní
linie, poněkud spáditá záď,
správné zaúhlení končetin,
hluboký hrudník, v pohybu
poněkud vybočující pánevní
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končetiny, pohyb energický
a vyvážený.
třída: pracovní
Attila Coroussy
ČLP/AS/5831, 30.8.2010
VD2
Majitel: Kavan Ondřej, MgA.
Výška 58cm, oko hnědé, skus
nůžkový, chrup úplný, Pes
s dobře utvářenou hlavou,
s poněkud sv. okem k jeho
barvě, správně utvářený krk,
korektní horní linie, mírně
spáditá záď, suchá a silná
kostra, výborné zaúhlení
hrudních i pánevních
končetin, správná hloubka
hrudníku, v pohybu oháňka
vysoko nesená.

Erny od Mlázovické tvrze
ČLP/AS/5894, 28.3.2011
V1

Majitel: Votrubová Jana, Ing.
Výška 59cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný, Pes
menšího tělesného rámce,
ale pracovního typu,
vyvážená hlava, korektní
horní linie, správné zaúhlení
končetin, poněkud delší
bedra, kvalitní osrstění,
excelentní v pohybu, oháňka
správně nesená.
třída: vítězů
Fino Vis Tranquilla
ČLP/AS/5422/11, 30.12.2005
V1,CAC
Majitel: Dvořáková Vladimíra
Výška 58cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný, Pes
menšího tělesného rámce, se
zcela typickým výrazem,
výborně utvářená hlava,
excelentní horní linie,
výborně nasazená oháňka,
korektní zaúhlení končetin,
korektní postoj hrudních
končetin, kvalitní osrstění
i barva, excelentní v pohybu
s výborně nesenou oháňkou.
třída: veteránů
Frodo z Mešinské hájovny
ČLP/AS/5341/07, 30.9.2004
V1
Majitel: Votrubová Jana, Ing.
Typický pes ve výborné
kondici, velmi dobře
utvářená hlava, ale nosní
linie by měla být rovnější,
výborně utvářený krk,
poněkud strmé post.
končetin, ale korektní
v postoji, správná horní
i dolní linie, velmi kvalitní
osrstění i barva, výborný
v pohybu.

Luk z Farásku
ČLP/AS/5286, 7.2.2004
Neposouzen
Majitel: Nosovský Jaroslav
Silný pes, se silnou, ale
typickou hlavou, výrazné tm.
oko, krk by mohl být
poněkud delší, korektní horní
linie, hluboký hrudník, spr.
zaúhlení končetin, mírně
vybočené lokty, kvalitní
osrstění, pes kulhá na zad.
konč.
Valdy z Průhonické obory
ČLP/AS/5253/05, 1.9.2003
V2
Majitel: Dvořáček Pavel
Silný pes se silnou kostrou,
v dobré kondici, korektně
utvářená horní linie, správný
postoj hrudních končetin,
korektní zaúhlení končetin,
kvalitní osrstění, výborný
v pohybu.
Feny
třída: mladých
Safia Dama Krkonoše
ČLP/AS/6005, 25.6.2012
V1
Majitel: Hošek Martin
Výška 59cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný
Fena s výborně utvářenou
hlavou, poněkud delší
v bedrech, prostorný
hrudník, správně zaúhlené
končetiny, poněkud
rozbíhavý postoj hrudních
končetin, velmi kvalitní
osrstění, korektní v pohybu.
třída: mezitřída
Fibie z Pántikov
ČLP/AS/5973, 22.1.2012
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VD1
Majitel: Mojžíšková Alice
Výška 60cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný,
Poněkud plachá fena, dobré
velikosti i typu, dobře
utvářená hlava, ucho
poněkud vysoko nasazené
a menší, korektní horní linie,
správný postoj hrudních
končetin, korektní předhrudí
i hloubka hrudníku, správně
zaúhlené končetiny, chudší
osrstění, správná mechanika
pohybu, ale v pohybu
nepoužívá oháňku.
třída: otevřená
Gwen Leslie Leven
ČLP/AS/5884, 10.3.2011
V1,CAC
Majitel: Tračka Stanislav
Výška 59cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný, Fena
s velmi dobře utvářenou
hlavou, poněkud užší nosní
partie, velmi dobře utvářená
horní linie, korektní zaúhlení
končetin, korektní postoj
hrudních končetin, volná
kůže pod krkem, kvalitní
osrstění, korektní v pohybu.
třída: pracovní
Canidia Seva
ČLP/AS/5724, 26.6.2009
V4
Majitel: Varhánková Marie
Výška 58cm, oko játrové,
skus nůžkový, chrup úplný
Fena s výborně vyjádřeným
plem. typem, výborně
utvářená hlava, korektní linie
s mírně spáditou zádí,
poněkud užší hrudník,
správná hloubka hrudníku,
korektní zaúhlení končetin,

kvalitní osrstění, výborná
v pohybu, oháňka mírně výše
nesená.
Eimee od Mlázovické tvrze
ČLP/AS/5896/12, 28.3.2011
V3
Majitel: Votrubová Jana, Ing.
Výška 56cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný, Fena
menšího tělesného rázu
s typickým plem. výrazem,
hlava typická samičí,
excelentní horní linie, krk by
mohl být poněkud delší,
správná hloubka hrudníku,
výborné zaúhlení končetin,
správný postoj hr. končetin,
při pohybu poněkud vybočují
pánevní končetiny.
Packa z Lodínských luhů
ČLP/AS/5770, 4.2.2010
V2,r.CAC
Majitel: Dobrozemský
Miroslav
Výška 57cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný, Velmi
elegantní fena s výraznou
typicky samičí hlavou,
správně utvářeným krkem
a horní linií, korektní postoj

hrudních končetin, správná
hloubka hrudníku a proporce
těla, korektní zaúhlení
končetin, kvalitní osrstění,
výborná v pohybu, ale
oháňku nese strnule.
Camina Seva
ČLP/AS/5723, 26.6.2009
V5
Majitel: Straková Eva
Výška 56cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný, Fena
pracovního typu s dobře
utvářenou hlavou samičího
výrazu, správně utvářený krk
a horní linie, mírně spáditá
záď, velmi dobré zaúhlení
končetin, korektní postoj
hrudních končetin, korektní
mechanika pohybu, oháňka
nesena mírně vysoko.

výrazu, s tmavým okem,
korektní postoj hrudních
končetin, pracovní kondice,
kvalitní osrstění, výborná
mechanika pohybu.
třída: veteránů
Cheeky z Lodínských luhů
ČLP/AS/5123/03, 9.11.2001
V1
Majitel: Straková Eva
Typická fena s výborně
utvářenou hlavou,
s výborným výrazem,
výborně utvářená horní linie,
prostorný hrudník, korektní
postoj hrudních i pánevních
končetin, správné zaúhlení
konč.

Balia Seva
ČLP/AS/5640, 25.6.2008
V1,CAC, KV
Majitel: Kaucká Iva
Výška 56cm, oko tmavé, skus
nůžkový, chrup úplný, Fena
menšího tělesného rámce
s velmi dobře utvářenou
typickou hlavou a výborného

Vera z Průhonické obory
ČLP/AS/5255/05, 1.9.2003
V2
Majitel: Dvořáček Pavel
Fena většího tělesného
rámce, ale typická, správně
utvářená hlava, korektní
horní linie, správné zaúhlení
končetin, kvalitní osrstění,
přátelská povaha, správná
mechanika pohybu vzhledem
k věku.

ne zcela pevná, poněkud
vysoká záď a strmá, silná
kostra, správná hloubka
hrudníku, poněkud strmý
postoj hrudních končetin,
korektní zaúhlení pánevních
končetin. Vzhledem k jeho
věku vice času k vývinu, při
pohybu vybočuje v kyčlích

mezitřída
KAIRRO Z ŽELEČKY
ČLP/GS/6324 * 9.9.2011
V1
maj.: Német Radislav,
Németová Jitka
výška: 68cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Pes s dobře utvářenou
hlavou, linie nosu poněkud

Gordonsetr
PSI
tř. mladých
CINÁED LOVEC Z GORDONU
ČLP/GS/6387
* 15.5.2012
VD1
Majitel: Homolová Markéta
Výška 70cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Pes velkého tělesného
rámce, správně utvářená
hlava, korektně utvářený
krk, správná horní linie, ale
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vyklenutá, správně utvářený
krk, poněkud delší
v bedrech, hrudník méně
vyvinutý, poněkud strmý
postoj hrudních i pánevních
končetin, výrazné pálení,
korektní mechanika pohybu
tř. otevřená
BRAD SILESIA SETTER,
ČLP/GS/6202 * 23.10.2009
VD3
Majitel: Daněk Antonín
Výška: 65cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Pes s dobře utvářenou
hlavou, korektní horní linie,
silná kostra, uzavřená tlapka,
pes kvadratického rámce,
prostorný hrudník, korektní
zaúhlení končetin, korektní
v pohybu, při posuzování
vrčí.
FAVART DES PRALINES
D`AUBEJOUX
ČLP/GS/6273 * 29.5.2010
V2
maj.: Anderlová Jana
výška 66cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Pes vyvážených proporcí
s velmi ušlechtilou hlavou
a krkem, mírně prohnutý
hřbet, poněkud delší
v bedrech, velmi dobře
vyvinutá záď, poněkud strmý
postoj hrudních končetin
v lopatce, korektní zaúhlení
pánevních končetin, kvalitní
osrstění, výrazné pálení,
správná mechanika pohybu,
úzký chod pánevních
končetin

KASTOR Z ŽELEČKY
ČLP/GS/6325 * 9.9.2011
V1CAC
Maj.: Vondra Josef
Výška 68cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typický pes samčího výrazu
s dobře utvářenou hlavou,
výborná horní linie, korektní
zaúhlení končetin, správný
postoj hrudních končetin,
výrazné pálení, správná
mechanika pohybu
tř. pracovní
CINK PEXESO
ČLP/GS/6168 *7.7.2009
VD
Majitel. Ing. Šárka Machová
Výška 66cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Ne zcela typický pes, hlava
s příliš úzkou nosní částí,
správně utvářený krk,
korektní horní linie, správné
zaúhlení končetin, sražená
záď, plachá povaha vhorší
kondici, korektní v pohybu
Zir z Holubické stráně,
ČLP/GS/6286/12 *14.1.2011
V1, CAC, KV, BOB, BIS
maj.: Vránová Olga
výška 69cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Pes velkého tělesného
rámce výborného
plemenného typu,
excelentně utvářená hlava
i horní linie, silná kostra,
uzavřená tlapka, správný
postoj hrudních končetin,
hluboký a prostorný hrudník,
korektní zaúhlení končetin,
kvalitní osrstění, správná
mechanika pohybu
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tř. vítězů
ALWIN Z WENYTRY
ČLP/GS/6174 *13.8.2009
V1CAC
Majitel: Vojáčková Monika
Výška 67cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typický pes s dobře
utvářenou hlavou
a výrazným okem, poněkud
chudší osrstění, správně
utvářená horní linie, správný
postoj hrudních končetin,
uzavřená tlapka, silná kostra,
korektní zaúhlení končetin,
správná hloubka hrudníku,
korektní v pohybu
tř. veteránů
BOGEY JINONICKÝ DVŮR
ČLP/GS/5515/04, *6.9.2002
V1 nejlepší veterán KV
Majitel. Anderlová Jana
Typický pes dobrých
proporcí s velmi dobře
utvářenou hlavou, mírně
rohnutý hřbet, korektní
hrudní končetiny, velmi
kvalitní osrstění, správná
mechanika pohybu
FENY
tř. dorost
EBONY PEARL ÁRES
ŠAMARKAN
ČLP/GS/6434 *13.9.2012
VN1 nejlepší dorost KV
Majitel: Ščudlová Marta
Typická fena svelmi dobře
utvářenou hlavou atmavým
okem, správně utvářený krk
a horní linie, dostatečně
hluboký hrudník, korektní
zaúhlení končetin, uzavřená
tlapka, na její věk kvalitní
osrstění, velmi dobra

mechanika pohybu, velmi
nadějná
tř. mladých
BIZZARRINI MANON
LESCAUT
ČLP/GS/6381 *14.5.2012
V1
Majitel: Studenovská Zuzana
Výška 61cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typická fena s dobře
utvářenou hlavou, korektní
horní linie, správné zaúhlení
končetin, dostatečně
prostorný hrudník, korektní
mechanika pohybu
CATRIONA LOVEC
Z GORDONU,
ČLP/GS/6390
*15.5.2012
VD2
Majitel: Homolová Markéta
Výška 64cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Fenase silnou kostrou, méně
vyvážených proporcí hlavy
a těla, správně utvářený krk,
kapří hřbet, méně hluboký
hrudník, správné zaúhlení
končetin v pohybu méně
harmonická
mezitřída
COLEEN NELI Z WENYTRY
ČLP/GS/6350 *21.1.2012
V1
Majitel: Vojáčková Monika
Výška 62cm, oko tmavé,
chrup úplný,skus nůžkový
Typická fena dobrých
proporcí, dobře utvářená
hlava s mírně klenutou nosní
partií, korektní horní linie,
mírně sražená záď, hrudník
dostatečně hluboký, mírně
strmý postoj hrudních

končetin, oněkud chudší
osrstění, vpohybu vybočuje
pánevní končetiny,
tř. otevřená
BELLIS LOVEC Z GORDONU
ČLP/GS/6013/12 *13.5.2008
VD
Majitel: Homolová Markéta
Výška 65cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typická fena velkého
tělesného rámce s velmi
dobře utvářenou hlavou
a okem, správně utvářený
krk a hřbet, mírně klenutá
bedra, mírně sražená záď,
lsprávný postoj hrudních
končetin, prostorný, hluboký
hrudník, korektní zaúhlení,
kvalitní osrstění, výrazné
pálení, v pohybu se
nepředvádí
FAUSTINE DES PRALINES
D’AUBEJOUX,
ČLP/GS/6274 *29.5.2010
V1,CAC, KV
Majitel: Anderlová Jana
Výška 58cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typická fena menšího
tělesného rámce samičího
výrazu, správně utvářená
hlava s tmavým okem,
korektní horní linie, správně
utvářené předhrudí
i hrudník, korektní zaúhlení,
výborná mechanika pohybu
tř. pracovní
ANABELL Z WENYTRY
ČLP/GS/6177/12 * 13.8.2009
VD2
Majitel: Vojáčková Monika
Výška 63cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
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Fena dobrých proporcí,
hlava postrádá stop, linie
nosu mírně klenutá, dobře
utvářený horní linie,
dostatečně hluboký hrudník,
korektní zaúhlení končetin,
poněkud chudší osrstění,
méně energie vpohybu, úzký
chod pánevních končetin
a rozbíhavý pohyb hrudních
končetin
BERENICA Z WENYTRY
ČLP/GS/6232 *20.4.2010
V1
Majitel: Vojáčková Monika
Výška 60cm, okotmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typická fena menšího
tělesného rámce se sam.
Výrazem a tmavým okem,
výborně utvářená horní linie,
korektní zaúhlení, poněkud
chudší osrstění, méně
harmonický pohyb s
občasným mimochodem
tř. vítězů
AQUILA Z WENYTRY
ČLP/GS/6178 *13.8.2009
V2
Majitel: Mojžíšková Alice
Výška 64cm, oko hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typická fena vyrovnaných
proporcí sméně typickou
hlavou, správně utvářené
linie, dostatečně hluboký
a prostorný hrudník,
korektní zaúhlení končetin,
poněkud chudší osrstění,
dobra mechanika pohybu
CASSIOPEA CABBI ÁRES
ŠAMARKAN
ČLP/GS/6080 *2.12.2008
V1 CAC

Majitel:
Výška 61cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Velmi harmonická fena
vyrovnaných proporcí, linie

nosu a mozkovny nejsou
zcela v rovině, méně výrazný
týlní hrbol, výborně
utvářená horní linie,
prostorný a hluboký hrudník,

korektní zaúhlení, kvalitní
osrstění, korektní mechanika
pohybu avšak postrádá
temperament - akci

strmý postoj hrudník
končetin, korektní zaúhlení,
kvalitní osrstění, hluboký
hrudník, korektní mechanika
pohybu

krk, tělo méně vyvážených
proporcí, kapří hřbet, mírně
strmý postoj hr. končetin,
korektní zaúhlení pánevních
končetin, poněkud kratší
v pohybu, pohyb
temperamentní.

Irský setr
Psi
tř. mladých
Harry ze Zajakur VD2
maj: Zelený Aleš 17.5.2012
64 cm, mladý pes,
vyvážených proporcí, silné
kostry, typického výrazu,
mírně klenutý hřbet,
v postoji mírně rozevřenými
lokty, korektní zaúhlení
končetin, výrazná barva, ale
poněkud chudší osrstění,
méně vyvinuté předhrudí,
korektní v pohybu
Irish Vito GardenStar´s
V1, CAJC,
Nejlepší mladý pes výstavy
maj: Kuntošová Markéta
26.4.2012
63 cm, typický pes s dobře
utvářenou hlavou,
a výrazným tmavým okem,
typický výraz ir. setra,
výborně utvářená horní
linie, správný postoj hrud.
končetin, velmi dobře
vyvinuté předhrudí i hrudník,
korektní zaúhlení, korektní
osrstění, výborný v pohybu
tř. pracovní
Augustus Everdene VD3
maj: Chlupatá Klára
8.5.2008
72 cm, pes vel. tělesného
rámce, dobře utvářená
hlava, správná barva oka,
korektní horní linie, mírně

Candy Mahagon Dream V2
maj: Švecová Irena
25.4.2006
69 cm, pes velkého
tělesného rámce, správně
utvářená hlava, hrudník by
mohl být o něco prostornější
k jeho výšce, správné
zaúhlení končetin, kvalitní
osrstění, korektní v pohybu,
mohl by mít o něco více akce
Monty od Rakovnické brány
V1
Maj: Janus Vít 9.2.2008
68 cm, pes většího tělesného
rámce, dobře utvářenou
hlavou, korektní horní linie,
správný postoj hrudních
končetin, mírně strmá
lopatka, správné zaúhlení
pán. končetin, hl. a prostorný
hrudník, kvalitní osrstění,
dobrá mechanika pohybu.
tř. vítězů
Cliff Happy Nonstop V1
maj: Šmídová Miroslava
29.2.2008
73 cm, pes velkého
tělesného rámce s typ.
utvářenou hlavou a dobrým
výrazem, správně utvářený
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Feny
tř. mladých
Bastilla Elimar Doubrava
V2
maj: Trčka Stanislav, Ing.
3.3.2012
Harmonická fena výborných
proporcí, výborně utvářenou
hlavou, velmi dobře utvářená
horní linie, správně zaúhlení
končetin, korektní postoj
hrudník končetin, hluboký
a prostorný hrudník, kvalitní
osrstění, poněkud úzká
v pohybu, ale správná
mechanika
Berta z Lesa království
VD3
maj: Vobořilová Štěpánka
10.5.2012
Fena vyrovnaných proporcí,
linie nosu není zcela v rovině
mozkovny, správně utvářená
horní linie, mírně sražená
záď, mírně strmá lopatka,
správné zaúhlení končetin,
užší hrudník, korektní
mechanika pohybu, příliš
plachá při předvedení

Cate Mahagonová střela
V1
maj: Nosek Miloš 10.7.2012
Typická fena dobrých
proporcí, hlava správně
utvářená, mírně strmý postoj
hrudních končetin, hrudník
dostatek. hluboký, správné
zaúhlení pánevních končetin,
korektní mechanika pohybu
tř. otevřená
Aenigma Quara Torvitas
V1, CAC
maj: Roulová Nikola
26.11.2009
65 cm, fena typ. tělesného
rámce, s poněkud světlejším
okem, poněkud světlejší
osrstění, typická samičí
hlava, výborně utvářená
horní linie, prostorný
hrudník, správný postoj
hrudník končetin, korektní
zaúhlení, správná mechanika
pohybu

tř. pracovní
Anemait Elimar Doubrava
V1, CAC, Klubový vítěz, BOB
maj: Poláková Julie, Mgr.
15.6.2010
65 cm, harmonická fena
s výborně utvářenou hlavou,
krkem a horní linií, správné
zaúhlení končetin, hluboký
a prostorný hrudník, kvalitní
avšak poněkud světlejší
osrstění, velmi dobrá
mechanika pohybu
Beauty Red Joker V2
maj: Houda Martin, Ing.
17.2.2009
Fena vyrovnaných proporcí,
linie nosu není zcela v rovině,
méně spáditá horní linie,
správný postoj hrudních
končetin, mírně strmá
lopatka, správné zaúhlení
pánevních končetin, kvalitní
osrstění, správná mechanika
pohybu

Noly od Rakovnické brány
V3
maj: Ransdorf Ludvík, MVDr.
31.10.2009
Harmonická fena dobrých
proporcí, výrazné tmavé oko,
korektní horní linie, správné
zaúhlení končetin, hluboký
a prostorný hrudník, kvalitní
osrstění, správná mechanika
pohybu, mírně vybočuje
v loktech
tř. vítězů
Artemis Elimar Doubrava
V1, CAC
maj: Bočková Hana
15.6.2010
Velmi typická harmonická
fena, elegantní, správně
utvářená hlava s výrazným
tmavým okem, výborně
utvářenou horní linií,
korektní zaúhlení končetin,
správný postoj, hluboký
a prostorný hrudník. velmi
kvalitní osrstění, správná
mechanika pohybu

Pointer
Pes
Třída mladých:
Král z Dolnic
ČLP/POI/10910
20.7.2012
V1, CAJC
Majitel: Rathouský Pavel
výška 61 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
typ.plášt.pes, s výborně
utvářenou hlavou
s výrazným tmavým okem,
suchý správně utvářený krk,
výborně utvářená horní linie,
správně utvářené předhrudí
i hrudník, korektní zaúhlení,

velmi typický prut, správná
mechanika pohybu
Mezitřída:
Buck Carcharias
ČLP/POI/10833
8.7.2011
VD 1
Majitel: Pavlů Pavel
výška 61 cm, oko hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový
typický pes správných
proporcí s méně výraznou
linií nosu a světlým okem,
správně utvářená horní linie,
méně prostorný hrudník,
správné zaúhlení končetin,
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korektní prut, správná
mechanika pohybu, ale prut
je nesen vysoko
Třída otevřená:
Art z Žehuňské kovárny
ČLP/POI/10773
27.3.2011
V1, CAC
Majitel: Bidlo Josef, Mgr.
výška 67 cm, oko hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový
typický pes harmonických
proporcí s velmi dobře
utvářenou hlavou a poněkud
světlým okem, výborná
horní linie, hrudník hluboký

a prostorný, správné
zaúhlení končetin, výborná
mechanika pohybu s prutem
poněkud vysoko neseným,
vlivem zranění kratší prut,
pes výborných kvalit
Třída pracovní:
Artex Cabalia
ČLP/POI/10727
26.7.2010
V1, CAC, KV, BOB
Majitel: Melcerová Hannah,
DiS.
výška 63 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
typický harmonický pes ve
výborné kondici, výborně
utvářená hlava s výrazným
tmavým okem, výborně
utvářená horní linie,
prostorný a hluboký hrudník,
správné zaúhlení končetin,
mírně sraž. záď, mírně
sbíhavý postoj hrudních
končetin, velmi dobrá
mechanika pohybu
Fena
Třída dorostu:
County Seventeen
ČLP/POI/10924
13.8.2012
N1
Majitel: Valatová Jana, Ing.
typická mladá fena s dobře
utvářenou hlavou, hor. typ.
pro plemeno poněkud delší
prut, velmi dobré zaúhlení
končetin, prostorný hrudník,
poněkud úzkostná v pohybu,
při pohybu prut nesený dole
Třída mladých:
Cira z Žehuňské kovárny
ČLP/POI/10893
25.4.2012
VD 3

Majitel: Jandejsek Jan,
MUDr.
výška 58 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
typická trikolorní fena, méně
výrazná linie nosu, typický
suchý krk, správně utvářená
horní linie, ale poněkud úzká
v zádi, korektně utvářená
kostra, uzavřená tlapka,
správné zaúhlení končetin,
typický prut, správná
mechanika pohybu, není ve
výstavní kondici
Cita z Žehuňské kovárny
ČLP/POI/10892
25.4.2012
VD 2
Majitel: Korelus Josef
výška 60 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
fena dobrých proporcí,
s mírně klenutým hřbetem,
prut typický pro plemeno,
korektní zaúhlení končetin,
správná mechanika pohybu
s vysokou akcí hr.končetin
Dheli z Karczewskiej
Zagrody
ČLP/POI/10940
28.7.2012
V1, CAJC
Majitel: Horáková Lenka
výška 62 cm, oko hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový
harmonická fena se správně
utvářenou hlavou, výraznou
pigmentací, výborně
utvářený krk a horní linie,
méně vyvinuté předhrudí
a hrudník poněkud krátký,
správné zaúhlení končetin,
prut správně nasazený,
správná mechanika pohybu,
ale poněkud vybočuje
hr.končetiny
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Třída otevřená:
Maggie z Mešinské hájovny
ČLP/POI/10789
20.4.2011
V1, CAC
Majitel: Líska Václav, MVDr.
výška 61 cm, oko hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový
typická fena s velmi dobře
utvářenou hlavou a poněkud
světlým okem, excelentní
horní linie, mírně sražená
záď, prut typický pro
plemeno, výborně vyvinutý
hrudník a předhrudí, správné
zaúhlení, správná mechanika
pohybu
Třída pracovní:
Cifra Nová Hajnice
ČLP/POI/10153
1.5.2006 V1, CAC, KV
Majitel: Kaucká Iva
výška 57 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
typická fena s velmi dobře
utvářenou hlavou s typicky
výrazným tmavým okem,
výborná horní linie, méně
vyvinuté předhrudí, správné
zaúhlení končetin, správná
mechanika pohybu
Orka z Krzáku
ČLP/POI/10761
1.1.2011 VD 2
Majitel: Urbanec Jakub
výška 61 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
fena s méně typickou
hlavou, velmi dobře
utvářená horní linie, správné
zaúhlení končetin, velmi
dobře vyv.předhrudí
a hrudník, typický krátký
prut, správná mechanika
pohybu avšak postrádá akci

Faustine Des Pralinex D´Aubejoux – CAC, KV

Balia Seva – CAC, KV

Cifra Nová Hajnice – CAC, KV

Ebony Pearl Áres Šamarkan - Nejlepší dorost

Irish Vito Garden Star´s - Nejlepší mladý pes
Dheli z Karczewskiej zagrody - Nejlepší mladá fena
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Bogey Jinonický dvůr - Nejlepší veterán

Alwin a Anabell z Wenytry - Nejlepší pár psů

GS z Wenytry - Nejlepší chovatelská skupina

Soutěž Dítě a pes
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Speciální výstava

2013

Peruc – 27.4.2013
Rozhodčí: Simona Svatoňová
Anglický setr
Psi
třída: mezitřída
Lancelot Laverack Elater
Polonica
ČLP/AS/5933, 22.6.2011
V1,CAC
Majitel: Šáchová Kateřina,
MUDr.
Výška 65cm, oko tmavé,
skus nůžkový, chrup úplný
Typický žlutobílý pes,
samčího výrazu avšak plašší
povahy, hlava ušlechtilá
s dostatkem pysku, mírně
volná kůže pod krkem,
pevný hřbet, oháňka
správně nasazená i nesená,
zaúhlení končetin korektní,
mechanika pohybu
elegantní.
třída: otevřená
Gandalf Leslie Leven
ČLP/AS/5878, 10.3.2011
VD2
Majitel: Čvančara Zdeněk
Výška 65cm, oko tmavé,
skus nůžkový, chrup neúplný
(navíc P1 LD, chybí P4 LD)
Typický středně silný pes
barvy trikolor, klidné
povahy, hlava suchá,
správně utvářená, pevný
hřbet, více klenutá bedra,
oháňka nesená mírně nad
úrovní hřbetu, dostatečně
hluboký hrudník, zaúhlení
hrudních končetin korektní,
pánevních mírně strmější,
osrstění bohaté.

King Magenta in Blue
PKR.VII-12851, 19.6.2010
V1,CAC, VSV
Majitel: V.Horváthová,
A.Pawlak
Výška 65cm, oko tmavé,
skus nůžkový, chrup úplný
Ušlechtilý pes žlutobílé barvy
samčího výrazu, hlava
typická s dostatkem pysku
a správně nasazenými
slechy, linie hřbetu bez vady,
zaúhlení končetin korektní,
mechanika pohybu
elegantní, osrstění bohaté.
třída: pracovní
Andy z Nového remízu
ČLP/AS/5856, 30.1.2011
V1,CAC
Majitel: Švec František
Výška 67cm, oko tmavé,
skus nůžkový, chrup úplný
Typický středně silný pes
černobílé barvy, klidné
povahy, hlava suchá
s dostatkem pysku, hřbetní
linie i nesení oháňky
správné, zaúhlení končetin
korektní, osrstění standartní.
Attila Coroussy
ČLP/AS/5831, 30.8.2010
V2,rCAC
Majitel: Kavan Ondřej, MgA.
Výška 60cm, oko hnědé,
skus nůžkový, chrup úplný
Středně silný pes žlutobílé
barvy, klidné povahy, hlava
správně utvářená, pevný
hřbet, oháňka správně
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nasazená i nesená,
dostatečně hluboký hrudník,
zaúhlení končetin správné,
osrstění standartní.
Feny
třída: mladých
Peggy z Krzáku
ČLP/AS/5949, 1.1.2012
VD2
Majitel: Malý Václav
Výška 59cm, oko tmavé,
skus nůžkový, chrup úplný
Středně silná fena samičího
výrazu, klidné povahy,
žlutobílé barvy, hlava s méně
výrazným stopem, pevný
hřbet, dostatečně hluboký
hrudník, zaúhlení končetin
správné, mechanika pohybu
korektní, osrstění bohaté,
fena se hůře předvádí.
Salomíne Dama Krkonoše
ČLP/AS/6007, 25.6.2012
V1,CAJC
Majitel: Kohutová Markéta
Výška 60cm, oko tmavé,
skus nůžkový, chrup úplný
(navíc P1 LN), Deseti měsíční
fena barvy trikolor
s ušlechtilou hlavou, tělo
korektní, dosud ve vývinu,
zaúhlení končetin správné,
korektní pohyb, osrstění
standartní.
třída: mezitřída
Elisha Emma Shahrastani
ČLP/AS/5925, 16.8.2011
V1,CAC, VSV, BOB

Majitel: Šejvlová Daniela
Výška 60cm, oko tmavé,
skus nůžkový, chrup úplný
Ušlechtilá fena žlutobílé
barvy, samičího výrazu,
hlava typická s dostatkem
pysku, hřbetní linie i oháňka
správná, dostatečně hluboký
hrudník, zaúhlení končetin
správné, mechanika pohybu
elegantní, osrstění bohaté.
Fibie z Pántikov
ČLP/AS/5973, 22.1.2012
V2,rCAC
Majitel: Mojžíšková Alice
Výška 59cm, oko tmavé,
skus nůžkový, chrup úplný
Typická fena barvy trikolor,
klidné povahy, hlava

odpovídá standardu, pevný
hřbet, dostatečně hluboký
hrudník, zaúhlení končetin
v postoji i v pohybu správné,
osrstění standardní.
třída: otevřená
Fella z Kokrd
ČLP/AS/5900, 31.3. 2011
V1,CAC
Majitel: Hejda J., O. Viktora
Výška 59cm, oko tmavé,
skus nůžkový, chrup úplný
Středně silná fena žlutobílé
barvy, temperamentní
povahy, hlava typická suchá,
pevný hřbet, zaúhlení
končetin korektní,
mechanika pohybu správná,
osrstění standardní.

třída: pracovní
Oli z Krzáku
ČLP/AS/5800 , 3.3. 2010
V1,CAC
Majitel: Slánička Ladislav,
Ing.
Výška 60cm, oko tmavé,
skus nůžkový, chrup úplný
Středně silná fena černobílé
barvy, klidné povahy, hlava
typická, správně utvářená,
pevný hřbet, oháňka
správně nasazená i nesená,
postoj končetin korektní,
mechanika pohybu správná,
osrstění standardní, fena je
ve výživové kondici.

Gordonsetr
PSI
tř. mladých
BREYTON MANON LESCAUT
ČLP/GS/6374 * 14.5.2012
V1 CAJC BOB
Majitel: Kračmerová Anna
Výška 63cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Jedenáctiměsíční pes
středně silné kostry samčího
výrazu, hlava ušlechtilá
s dostatkem pysku, pevný
hřbet, dostatečně hluboký
hrudník, zaúhlení končetin
správné, osrstění bohaté.
tř. pracovní
BASCO LOVEC Z GORDONU,
ČLP /GS/6008/10 *13.5.2008
V1 CAC
Majitel: Vojáčková Monika
Výška 65cm, oko tmavé,
crup úplný, skus nůžkový

Typický pes téměř
kvadratického rámce
samčího výrazu, klidné
povahy. Hlava s dostatkem
pysku a správně nasazenými
slechy, zaúhlení končetin
korektní, osrstění
standardní.
tř. vítězů
ALWIN Z WENYTRY
ČLP/GS/6174 *13.8.2009
V1 CAC
Majitel: Vojáčková Monika
Výška 67cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typický urostlý pes samčího
výrazu s ušlechtilou hlavou
a správně nasazenými
slechy, pevný hřbet, korektní
zaúhlení končetin,
mechanika pohybu správná,
osrstění standardní.
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FENY
tř. mladých
BIZZARRINI MANON
LESCAUT
ČLP/GS/6381 *14.5.2012
V1 CAJC
Majitel: Studenovská Zuzana
Výška 60cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Jedenáctiměsíční fena téměř
kvadratického rámce
s ušlechtilou hlavou, hřbetní
linie bez zjevné vady,
zaúhlení končetin korektní,
mechanika pohybu správná,
osrstění bohaté
mezitřída
COLEEN NELI Z WENYTRY
ČLP/GS/6350 *21.1.2012
V2
Majitel: Vojáčková Monika
Výška 62cm, oko tmavé,
chrup úplný,skus nůžkový

Typická, středně silná fena
samičího výrazu, klidné
povahy, hlava odpovídá
standard, korektní hřbetní
linie, zaúhlení končetin
správné, osrstění chudší
KAIRA Z ŽELEČKY
ČLP/GS/6328 *9.9.2011
V1 CAC VSV
Majitel: Motl Josef
Výška 60cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Středně silná fena samičího
výrazu, klidné povahy, hlava
správně utvářená s dobře
nasazenými slechy, hřbetní
linie korektní, dostatečně

hluboký hrudník, korektní
zaúhlení a správná
mechanika pohybu. Osrstění
standardní.
Tř. pracovní
BERENICA Z WENYTRY
ČLP/GS/6232
*20.4.2010
V1 CAC
Majitel: Vojáčková Monika
Výška 62cm, okotmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typická, středně silná fena,
středního rámce, samičího
výrazu. Hlava odpovídá
standardu, pevný hřbet,
dostatečně prostorný
hrudník, korektní zaúhlení

končetin, dobrá mechanika
pohybu.
Tř. vítězů
AQUILA Z WENYTRY
ČLP/GS/6178
*13.8.2009
V1 CAC
Majitel: Mojžíšková Alice
Výška 64cm, oko hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typická fena delšího rámce,
samičího výrazu, hlava
odpovídá standardu, pevný
hřbet, dostatečně hluboký
hrudník, správné zaúhlení
končetin. Mechanika pohybu
elegantní, osrstění
standardní.

Irský setr
Psi:
tř. mladých
Irish Vito Garden Star´s
V1, CAJC
maj: Kuntošová Markéta
26.4.2012
64 cm, ušlechtilý středně
silný pes, klidné povahy,
suchá hlava se správně
nasazenými slechy, pevný
hřbet, dostatečně hluboký
hrudník, korektní zaúhlení
končetin, mechanika pohybu
elegantní, osrstění bohaté.
Dustin od Rakovské tůně
V2
maj: Ing. Šístek Josef
18.3.2012
67 cm, typický silný pes
samčího výrazu, klidné
povahy, hlava správně
utvářená, pevný hřbet,
oháňka správně nasazená
i nesená, dostatečně hluboký
hrudník, korektní zaúhlení

končetin, mechanika pohybu
elegantní, osrstění bohaté
tř. otevřená
Bacardi Mahagony Paw
V1, CAC, Vítěz speciální
výstavy, BOB
maj: Molnárová Renata,
Mudr. 7.5.2010
68 cm, silný pes samčího
výrazu s ušlechtilou hlavou,
pevným hřbetem a správně
nasazenou i nesenou
oháňkou, prostorný hrudník,
korektní zaúhlení končetin,
elegantní mechanika
pohybu, bohaté osrstění.
Feny:
tř. mladých
Patty Jokran
V1, CAJC
maj: Lacioková Kateřina
21.1.2012
61 cm, středně silná fena
samičího výrazu s typickou
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hlavou, správnou hřbetní
linií, zaúhlení končetin
v postoji i pohybu korektní,
osrstění standardní
Berta z Lesa království
V2
maj: Vobořilová Štěpánka
10.5.2012
62cm, jedenáctiměsíční fena
s ušlechtilou hlavou, korektní
linie hřbetu avšak v těle
dosud ve vývoji, správné
zaúhlení končetin, korektní
mechanika pohybu, osrstění
úměrné věku.

Pointer
Pes
Třída mladých:
Ibar z Chlumčanské doliny
ČLP/POI/10846
6.11.2011 V1, CAJC
Majitel: Hrdlička Jiří
Výška: 66 cm, oko tmavé,
chrup úplný, navíc 2x P1 N,
skus nůžkový, Silný pes
žemlové barvy s náprsenkou,
samčího výrazu, hlava
s dostatkem pysku i stopu,
pevný hřbet, prut nesen
mírně nad úrovní hřbetu,
správné zaúhlení končetin,
mechanika pohybu korektní.

Mezitřída:
Ollie z Lukovských lánů
ČLP/POI/10812
14.6.2011
V1
Majitel: Horáková Lenka
Výška: 64 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typický středně silný pes
žlutobílé barvy, samčího
výrazu, hlava typická s mírně
širší mozkovnou, pevný
hřbet, prut správně nasazen
i nesen, dostatečně hluboký
hrudník, korektní zaúhlení
končetin, dobrá mechanika
pohybu.

Král z Dolnic
ČLP/POI/10910
20.7.2012
V2
Majitel: Rathouský Pavel
Výška: 60 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Devítiměsíční pes středně
silné kostry samčího výrazu,
černé barvy s náprsenkou,
hlava typická s dostatkem
pysku, pevný hřbet, prut
správně nasazen i nesen,
zaúhlení končetin korektní,
mechanika pohybu správná.

Třída otevřená:
Artex Cabalia
ČLP/POI/10727
26.7.2010
V1, CAC
Majitel: Melcerová Hannah,
DiS.
Výška: 62 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Středně silný pes černobílé
barvy, samčího výrazu, hlava
ušlechtilá s dostatkem
pysku, pevný hřbet
a správně nasazený prut,
korektní zaúhlení končetin,
mechanika pohybu
elegantní.

Kyr z Dolnic
ČLP/POI/10911
20.7.2012
V3
Majitel: Korel Miroslav
Výška: 59 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Devítiměsíční pes černé
barvy s náprsenkou,
ušlechtilá hlava, v těle dosud
ve vývinu, korektní zaúhlení
končetin, dobrá mechanika
pohybu.

Atto Seventeen
ČLP/POI/10694
15.6.2010 V2, res.CAC
Majitel: Sedláček Roman
Výška: 61 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typický pes slabší kostry
samčího výrazu, hlava
ušlechtilá s dostatkem
pysku, pevný hřbet, správně
nasazený i nesený prut,
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dostatečně hluboký hrudník,
korektní zaúhlení končetin,
mechanika pohybu správná.
Třída pracovní:
Cvik z Tismenic
ČLP/POI/10336
30.6.2007 V1, CAC, VSV
Majitel: Březina Petr MVDr.
Výška: 61 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typický středně silný pes
téměř kvadratického rámce,
samčího výrazu, hlava
odpovídá standardu, pevný
hřbet, prostorný hrudník,
korektní zaúhlení končetin,
správná mechanika pohybu,
barva černobílá.
Fena
Třída otevřená
Aireen Cabalia
ČLP/POI/10733
26.7.2010
Majitel: Madlenáková Naďa
Výška: 60 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Středně silná fena samičího
výrazu plašší povahy,
černobílé barvy, hlava
ušlechtilá, správně utvářená,
hřbetní linie správná,
dostatečně hluboký hrudník,
korektní zaúhlení končetin,
mechanika pohybu
elegantní, fena se nechce
předvádět.
(Háravá fena, posouzena
mimo pořadí).
Alba Seventeen
ČLP/POI/10695
15.6.2010

V2

Majitel:Sedláčková Alena Ing.

Výška: 58 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typická fena černobílé
barvy, menšího rámce,
samičího výrazu, hlava
ušlechtilá s dostatkem
pysku, pevný hřbet, správné
zaúhlení končetin,
mechanika pohybu správná,
fena se hůře předvádí.
Andy Seventeen
ČLP/POI/10698/12
15.6.2010
V1
Majitel:Sedláčková Alena Ing.

Výška: 58 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typická fena černobílé
barvy, menšího rámce, hlava

ušlechtilá, správně utvářená,
pevný hřbet, korektní
zaúhlení končetin,
mechanika pohybu korektní.
Třída pracovní:
Annie ze Žárovské tkalcovny
ČLP/POI/10746/13
4.8.2010
V2, res.CAC
Majitel: Pravdová Jana
Výška: 63 cm, oko tmavé,
chrup úplný, skus nůžkový
Typická fena černé barvy
s náprsenkou, samičího
výrazu, hlava suchá, mohla
by mít více pysku, hřbetní
linie bez vady, mechanika
pohybu elegantní, zaúhlení
končetin správné.
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Jackie z Mešinské hájovny
ČLP/POI/10740
14.6.2010
V1, CAC, VSV, BOB
Majitel: Hanč Jiří
Výška: 61 cm, oko hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový
Středně silná hnědá fena
s typickou hlavou, pevným
hřbetem a správně
nasazeným i neseným
prutem, hlava ušlechtilá,
hřbetní linie správná,
dostatečně hluboký hrudník,
končetiny v postoji korektní,
mechanika pohybu správná,
mírně olysalý konec prutu.

Irský setr – příspěvek člena ČPSK Martina Houdy
Je to pár let, kdy jsem se na výroční členské schůzi velmi neuměle snažil apelovat,
abychom se zamysleli nad důvody, proč exteriérová úroveň irských setrů u nás upadá a že je
třeba se vážně a bez emocí zamyslet nad tím, zda by nebylo nejen rozumné, ale i účelné
přijmout obdobná pravidla pro chov, která přijaly chovatelské kluby v naprosté většině zemí.
V těchto zemích si chovatelské kluby jednak uvědomily, že se časy změnily, že
podmínky a požadavky na chov nejen našich plemen, ale na chov psů vůbec, se zcela zásadně
změnily, že psi už zdaleka nejsou jen pomocníky člověka při práci, lovu, ochraně majetku atd.,
ale že jejich „společenská“ role je zcela odlišná. Uvědomily si i to, že podmínky v přírodě jsou
jiné (množství a druhy zvěře) a možnosti pohybu člověka se psem ve volné přírodě se změnily.
Dále si uvědomily to, že stejně tak jako je tomu ve většině oblastí lidského konání, tak
i v chovatelství, chce-li někdo uspět v některé z oblastí, je nutná jeho specializace. Že těžko
budeme hledat psa, který obstojí ve všestranné práci, trailovém hledání a bude i exteriérově
nadstandardní (měřeno ne lokálním, ale mezinárodním srovnáním). Z tohoto důvodu změnily
chovné podmínky, změnily interní pravidla tak, aby reagovaly na změny v přírodě a ve
společnosti, aby podpořily chov a chovatele, přilákaly do svých řad nové lidi a umožnily
specializaci při dodržení, případně dokonce posílení požadavku na to podstatné, na „standard“
zdraví. V našem případě dosud jakákoliv zmínka o liberálnějším přístupu v jakékoliv oblasti byla
vždy rezolutně odmítnuta s odůvodněním, že dle standardu FCI irský setr je lovecké plemeno
s loveckou zkouškou. Dovolím si pouze poznamenat, že země, které přijaly výše uvedené
změny jsou členy stejného FCI a platí pro ně stejná pravidla jako pro nás, že irský setr je nejen
lovecké, ale i společenské plemeno a navíc, že ani v zemi původu takováto podmínka není.
A jaký je výsledek? Pád exteriérové úrovně našich chovů dále a zdá se, že
nezadržitelně pokračuje. Pokud se v posledních letech výstavy v Česku zúčastnil pes ze
zahraničí (případně ze zahraničního chovu), zvítězil. Nezáleží na tom, zda je to pes z Polska,
Slovenska, Maďarska, Německa, Ruska ….. České chovy nyní již téměř zcela ztratily jakoukoliv
konkurenční schopnost. Ocitli jsme se v situaci, že pokud ještě někdo má výstavní ambice,
bude si muset psy importovat ze zahraniční. To je bohužel výsledek našeho ultra
konzervativního přístupu. A otázka pro nás všechny je - čeho jsme dosáhli? Ochránili jsme to,
co možná až dogmaticky hlásáme nebo ztrácíme vše – naše chovy, nejen jejich exteriérovou
úroveň???????
Obracím se na každého, komu není stávající stav lhostejný, s prosbou o zamyšlení se,
bez předsudků a bez emocí, zda cena konzervativního přístupu není až příliš vysoká a zda tento
stav není bohužel stejnou vizitkou Českého pointer a setter klubu jako jsou tituly přivážené
z mistrovství světa, soutěží Sv. Huberta, atd. Z praxe sousedních zemí je zřejmé, že prostor pro
liberální přístup při dodržení všech regulí je a je jen otázkou ochoty a vůle lidí přijmout změny.
Děkuji všem, kdo tak učiní.
Martin Houda
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Výsledky loveckých zkoušek
Zkoušky vloh ohařů

2012

Zkušební řád ČMMJ platný od 1.1.2008

anglický setr

Berit ze Štítarského lesa
Catchy Seva
Darien Morrison
Dellior Tapio Davaroni
Eimee od Mlázovické tvrze
Eimee od Mlázovické tvrze
Erny od Mlázovické tvrze
Erny od Mlázovické tvrze
Force Magenta From Morrison
Gandalf Leslie Leven
Ginevra Leslie Leven
Hantr od Alpské protěže
Hilary Morrison
Jolly z Mešinské hájovny
Madona Mia Tuliketun DAMA Krkonoše
Magda ze Srnína
Marcipán Tuliketun DAMA Krkonoše
Omar z Krzáku
gordonsetr
Barcelona Esperanza Futura
Barcelona Esperanza Futura
Berenica z Wenytry
Berty Esperanza Futura
Bill od Todeňské hory
Bora z Dvorku Čamourku
Cilli z Dešenických lesů
Cliff z Dešenických lesů

4444433334444
4444444434444
4344444344434
4344434334432
4344323334343
4444444344444
4444434344444
4444434344444
4444444344444
4333434334444
4334334334444
4444444434444
4444434434444
4444434334444
4334444444434
4444444334444
4444434344444
3434444432444
4444434334444

Fabová S.
Kneřová H.
Fuger D.
Holba S.
Havlíček J.
Votrubová J.
Votrubová J.Ing.
Fadrhonc M.
Fadrhonc M.
Fialová I.
Votrubová J.
Novák T.
Hajný L.
Svobodová L.
Šeda J.
Holbová H.
Kocurová K.
Falada V. Ing.

19.05.2012
15.09.2012
12.05.2012
08.05.2012
12.05.2012
08.05.2012
20.05.2012
20.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
12.05.2012
15.09.2012
12.05.2012
21.04.2012
12.05.2012
08.09.2012
12.05.2012
05.12.2012

208 I.
225 I.
219 I.
202 II.
182 I.
225 I.
221 I.,CACT
221 I.
225 I.
209 I.
204 I.
225 I.
221 I.
218 I.
220 I.
222 I.
221 I.
212 I.
218 I.

4444444334444
4444444234343
4444444444444
4334223344444
4444444344444
4444444444444
4444444344433
4444334334443

Černohous M.
Černohous M.
Cíglerová M.
Pazdera B.
Cerhán V.
Moravcová J.
Hovorka J.
Filinger J.

19.05.2012
05.05.2012
12.05.2012
20.05.2012
19.05.2012
29.07.2012
05.05.2012
12.05.2012

222 I.
209 I.
228 I.
185 III.
225 I.
228 I.
218 I.
207 I.

4444444434444
4333333334444
4444444444444
4444334344443
4344444434444
4433333244444
2323224223443
4444444444444
4333434434444

Nemet R.
Hűtterová S.
Turek M.
Böser O.
Černohouz J.
Kučera I.
Stoklasa O.
Vránová O.
Vybíralová K.

20.10.2012
12.05.2012
05.05.2012
05.05.2012
26.05.2012
19.05.2012
13.05.2012
13.05.2012
05.05.2012

225 I.
191 I.
228 I.
208 I.
221 I.
195 I.
163 III.
228 I.
212 I.

4344444344444
4344444224442
4344444444434
4444444344434
4444223344443
4444434334444

Grasev M.
Rejšek F.
Hartl M.
Kubále T.
Bříza P.
Coufal J.

27.10.2012
12.05.2012
05.05.2012
05.05.2012
05.05.2012
19.05.2012

221 I.
202 II.
222 I.
223 I.
186 III.
218 I.

Dvořák Z. MVDr.

chyba v bodech

Kairro z Želečky
Pady D Scotch DAMA Krkonoše
Yzi z Podmaršovic
Zack z Holubické stráně
Zafira z Holubické stráně
Zaira z Holubické stráně
Zeta z Holubické stráně
Zir z Holubické stráně
Zira z Holubické stráně
irský setr
Augustus Everdene
Bára Mahagonová střela
Bea Nathea Apoli Gwen
Bojar ze Srbického kopce
Cameron od Rakovské tůně
Dexter Redweed
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Fred z Jirouškova dvora
Grejz z Hosteckých vrchů
Lary ze Zápotockého
Lord ze Zápotockého
Noro Jokran
Tim ze Srbeckých luhů
Zuzi od Klapavce
pointr
Aisha Cabalia

4444444444444
4444344344444
3333434344444
4343334233444
4444444324443
4244334324442
3333344344344

Jiroušek J.
Prokop F.
Pospíšil F.
Hrubá L.
Kratochvíl J.
Netík P.
Kinzel K.

05.05.2012
12.05.2012
19.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
05.05.2012

228 I.
217 I.
207 I.
197 I.
214 I.
189 III.
198 I.

4334444434443

Bláha J.

12.05.2012

212 I.

Andy z Žehuňské kovárny

Šteiger V.

05.05.2012

chyba v bodech
0 -vůdce psa
odvolal pro
indispozici

Annie ze Žárovské tkalcovny
4444444344444
Archie z Mešinské hájovny
3433444444434
Asanti Jawasira Black
4444434444444
Axa Illův dvůr
4444434444444
Felice z Malé sv.Hory
4344444234444
Forester z Malé sv.Hory
4244444434344
Chala Bohemia Šibeník
4444444334444
Chiki Bohemia Šibeník
4444444444444
Jackie z Mešinské hájovny
4444444434444
Kolin z Mešinské hájovny
3343434443344
Messy z Mešinské hájovny
4333444444444
Muf z Mešinské hájovny
4433444434433
Nega z Mešinské hájovny
4344444344444
Nessi od Nezdického potoka
4444444444444
Nessi od Nezdického potoka
4344434334444
Perla z Knollovy školy
4344444234444
irský červenobílý setr
Bonny Valiant Hunter
4444332234344
Řádky:
1. Vrozená chuť k práci
2. Hledání - systém (2a) - rychlost (2b) -vytrvalost (2c)
3. Vystavování
4. Postupování
5. Nos

Pravdová J.
Svobodová L.
Razsková S.
Musil M.
Jiříčková M.
Fencl V.
Zaňák J.
Šabatka J.
Hanč J.
Sokol R.
Macháčková I.
Trpák L.
Mrkvica L.
Dvořák M.
Dvořák M.
Drábek J.

14.10.2012
21.04.2012
19.05.2012
26.05.2012
26.05.2012
05.05.2012
19.05.2012
05.05.2012
08.05.2012
08.05.2012
23.06.2012
19.05.2012
21.04.2012
12.05.2012
20.05.2012
29.07.2012

225 I.
216 I.
224 I.
224 I.
215 I.
212 III.
222 I.
228 I.
225 I.
204 I.
219 I.
213 I.
221 I.
228 I.
214 I.
215 I.

Hajný L.

29.07.2012

182 III.

Podzimní zkoušky ohařů
anglický setr
Ambro In Blue Amber Hill
Andy z Nového remízu
Berit ze Štítarského lesa
Jerome z Mešinské hájovny
Omar z Krzáku
Pluto z Lodínských luhů
gordonsetr
Ada z Černic
Berty Esperanza Futura

6. Klid před zvěří pernatou
7. Klid před zvěří srstnatou
8. Chování po výstřelu
9. Zájem o stopu zvěře
10. Vodění na řemeni
11. Poslušnost
Zkušební řád ČMMJ platný od 1.1.2008

34444444340
44444443443443444
33443343444342443
43342233344232424
44444444344434444
24444443444344434

Votrubová J. Ing.

Švec F.
Kneřová H.
Matouš R.
Falada V. Ing.
Sokol M.

29.05.2012
25.08.2012
20.10.2012
22.09.2012
25.08.2012
28.09.2012

0288 I.
257 I.
222 III.
293 I.
278 I.

244444 434
0
233344443440
44444443444433444

Bultas B.
Ritter K.
Pazdera B.

27.10.2012
18.08.2012
15.09.2012

00289 I.
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Bill od Todeňské hory
Bill od Todeňské hory
Bora z Karhaňáku
Bruce Silesia Setter
Cliff z Dešenických lesů
Pet D Scotch DAMA Krkonoše
Yzi z Podmaršovic
Zira z Holubické stráně
irský setr
Aljaška z Radyňského panství
Alma od Morkovské lípy
Amemait Elimar Doubrava
Atrey od Morkovské lípy
Bára z Vykáňského dvora
Bojar ze Srbického kopce
Brela Apoli Gwen
Clissord od Rakovské tůně
Endy z Vobůrky
Fred z Jirouškova dvora
Gero Červený vítr
Hugo Varpole
Charly z Nového Hradečníku
Kessie z Humenky
Kim z Humenky
Noro Jokran
Sid ze Srbeckých luhů
Sir ze Srbeckých luhů
Sisi ze Srbeckých luhů
pointr
Ajda z Obědkovské doliny
Alma z Vinných tratí
Argo od Zeleného stolu
Archie z Mešinské hájovny
Aro od Panských sadů
Aron ze Svésedlic
Arri z Žehuňské kovárny
Asanti Jawasira Black
Bonnie od Zelenova palouku
Edda z Mešinské hájovny
Gala z Mešinské hájovny

4444444434404
4
44444443344443444
44444342344444444
33444333344443433
44444444444434434
44444443444434434
44444444444444444
44444343444422434

Cerhán V.
Cerhán V.
Strouhal P.
Kopecký M.
Filinger J.
Vondrys p.
Turek M.
Vybíralová K.

25.08.2012
08.09.2012
25.08.2012
20.05.2012
15.09.2012
15.09.2012
08.09.2012
25.08.2012

0290 I.
286 I.
257 I.
292 I.
289 I.
300 I.
272 I.

34444343344444443
43344443444433434
43444344344334444
24444343344432433
44444444344444434
44443444344444344
44444444444444444
4433
0
24443342344433434
44444444444444444
32222232324444443
4
0
4
44343344244444434
44443334343443434
44443443444434324
44444443444444444
44344444344344424
33443243344422424
44444444444444444

Kaňka P. Mgr.
Zoul T.
Poláková J.
Pelc F.
Miškovský O.
Kubále T.
Vecek M.
Zajíc P.
Vlach Z.
Jiroušek J.
Vystrčil P.
Vaníček S.
Šedivý M.
Vacík J.
Zimmel F.
Kratochvíl J.
Sedláková L.
Řeháček K.
Herčík P.

22.09.2012
25.08.2012
28.10.2012
25.08.2012
06.10.2012
22.09.2012
25.08.2012
22.09.2012
25.08.2012
08.09.2012
30.09.2012
15.09.2012
26.08.2012
14.10.2012
01.09.2012
06.10.2012
20.05.2012
25.08.2012
06.10.2012

279 I.
279 I.
279 I.
258 I.
293 I.
287 I.
300 I.
4256 I.
300 I.
221 III.
0275 I.
261 I.
275 I.
297 I.
282 I.
243 I.
300 I.

44444444344444443
34443233343434413
24444443344444434
44444444344444444
44444444344444444
44444444444444424
44444443344334424
34444444444443444
44444444444344434
33444444232444314
444444423440

Kyselý R.
Šafařík M.
Svobodová L.
Malík J.
Šembera S.
Ševčík L.
Razsková S.
Bobek P.
Sidoplulos T.
Staňková J.

25.08.2012
15.09.2012
20.05.2012
29.08.2012
08.09.2012
15.09.2012
06.10.2012
29.09.2012
13.05.2012
06.10.2012
26.08.2012

Gero z Tismenic
Glen z Tismenic
Chat z Dolnic
Chiki Bohemia Šibeník
Igor z Oklikova
Igor z Oklikova
Ikar Blahud
Ila Soběšický Kobylín
Ila Soběšický Kobylín

12344444344423312
4333444
43040 14
44444444344444434
44444443334444434
22444443344423412
2
0
33444444344243443
44444343344444444
44443343344444444

Vítek J.ml.
Turek V.
Stránský V.
Šabatka J.
Pokorny P.
Pokorný P.
Žahour M.
Poledník K.
Poledník K.

16.09.2012
22.09.2012
29.09.2012
15.09.2012
13.10.2012
22.09.2012
25.08.2012
29.08.2012
20.05.2012

292 I.
235 II.
280 I.
297 I. CACT
297 I.
292 I.
277 I.
291 I.
291 I.
258 II.
0 -vůdkyně
odstoupila
236 III.
0293 I.
287 I.
242 III.
0269 I.
289 I.
281 I.
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Tauchmanová M

Jessy z Bojišťat
24443342342444343
Škaryd L.
01.09.2012
251 II.
Karen od Nezdického potoka
34444343444433444
Kudlička O.
25.08.2012
279 I. CACT
Maggie z Mešinské hájovny
43444444344444424
Líska V.MVDr.
18.08.2012
285 I.
Marek od Nezdického potoka
44444443444433434
Špeta K.
18.08.2012
285 I.
Muf z Mešinské hájovny
44443243344444444
Trpák L.
25.08.2012
276 I.
Nessi od Nezdického potoka
33443343343444313
Dvořák M.
25.08.2012
248 II.
Řádky:
1.Společný hon
8. Chování po výstřelu
2.Hledání -systém(2a)-rychlost(2b)-vytrvalost(2c)
9.Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté
3. Vystavování
10. Přinášení vlečené pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli
4. Postupování
11. Přinášení pernaté zvěře
5. Nos
12. Přinášení srstnaté zvěře
6. Klid před zvěří pernatou
13. Vodění na řemeni
7. Klid před zvěří srstnatou
14. Přinášení kachny z hluboké vody
15. Poslušnost

Speciální zkoušky z vodní práce ohařů
anglický setr
Andy z Nového remízu
Garry Silvermoor`s
Mates ze Srnína
Omar z Krzáku
Packa z Lodínských luhů
Patty z Lodínských luhů
Patty z Lodínských luhů
gordonsetr
Bella od Todeňské hory
Bill od Todeňské hory
Bora z Dvorku Čamourku
Bora z Dvorku Čamourku

Zkušební řád ČMMJ platný od 1.1.2008

444444
334444
344134
444244
333444
434424
0

Švec F.
Suková Z. MUDr.
Hlaváček J.
Falada V. Ing.
Dobrozemský Mir.
Votruba V.Ing.
Votrubová J.

01.09.2012
11.08.2012
14.07.2012
28.07.2012
21.07.2012
01.09.2012
21.07.2012

100 I.
92 I.
79 II.
90 I.
87 I.
92 I.
0-

242343
434444
444444
444443

Lejsek M.
Cerhán V.
Moravcová J.
Moravcová J.

14.07.2012
11.08.2012
29.07.2012
22.07.2012

72 I.
96 I.
100 I.
98 I. chyba v

343444
244434

Strouhal P.
Turek M.

28.07.2012
11.08.2012

91 I.
90 I.

424434
344434
444444
0334
422144
243344
10
343444
443433
402

Pelc F.
Kratochvíl J.
Jiroušek J.
Kubále T.
Vecek M.
Pudil J. MVDr.
Prokop F.
Vlas L.
Coufal J.
Kinzel K.

21.07.2012
21.07.2012
11.08.2012
11.08.2012
11.08.2012
11.08.2012
14.07.2012
11.08.2012
11.08.2012
11.08.2012

90 I.
94 I.
100 I.
067 II.
82 I.
091 I.
88 I.
0-

333444
243433
434444
243344
243443
344444

Kyselý R.
Ševčík A.
Svobodová L.
Razsková S.
Vávra J.
Pavlovský J.

11.08.2012
15.07.2012
28.07.2012
04.08.2012
22.07.2012
14.07.2012

87 I.
80 I.
96 I.
82 I.
82 I.
96 I.

bodech

Bora z Karhaňáku
Yzi z Podmaršovic
irský setr
Atrey od Morkovské lípy
Atyla Warrior Mahagony Paw
Bereta Apoli Gwen
Bojar ze Srbického kopce
Brela Apoli Gwen
Cliff Happy Nonstop
Grejz z Hosteckých vrchů
Charkan z Nového Hradečníku
Marilyn Jay Slovak Base
Wanesa od Klapavce
pointr
Ajda z Obědkovské doliny
Aramis z Vinných tratí
Archie z Mešinské hájovny
Asanti Jawasira Black
Beky od Zelenova palouku
Capon Onur od Spálené louky
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Dandy z Černých blat
042444
Hejna V.
01.09.2012
0Farro z Mešinské hájovny
444444
Popilka Z.
21.07.2012
100 I.
Farro z Mešinské hájovny
344434
Popilka Z.
11.08.2012
94 I.
Hako z Mešinské hájovny
342444
Trpák L.
22.07.2012
86 I.
Ida z Oklikova
323433
Hloušek V.
22.07.2012
76 II.
Karen od Nezdického potoka
123233
Kudlička O.
15.07.2012
58 III.
Leidy od Nezdického potoka
04
Novák T.
11.08.2012
0Leidy od Nezdického potoka
442444
Novák T.
22.07.2012
90 I.
Leidy od Nezdického potoka
344444
Novák T.
14.07.2012
96 I.
Lily od Nezdického potoka
444444
Fialová Z.
02.09.2012
100 I.
Muf z Mešinské hájovny
441443
Trpák L.
11.08.2012
80 II.
Oak z Lukovských lánů
244444
Vrabec L.
18.08.2012
92 I.
Orka z Krzáku
142344
Urbanec J.
11.08.2012
73 II.
Perla z Knollovy školy
444444
Drábek J.
29.07.2012
100 I.
Zar z Mešinské hájovny
444444
Pavlová J.
21.07.2012
100 I.
Řádky:
1. Ochota k práci v hluboké vodě
4. Dohledávka pohozené kachny v rákosí
2. Přinášení kachny z hluboké vody
5. Chování na stanovišti
3. Nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí
6. Poslušnost

Lesní zkoušky ohařů
anglický setr
Fai Leslie Leven
Frodo z Mešinské hájovny
Garry Silvermoor`s
gordonsetr
Bora z Dvorku Čamourku
Bora z Dvorku Čamourku
Bora z Dvorku Čamourku
Bora z Karhaňáku
Yzi z Podmaršovic
irský setr
Anny od Klapavce
Bereta Apoli Gwen
Coralie Edira
Charkan z Nového Hradečníku
pointr
Aramis z Vinných tratí
Archie z Mešinské hájovny
Beky od Zelenova palouku
Dandy z Černých blat
Hako z Mešinské hájovny
Chesi z Mešinské hájovny
Ida z Oklikova
Leidy od Nezdického potoka
Leidy od Nezdického potoka
Lesan od Nezdického potoka
Muf z Mešinské hájovny
Perla z Knollovy školy

Zkušební řád ČMMJ platný od 1.1.2008
0
334424424434344
133444444444444

Votrubová J.
Votrubová J.
Suková Z. MUDr.

18.08.2012
18.08.2012
28.07.2012

0210 II.
224 II.

32340
0 20 4
443434444444444
332424444434444
144404444444444
343344444424444

Moravcová J.
Moravcová J.
Moravcová J.
Strouhal P.
Turek M.

30.07.2012
29.07.2012
22.07.2012
14.07.2012
14.07.2012

0230 I.
212 II.
218 III.
224 I.

244444441434444
443444344444444
334434444414444
344404444444344

Nosek M.
Jiroušek J.
Bezpalec J.
Vlas L.

21.07.2012
30.06.2012
21.07.2012
14.07.2012

222 III.
234 I.
224 II.
218 III.

443444444434344
444444444444444
224444444444444
444444444444444
344444444444444
444444444444444

Ševčík A.
Svobodová L. Bc.
Vávra J.
Hejna V.
Trpák L.
Duda R. Bc.
Hloušek V.
Novák T.
Novák T.
Marešová T. Bc.
Trpák L.
Drábek J.

17.07.2012
19.08.2012
22.07.2012
01.02.2012
22.07.2012
21.07.2012
22.07.2012
28.07.2012
22.07.2012
28.07.2012
28.07.2012
29.07.2012

228 I.
240 I.
228 I.
240 I.
246 I.
244 I.
0230 II.
224 II.
0222 II.
236 I.

442444444444444
143444444444424
20
04444 343 4
342444444444344
434444444444444
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Řádky:
1. Přinášení lišky přes překážku
9. Dohledávka pohozené lišky
2. Šoulačka s odložením
10. Nos
3. Práce na pobarvené stopě
11. Chování na stanovišti
4. Přinášení vlečeného zajíce v lese
12. Chování po výstřelu
5. Přinášení vlečené lišky v lese
13. Přinášení pernaté, srstnaté zvěře a lišky
6. Vyhledávání zvěře v houštinách
14. Vodění na řemeni
7. Slídění a dohledávka
15. Poslušnost
8. Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře

Všestranné zkoušky ohařů
práce v poli
anglický setr
Cranberry Seva
práce v poli
4444444444424
Fai Leslie Leven
práce v poli
3344434344444
Garry Silvermoor`s
práce v poli
4444444434444
irský setr
Bereta Apoli Gwen
práce v poli
4444434444444
Cliff Happy Nonstop
práce v poli
3
4
pointr
Archie z Mešinské hájovny
práce v poli
4444444434444
Farro z Mešinské hájovny
Hako z Mešinské hájovny
práce v poli
4444444444444
Hako z Mešinské hájovny
práce v poli
4444444434444
Chesi z Mešinské hájovny
práce v poli
4344223044443
Chesi z Mešinské hájovny
práce v poli
43443333340
Ila Soběšický Kobylín

Zkušební řád ČMMJ platný od 1.1.2008

Strouhal P.
práce ve vodě
3

06.10.2012
práce v lese

342 II.
přinášení

Korelus J.
práce ve vodě
4444
Votrubová J.Ing.
práce ve vodě
2444
Suková Z. MUDr.
práce ve vodě
1334

08.09.2012
práce v lese
4444344344
08.09.2012
práce v lese
4334443433
15.09.2012
práce v lese
4434444444

474 I.
přinášení
444
451 I.
přinášení
444
458 II.
přinášení
344

Jiroušek J.
práce ve vodě
4444
Pudil J. MVDr.

29.09.2012
práce v lese
4444444444
08.09.2012

491 I. CACT
přinášení
444

práce ve vodě
1434

práce v lese

přinášení

Svobodová L.
práce ve vodě
4444
Popilka Z.
Trpák L.
práce ve vodě
4434
Trpák L.
práce ve vodě
3444
Duda R. Bc.
práce ve vodě
4424
Duda R.
práce ve vodě

15.09.2012
práce v lese
3444443243
15.09.2012
22.09.2012
práce v lese
3434444444
08.09.2012
práce v lese
30 4444444
01.09.2012
práce v lese
4414244444
08.09.2012
práce v lese

470 I.
přinášení
434
0 -vůdce odstoupil
485 I.
přinášení
444
0přinášení
444
0přinášení
434

Poledník K.

06.10.2012

481 I.
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0 -vůdce odstoupil-nevolnost

přinášení

práce v poli
práce ve vodě
práce v lese
přinášení
4444444434444
4444
4344444344
444
Iša z Oklikova
Staněk J.
09.10.2012
480 I.
práce v poli
práce ve vodě
práce v lese
přinášení
4444444444444
4444
3434444444
443
Perla z Knollovy školy
Drábek J.
15.09.2012
467 II.
práce v poli
práce ve vodě
práce v lese
přinášení
4444444444444
2443
4424444444
444
Řádky:
Práce v poli
Práce v lese
1. Společný hon
1. Přinášení lišky přes překážku
2. Hledání
2. Šoulačka s odložením
-systém (2a)
3. Práce na pobarvené stopě
-rychlost (2b)
4. Přinášení vlečeného zajíce v lese
-vytrvalost (2c)
5. Přinášení vlečené lišky v lese
3. Vystavování
6. Vyhledávání zvěře v houštinách
4. Postupování
7. Slídění
5. Nos
8. Dohledávka pohozené lišky
6. Klid před zvěří pernatou
9. Chování na stanovišti
7. Klid před zvěří srstnatou
10. Vodění na řemeni
8. Chování po výstřelu
9. Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté
10. Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli
Přinášení
11. Poslušnost
1. Pernaté zvěře
Práce ve vodě
2. Srstnaté zvěře
1. Ochota k práci v hluboké vodě
3. Lišky
2. Přinášení kachny z hluboké vody
3. Nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí
4. Dohledávka kachny v rákosí

Memoriál Richarda Knolla

Zkušební řád ČMMJ platný od 1.1.2008

pointr
Chesi z Mešinské hájovny
Duda R.
práce v poli
práce ve vodě
4344223044443
4424
Chesi z Mešinské hájovny
Duda R.
práce v poli
práce ve vodě
4344223044443
4424
(Řádky viz všestranné zkoušky)

01.09.2012
práce v lese
4414244444
02.09.2012
práce v lese
4414244444

Jarní pohár Českého pointer a setter klubu
anglický setr
Attila Coroussy
Canidia Seva
Erny od Mlázovické tvrze
Ira Vis Tranquilla
Jana Vis Tranquilla
Jinie Vis Tranquilla
Madona Mia Tuliketun DAMA Krkonoše

424444413442
444444423443
434444443444
44440
44440
2 4 4
344443413443
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0přinášení
434
0přinášení
434

Zkušební řád Českého pointer a setter klubu platný od 1.1.2007

Kavan O.
Varhánková M.
Votrubová J.
Dvořáková V.
Dvořáková V.
Dvořáková V.
Šeda J.

01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012

178 III.
194 I.
201 I.
0 - odstoupil

0 - neobstál
0 - neobstál
182 II.

gordonsetr
Alwin z Wenytry
Aquila z Wenytry
434443432444
Bodin Levaki
Bora z Dvorku Čamourku
444444433444
Elsa z Nětčic
444421413442
irský setr
Abandinus Elimar Doubrava
Jenny ze Šumavského kraje
43320
4 4 4
pointr
Daxa Nová Hajnice
434343433443
Chiki Bohemia Šibeník
32330
3
Jackie z Mešinské hájovny
0
33 44
Řádky:
1. Vrozená chuť k práci
2. Hledání - systém a styl (2a) - rychlost (2b) -vytrvalost (2c)
3. Vystavování
4. Postupování
5. Nos

Vojáčková M.
Mojžíšková A.
Tamchonová L.
Moravcová J.
Frank J.

01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012

0 -odstoupil
191 I.
0 -odstoupil
202 I.
158 III.

Svoboda V.
Žáček J.

01.05.2012
01.05.2012

0 -odstoupil
0 -neobstál

Hučko M.
Šabatka J.
Hanč

01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012

186 I.
0 -neobstál
0 -odstoupil

6. Klid před zvěří pernatou
7. Klid před zvěří srstnatou
8. Chování po výstřelu
9. Vodění na řemeni
10. Poslušnost

Memoriál Josefa Luxe

Zkušební řád KBO platný od 2005
anglický setr
Canidia Seva
444340034
Varhánková M.
08.09.2012
0gordonsetr
Kairro z Želečky
433343444
Nemet R.
08.09.2012
196 I. Vítěz
Řádky: 1. Vrozená chuť k práci 2. Hledání
3. Vystavování
4. Postupování 5. Nos
6. Klid před zvěří
7. Chování po výstřelu
8. Vodění na řemeni
9. Poslušnost

Soutěž svatého Huberta
anglický setr
Aurora del Gimmi
Bea Vis Tranquilla
Cranberry Seva
Fai Leslie Leven
Jetty Vis Tranquilla
Mirka
gordonsetr
Elsa z Nětčic
Elsa z Nětčic
pointr
Chiki Bohemia Šibeník
Juka z Dolnic
Leidy od Nezdického potoka

Ulf z Mešinské hájovny
Řádky:
1. Hodnocení lovce
2. Hodnocení psa
3. Hodnocení lovu zvěře

Mezinárodní zkušební řád F.C.I.
Manganello G.
Dvořáková V.
Korelus J.
Votrubová J.
Mašek L.
Manganello G.

20.10.2012
23.09.2012
20.10.2012
23.09.2012
23.09.2012
20.10.2012

0 vůdce odstoupil
72
92
56
59
47

30 24 -10
42 10 0

Frank J.
Frank J.

20.10.2012
23.09.2012

44
52

37
38
43
42

Šabatka J.
Tichá L.
Novák T.
Novák J.

23.09.2012
20.10.2012
20.10.2012
23.09.2012

49
55
61
72

47
45
37
38
30

30
27
19
21
17

12
17
23
20

-5
20
0
0
0

0
0
-5
10
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Výsledky trialů

2013

NFT Kolín 2013
Field Trials couple pointer-setter 13.04.2013
Skupina:
FT
Rozhodčí: Libor Kunt, František Švec
Canidia Seva
Anglický setr fena*26.06.2009
Varhánková Marie CZ
0 body(ů) neklasifikován(N.C.)
Hledání méně vyvážené,
občas točí po větru. Dobré
držení hlavy a styl plemene.
Výrazně vyjádřena touha najít
zvěř, ale na úkor častého
větření a krátkého vystavení
bez prokázání zvěře.

0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání pomalejší, ne zcela ve
stylu plemene. Zpočátku běhu
respektuje srstnatou, ve
4.minutě vystavuje bez
prokázání zvěře. Následně
hlasitě pronásleduje
srstnatou.

Hledání méně prostorné,
s malým nasazením, ne zcela
ve stylu plemene. Ve 4.
minutě perfektně přiznává,
později nevyužívá šanci na
koroptvích.
Ira Vis Tranquilla
Anglický setr fena*20.05.2009
Dvořáková Vlaďka CZ
Ibi Vis Tranquilla
0 body(ů) neuspěl (E)
Anglický setr fena*20.05.2009 Hledání zcela ve stylu
Dvořáková Vlaďka CZ
plemene s výraznou chutí
Dela z Dubských lesů
0 body(ů) neuspěl (E)
nalézt zvěř. Respektuje
Pointer fena *20.12.2005
Hledání rychlé s vysokým
srstnatou. V doběhu
Sedláčková Alena CZ
nasazením, dobré držení
nedopracovává pernatou zvěř.
0 body(ů) neklasifikován(N.C.) hlavy. Zcela respektuje
Hledání prostorné a rychlé,
srstnatou. V 4. minutě
Faust Vis Tranquilla
ve stylu plemene. Často
v silném větru nevyužívá šanci Anglický setr pes * 30.12.2005
přerušuje běh a značí
na koroptvích.
Dvořáková Vlaďka CZ
srstnatou.
0 body(ů) neuspěl (E)
Cifra Nová Hajnice
Hledání prostorné avšak ne
Fai Leslie Leven
Pointer fena * 01.05.2006
zcela vyvážené, ve stylu
Anglický setr fena*12.11.2007 Kaucká Iva CZ
plemene. V 1. minutě krátce
Votrubová Jana Ing. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
značí srstnatou. V doběhu
0 body(ů) neuspěl (E)
Prostorné, rychlé hledání,
nevyužívá šanci na pernaté.
Prohledává přidělený terén ve dobré držení hlavy. Hledání
stylu plemene, často však
postrádá nasazení, respektuje Dyksi z Krátošických strání
značí pachy. Respektuje
srstnatou. V doběhu
Gordon setr fena *17.02.2005
srstnatou. Ve 4. vystavuje
nepřiznává, nevyužívá šanci
Moravcová Jiřina CZ 0
srstnatou. Nevyužívá šanci na na pernaté.
body(ů) neuspěl (E)
koroptvích.
V 1. minutě pronásleduje
Bora z Dvorku Čamourku
hlasitě srstnatou. Následně
Rona z Knollovy školy
Gordon setr fena* 14.06.2009 výrazně polevuje v tempu
Pointer fena * 16.02.2009
Moravcová Jiřina CZ
a přestává hledat.
Melcerová Hannah CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
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Derby couple pointer-setter 13.04.2013
Skupina: Derby
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Miloslav Šnobr
Alka Seventeen
Pointer fena * 15.06.2010
Sedláček Roman CZ
18 body(ů) výborně (EXC) 1
Od počátku pracuje ve
vysokém tempu s plným
nasazením, výborný styl,
mechanika pohybu a držení
hlavy. Ukazuje výbornou
loveckou chytrost, v silném
větru vypracovává daleko
vpravo od vůdce bod na
bažantí slepici. Dobře
postupuje a po výstřelu i před
zvěří je naprosto klidná.
Jedenkrát ignoruje srstnatou.

vzlétnutí mírný pohyb vpřed.
Po celou dobu zkoušky hledá
s plným nasazením, ukazuje
dobrou mechaniku pohybu
i styl. Ke konci běhu krátce
značí ubíhajícího kohouta,
který jí však uniká a krátce na
to pohybem vyráží několik
kusů pernaté zvěře. Klidný
před zvěří i po výstřelu.

Artur del Gimmi
Anglický setr pes * 23.03.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
14 body(ů) velmi dobře
(T.B.) 4
V prvé minutě spontánně
Bella Aragaj
přiznává svému partnerovi,
Anglický setr fena*18.12.2010 nedá se ovlivnit přítomnou
Weinfurtová Dita CZ
srstnatou zvěří, hledá
16 body(ů) výborně (EXC) 2
systematicky, ve stylu
Hledání je s dobrou
plemene. Jedenkrát vystavuje
loveckou chytrostí, správně
zpěvné ptactvo. V páté
využívá vítr, jedenkrát
minutě běh přerušen pro
přichází na ubíhající
chybu partnera. V doběhu
srstnatou, kterou
v silném větru na hlubokém
opakovaně značí. Ke konci
příkopu přichází na bažanty,
běhu vystavuje ve stylu
které vystavuje a vzápětí
plemene bažantí slepici, za
vzlétá z jednoho místa
kterou dobře postupuje
několik bažantů. Mírný pohyb
a dopracovává ji. Po
vpřed za zvěří, klidný po
vzlétnutí pernaté mírný
výstřelu.
pohyb vpřed, klidná po
výstřelu.
Eimee od Mlázovické tvrze
Anglický setr fena*28.03.2011
Biondo della Torre Antica
Votrubová Jana Ing. CZ
Anglický setr pes * 05.09.2011 11 body(ů) velmi dobře
Dvořáková Vlaďka CZ
(T.B.) 5
15 body(ů) velmi dobře
Styl, držení hlavy a mechaniku
(T.B.) 3
pohybu lze akceptovat.
Výrazně vyjádřena touha najít Hledání by mohlo mít lepší
zvěř, záhy po vypuštění
kontinuitu, několikrát
vystavuje pernatou, po
přerušuje hledání, a hledá
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větření zvěře s nízkým
nosem. Ke konci běhu jde
krátce za vyvstalou srstnatou,
vrací se zpět a při návratu
k vůdci na hlubokém příkopu
realizuje bod na bažantu.
Klidná po výstřelu, za zvěří
jde asi 20 kroků a nechá se
zadržet.
Engee od Mlázovické tvrze
Anglický setr fena*28.03.2011
Kratochvílová Hana CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
V prvé minutě štve srstnatou,
nedá se vzít zpět, vyráží
pernatou zvěř.
Gala
Anglický setr fena*09.01.2011
Kaucká Iva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu
nejsou ideální. Po prvé minutě
vystavuje srstnatou, kterou
štve a jde z vlivu vůdce.
Andy Seventeen
Pointer fena * 15.06.2010
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Po prvé minutě její partner
štve zajíce a jeho vůdce se ho
snaží vzít zpět silným
pískáním. Fena nenasazuje
tempo, hledá zadrženě.
Erny od Mlázovické tvrze
Anglický setr pes * 28.03.2011
Fadrhonc M. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu
nejsou zcela ideální, tempo při

hledání není konstantní.
Nepřiznává.
Alison Happy Trix
Irský setr fena * 27.07.2010
Votrubová Jana Ing. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechaniku pohybu lze
akceptovat, mohlo by být
lepší držení hlavy, více se
zajímá o stopy srstnaté. Touha
najít zvěř vyjádřena, ale
nevyužívá šanci na pernaté,
kterou vystavuje partner.
Queena z Mešínské hájovny
Pointer fena * 29.01.2012
Hanč Jiří CZ
0 body(ů) neuspěl (E)

Příliš se orientuje na svého
partnera, hledání nemá
kontinuitu. Opakovaně hledá
větřením s nízkým nosem
a hledání přerušuje.
Mechanika pohybu není
zcela ideální.
Arakain del Gimmi
Anglický setr pes * 23.03.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neklasifikován
(N.C.)
Výborný styl, mechanika
pohybu a držení hlavy, terén
prohledává systematicky
s příkladnou loveckou
chytrostí a dobře pracuje

srstnatou zvěř, která se
v terénu vyskytuje.
Poskytnuta druhá šance,
kde opakovaně přichází na
srstnatou zvěř, kterou
respektuje.
Alba Seventeen
Pointer fena * 15.06.2010
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neklasifikován
(N.C.)
Výborný styl, mechanika
pohybu a držení hlavy, hledání
má systém, využívá boční vátr.
Jedenkrát respektuje zazíce,
jedenkrát ho krátce štve.
Poskytnuta druhá šance.
Nepřichází na zvěř.

s větrem. Opakovaně značí

Field Trials couple pointer-setter 14.04.2013
Skupina:
FT
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Miloslav Šnobr, čekatel Jan Šabatka
Faust Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 30.12.2005
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E) styl,
mechanika pohybu a držení
hlavy jsou typické. Hledání
vyvážené, systematické
s plným nasazením. Přechází
koroptve, které partner vyráží.

druhá šance - přechází
pernatou zvěř.

a držení hlavy lze akceptovat.
Výrazně vyjádřena touha najít
zvěř. V úvodu běhu realizuje
Canidia Seva
těžký bod na bažantí slepici.
Anglický setr fena*26.06.2009 Dobře postupuje, po vzlétnutí
Varhánková Marie CZ
pernaté je klidná, ale po
0 body(ů) neuspěl (E) styl,
výstřelu zvěř štve.
mechanika pohybu i držení
hlavy nejsou optimální pro
Cifra Nová Hajnice
plemeno. Hledání s menším
Pointer fena * 01.05.2006
Ibi Vis Tranquilla
nasazením, chybí systém,
Kaucká Iva CZ
Anglický setr fena*20.05.2009 několikrát se vrací za vůdce.
0 body(ů) neuspěl (E) styl,
Dvořáková Vlaďka CZ
Opakovaně hledá větření
mechanika pohybu a držení
0 body(ů) neuspěl (E)
zvěře s nízkým nosem.
hlavy jsou rase typické.
výborný styl, mechanika
Respektuje srstnatou.
Hledání je systematické,
pohybu a držení hlavy. Dobře
vyvážené, snaží se pracovat
pracuje s měnícím se větrem Fai Leslie Leven
s měnícím se větrem. Dobře
a pokrývá přidělený terén.
Anglický setr fena*12.11.2007 pokrývá přidělený terén.
Opakovaně respektuje
Votrubová Jana Ing. CZ
Několikrát respektuje
srstnatou zvěř. Poskytnuta
0 body(ů) neuspěl (E)
srstnatou zvěř. Nevyužívá
styl, mechaniku pohybu
šanci na koroptvích.
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Ira Vis Tranquilla
Anglický setr fena*20.05.2009
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E) styl,
mechanika pohybu a držení
hlavy jsou výborné. Hledání
je systematické, prostorné
a dobře vyvážené.
Opakovaně prokazuje
100% klid před srstnatou.
Nevyužívá šanci na
pernaté, kterou vystavuje
partner v úvodu běhu.

Rona z Knollovy školy
Pointer fena * 16.02.2009
Melcerová Hannah CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
hledání s malým
nasazením, nízké držení
hlavy. S dobrým
větremvyráží koroptve.
Dela z Dubských lesů
Pointer fena * 20.12.2005
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)

Styl a mechniku pohybu
lze akceptovat. Držení
hlavy by mohlo být vyšší.
V úvodu běhu krátce
vystavuje, ale zvěř
neprokazuje. Během běhu
ukazuje dobrou loveckou
chytrost a vypracovává
koroptve, které pevně
vystavuje. Nechá vedoucí
přiblížit na několik kroků,
koroptve vyrazí a krátce
štve.

Derby couple pointer-setter 14.04.2013
Skupina: Derby
Rozhodčí: Libor Kunt, František Švec
Biondo della Torre Antica
Anglický setr pes * 05.09.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
13 body(ů) velmi dobře
(T.B.) 1
Zcela typické hledání ve stylu
anglického setra, které bylo
obohaceno vysokým
nasazením a touhou vyhledat
zvěř. Po celou dobu hledání si
toto nasazení udržela,
v průběhu vystavuje bažanta,
kterého vypracovává. Po
vzlétnutí a výstřelu je
neklidná. Jednou staví bez
prokázání zvěře.

vystavení na koroptvích,
později vypracovává v těžkém
terénu vodoteče kohouta. Po
vzlétnutí i výstřelu klidný.

Hledání ve stylu anglického
setra s vyjádřenou touhou
nalézt zvěř. V těžkém terénu
a s měnícím se větrem
nedokázala vypracovat
Artur del Gimmi
pernatou, kterou vyráží.
Anglický setr pes * 23.03.2011 V průběhu dalšího hledání
Dvořáková Vlaďka CZ
pevně staví, bohužel vůdkyně
11 body(ů) velmi dobře
v nepřehledném terénu
(T.B.) 3
nespolupracovala se psem
Hledání zcela ve stylu
a po vzlétnutí zvěře
plemene s velkou chutí
nevystřelila.
nalézt zvěř, maximálně
využívá přidělený terén,
Alba Seventeen
vyhledává ve vysokém
Pointer fena * 15.06.2010
tempu. Tempo si udržuje
Sedláčková Alena CZ
i v druhém běhu, ve které
0 body(ů)
Erny od Mlázovické tvrze
přichází na pernatou,
Při hledání maximálně využívá
Anglický setr pes *28.03.2011 kterou krátce staví a při
prostor, hledání zcela vy stylu
Fadrhonc M. CZ
postoupení zvěř vyráží.
plemene, razantní, s dobrým
12 body(ů) velmi dobře
Po výstřelu a povelu se
držením hlavy. Tempo udržela
(T.B.) 2
vrací.
po celou dobu běhu.
Hledání je v dobrém tempu ve
Nevyužívá možnosti vystavení
stylu AS ´, s občasným
Bella Aragaj
na pernaté.
zabíháním příliš hluboko proti Anglický setr fena*18.12.2010
větru. V 5.minutě nevyužívá
Weinfurtová Dita CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
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Alka Seventeen
Pointer fena * 15.06.2010
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání probíhá v členitém
terénu, ve kterém fena
nasazuje dobré tempo
s arogantním držením hlavy.
Vzhledem k obtížným
podmínkám a nezkušenosti
psa nedokáže vypracovat
ubíhající pernatou zvěř.

díky své nezkušenosti
není schopná udržet
kontakt se zvěří.
Pokračuje dále
v hledání, po chvíli
vzlétá kohout. Později
nevyžívá vystavení na
dvou slepicích.

Arakain del Gimmi
Anglický setr pes *23.03.2011
Dvořáková Vlaďka CZ 0
body(ů) neuspěl (E)
Eimee od Mlázovické tvrze
Pes hledá ve stylu anglického
Anglický setr fena*28.03.2011 setra s dobrým nasazením
Votrubová Jana Ing. CZ
a držením hlavy. V těžkém
0 body(ů) neuspěl (E)
terénu nevyužívá možnosti
Hledání systematické,
vystavení pernaté.
vytrvalé, ve vysokém
tempu.
Andy Seventeen
V nepřehledném terénu
Pointer fena * 15.06.2010
dvakrát vystavuje
Sedláčková Alena CZ
ubíhající zvěř, avšak
0 body(ů) neuspěl (E)

Hledání v dobrém tempu
ve stylu plemene
s dobrým držením hlavy.
Systematicky prohledává
přidělený terén, bohužel
nevyužívá vystavení na
koroptvích, které sama
vůdkyně vyráží.
Alison Happy Trix
Irský setr fena * 27.07.2010
Votrubová Jana Ing. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Méně systematické hledání,
často vázané na partnera,
kterého ale neobtěžuje.
V počátku hledání nasazuje
vysoké tempo, které ve
4.minutě polevuje. V průběhu
dalšího hledání vbíhá do rokle,
ve které vyráží tři bažantí
slepice.

IFT Klapý 2013
Field Trials couple pointer-setter 19.04.2013
Skupina:
B
Rozhodčí: Peter Bahlke, Petr Rubeš
Ira Vis Tranquilla
Anglický setr fena*20.05.2009
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Faust Vis Tranquilla
Nevyužívá šanci na
Anglický setr pes * 30.12.2005
koroptvích.
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Ibi Vis Tranquilla
Nepřiznává.
Anglický setr fena*20.05.2009
Dvořáková Vlaďka CZ
Canidia Seva
0 body(ů) neklasifikován
Anglický setr fena*26.06.2009
(N.C.)
Varhánková Marie CZ
Hledání prostorné, občas
0 body(ů) neuspěl (E)
nepravidelné. Poskytnuta
V doběhu času nepřiznává
druhá šance. Nepřišla na zvěř. a jde z vlivu vůdce.
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Cipr Nová Hajnice
Pointer fena * 01.05.2006
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Typický pohyb, jde příliš
daleko a z vlivu vůdce.
Brok Nová Hajnice Pointer
pes * 25.11.2004
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Typický pohyb.Hledání často
přerušováno vystavováním
zajíců.

Derby couple pointer-setter 19.04.2013
Skupina:
A
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, František Švec
Artur del Gimmi
Anglický setr pes * 23.03.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
14 body(ů) velmi dobře
(T.B.) 1
Styl mechanika pohybu
a držení hlavy jsou typické.
Hledání je prostorné
v konstantním tempu, občas
chyba v systému. Opakovaně
respektuje srstnatou zvěř.
Spontánně přiznává. Ke konci
běhu přichází na přelétlé
koroptve, které pevně
vystavuje, krátce postupuje.
Po vzlétnutí zvěře je klidný,
stejně tak po výstřelu.

Erny od Mlázovické tvrze
Anglický setr pes * 28.03.2011
Fadrhonc M. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu
a držení hlavy jsou korektní.
Hledání má systém, ale mohlo
by být lépe vyvážené.
Několikrát respektuje
srstnatou zvěř. Nevyužívá
šanci na koroptvích, které na
parkuru vystavuje partner.
Nepřiznává.

Arakain del Gimmi
Anglický setr pes* 23.03.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Biondo della Torre Antica
Styl mechanika pohybu
Anglický setr pes * 05.09.2011 a držení hlavy jsou výborné.
Dvořáková Vlaďka CZ
Hledání systematické,
12 body(ů) velmi dobře
vyvážené, od počátku
(T.B.) 2
s nasazením. Několikrát
Styl, mechanika pohybu
spontánně přiznává
a držení hlavy jsou velmi
partnerovi. Opakovaně
dobré. Hledání od počátku
respektuje srstnatou zvěř. Ke
s nasazením, je
konci běhu u příkopu značí
systematické s příkladnou
zvěř, krátce vystavuje, opět
loveckou chytrostí. 1x mu
jde hledat a krátce na to
vzlétá pernatá zvěř,
vzlétají koroptve.
o které neví. 1x realizuje
bod na bažantí zvěři,
Artex Cabalia
dobře postupuje a udržuje
Pointer pes * 26.07.2010
kontakt se zvěří horním
Melcerová Hannah CZ
nosem. Po vzlétnutí zvěře
0 body(ů) neuspěl (E)
jde vpřed několik metrů,
Styl, mechaniku pohybu
ale nechá se zadržet.
a držení hlavy lze akceptovat.
Klidný po výstřelu.
Hledání s nasazením,
Opakovaně respektuje
prostorné, ale mohl by být
srstnatou zvěř.
lepší systém, často jde příliš
hluboko do terénu.
Opakovaně respektuje
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srstnatou. Ke konci běhu
nevyužívá šanci na koroptvích.
Atto Seventeen
Pointer pes * 15.06.2010
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl mechanika pohybu
a držení hlavy jsou výborné.
V hledání ukazuje vlohy pro
daleké hledání, ale zatím
chybí systém a proto přechází
pernatou zvěř. Respektuje
srstnou zvěř. Nepřiznává.
Bella Aragaj
Anglický setr fena*18.12.2010
Weinfurtová Dita CZ
0 body(ů) neklasifikován
(N.C.)
Styl, mechaniku pohybu
a držení hlavy lze akceptovat.
Hledání s nasazením, občas
chybí systém. Opakovaně
respektuje srstnatou. Ke konci
běhu u hlubokého příkopu
vystavuje koroptve, klidná
před zvěří, ale vůdce zvěř
nevidí a nestřílí.
Eros vom Kleebachtal
Pointer pes *
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, držení hlavy a mechanika
pohybu. Ukazuje vlohy pro
daleké hledání. Zatím však
chybí systém. Opakovaně
respektuje srstnatou bez
povelu vůdce na velkou
vzdálenost. Mohl by být lepší
kontakt s vůdcem. Několikrát
vystavuje v typickém stylu

plemene, ale zvěř
neprokazuje. Nevyužil šanci
na pernaté, která v terénu
byla.
Delta vom Kleebachtal
Pointer fena * 10.08.2010

Hučko Martin CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu
a držení hlavy jsou typické pro
plemeno. Hledání rychlé,
prostorné, ale jde příliš do
hloubky, mohl by být lepší

kontakt s vůdcem. V úvodu
běhu nevyužívá šanci na
koroptvích. Několikrát
přesvědčivě vystavuje, ale zvěř
neprokazuje. V terénu byla
i další pernatá, kterou zvedá
rozhodčí.

Field Trials couple pointer-setter 20.04.2013
Skupina:
B
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, František Švec, Miloslav Šnobr, čekatel: Eva Straková
Cifra Nová Hajnice
Pointer fena * 01.05.2006
Kaucká Iva CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1
Styl, mechanika pohybu
a držení hlavy jsou výborné.
Hledání s nasazením,
prostorné, systematické
v konstantním tempu. Ke
konci běhu přesvědčivě
vystavuje koroptve,
postupuje, klidná před zvěří
i po výstřelu.
Ibi Vis Tranquilla
Anglický setr fena*20.05.2009
Dvořáková Vlaďka CZ
15 body(ů) velmi dobře
(T.B.) 2
Styl, mechanika pohybu
a držení hlavy jsou korektní.
Ve volné minutě chyba na
koroptvích. Hledání má
systém, dobře využívá vítr,
v polovině běhu realizuje bod
na koroptvích, klidná před
zvěří i po výstřelu.

hlavy. Hledání prostorné, má
systém. Přechází koroptve.
Faust Vis Tranquilla
Anglický setr pes * 30.12.2005
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání prostorné, ve stylu
plemene, ukazuje dobrou
loveckou chytrost. Jedenkrát
spontánně přiznává. Běh pro
chybu partnera přerušen, v
doběhu nevyužívá šanci na
koroptvích.
Ira Vis Tranquilla
Anglický setr fena*20.05.2009
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Výborný styl, mechanika
pohybu a držení hlavy.
Hledání systematické,
s nasazením, spontánně
přiznává. V průběhu běhu
několikrát značí srstnatou
zvěř, nevyužila možnost na
koroptvích, které se na
parkuru nacházely.

Cipr Nová Hajnice
Pointer fena * 01.05.2006
Daxa Nová Hajnice
Orság Lukáš CZ
Pointer fena * 09.01.2008
0 body(ů) neuspěl (E)
Hučko Martin CZ
Styl a mechanika pohybu jsou 0 body(ů) neuspěl (E)
rase typické, korektní držení
Výborný styl, držení hlavy
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a mechanika pohybu. Hledání
jde nad rámec FT, ale je
systematické. Nevyužívá šanci
na koroptvích.
Brok Nová Hajnice
Pointer pes * 25.11.2004
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání má systém, je daleké,
korektní mechanika pohybu
a držení hlavy. Opakovaně
krátce značí větření, ale zvěř
neprokazuje. Přechází
koroptve.
Dela z Dubských lesů
Pointer fena * 20.12.2005
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neklasifikován
(N.C.)
Styl, mechaniku pohybu
a držení hlavy lze akceptovat.
Po vypuštění, na kraji terénu
přesvědčivě vystavuje a v tom
okamžiku její partner, který je
několik kroků před ní dostává
větření zvěře, za kterou
postupuje a zvedá koroptve.
Dela je naprosto klidná před
zvěří, vůdce však nestřílí,
protože koroptve nevidí.

V dalším průběhu hledá
systematicky, vyváženě a na
zvěř již nepřichází.

touha najít zvěř. Ihned po
vypuštění na kraji terénu
vystavuje, zvěř ale
neprokazuje. Po
Fai Leslie Leven
opětovném vypuštění ještě
Anglický setr fena*12.11.2007 dvakrát ve stejném směru
Votrubová Jana Ing. CZ
vystavuje a na podruhé
0 body(ů) neuspěl (E)
vypracovává koroptve,
Styl, mechanika pohybu
které po vzlétnutí štve.
a držení hlavy jsou
akceptovatelné. Hledání
Canidia Seva
má systém, je vyjádřena
Anglický setr fena*26.06.2009

Varhánková Marie CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl lze akceptovat, hledání
má systém, mohlo by být ale
větší nasazení. Po třetí minutě
jedenkrát krátce značí větření,
opravuje se a pokračuje
v hledání. Krátce na to opět
vystavuje, chce se opravit, ale
pohybem vyráží koroptve,
které jí uběhly po větru.

Derby couple pointer-setter 20.04.2013
Skupina:
A
Rozhodčí: Peter Bahlke, Petr Rubeš, Libor Kunt
Arakain del Gimmi
Anglický setr pes * 23.03.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
12 body(ů) velmi dobře (T.B.)
Typické hledání ve stylu AS.
V první polovině hledání
realizuje bod na bažantí zvěři,
po vzlétnutí zvěř mírně
následuje. Poté vystavuje
naprázdno a zakončuje běh
vystavením koroptví, přičemž
byl rušen partnerem. Po
vzlétnutí i výstřelu klidný

Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání ve stylu s dobrým
držením hlavy, ale v průběhu
běhu dvakrát přechází zvěř.

dostává mírně mimo vliv
vůdce.

Delta vom Kleebachtal
Pointer fena * 10.08.2010
Hučko Martin CZ
Artur del Gimmi
0 body(ů) neuspěl (E)
Anglický setr pes * 23.03.2011 Hledání typické, rychlé, ale
Dvořáková Vlaďka CZ
nepravidelné s dobrou
0 body(ů) neuspěl (E)
mechanikou pohybu
Hledání typické ve stylu
s občasnými otáčkami po
plemene. V průběhu běhu
větru. Na konci běhu
několikrát vystavuje
vystavuje, odchází a později
naprázdno. V prvním běhu
vzlétá bažant. Poskytnut
Biondo della Torre Antica
nevyužívá šance na bažantovi. druhý běh, kde opět
Anglický setr pes * 05.09.2011 Poskytnut druhý běh, ve
nepravidelně hledá,
Dvořáková Vlaďka CZ
kterém hledá úzkostlivě
nepřichází na zvěř.
9 body(ů) dobře (B)
a opět přechází bažanta.
Typické hledání s dobrým
Bella Aragaj
pohybem a držením hlavy.
Artex Cabalia
Anglický setr fena*18.12.2010
V průběhu běhu jednou
Pointer pes * 26.07.2010
Weinfurtová Dita CZ
přechází zvěř, na konci běhu Melcerová Hannah CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
využívá šance na pernaté. Po 0 body(ů) neuspěl (E)
Zcela typické hledání
vzlétnutí zvěře ji krátce
Hledání není zcela typické,
v dobrém stylu AS
pronásleduje.
a je méně systematické
a s nasazením, prostorné,
a chaotické. Vyráží koroptve, občas zabíhá za vůdce. Jednou
Andy Seventeen
poté déle prověřuje pach
vystavuje naprázdno.
Pointer fena * 15.06.2010
nízkým nosem. Poté se

67

V druhém běhu se fena
neprezentuje a několikrát
vystavuje zpěvné ptactvo.

Atto Seventeen
Pointer pes * 15.06.2010
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Eros vom Kleebachtal
Hledání s dobrým nasazením,
Pointer pes *
zcela typické pro plemeno, ale
Orság Lukáš CZ
postrádá systém. V průběhu
0 body(ů) neuspěl (E)
běhu nevyužívá dobré šance
Hledání je poněkud kratší
na bažantovi. Ke konci běhu
v pohybu s dobrým držením
opět nevyužívá bod na
hlavy. Hledání postrádá
koroptvích, které vyráží
systém s točením po větru bez vystavujícímu partnerovi.
zjevné snahy vyhledat zvěř.
Několikrát vystavuje
Eimee od Mlázovické tvrze
naprázdno, nevyužívá
Anglický setr fena*28.03.2011
realizace bodu na koroptvích. Votrubová Jana Ing. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)

Fena se neprojevuje dobrým
a prostorným hledáním, často
se zastavuje a ověřuje pachy
nízkým nosem a nelze ji
odvolat. Několikrát vystavuje
bez prokázání zvěře.
Alba Seventeen
Pointer fena * 15.06.2010
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena nasazuje dobré tempo,
zcela ve stylu plemene, avšak
ve 3.minutě se dostává zcela
z vlivu vůdkyně.

Field Trials couple pointer-setter 21.04.2013
Skupina:
A
Rozhodčí: Peter Bahlke, Libor Kunt
Fai Leslie Leven
Anglický setr fena*12.11.2007
Votrubová Jana Ing. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Velmi nesystematické hledání
do hloubky, postrádá
loveckou chytrost. V prvním
běhu nepřichází na zvěř,
poskytnut druhý běh, kde
staví a nízkým nosem ověřuje
pachy, poté nevyužívá
vystavení na koroptvích.
Cipr Nová Hajnice
Pointer fena * 01.05.2006
Orság Lukáš CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Dynamické hledání
s narušenou mechanikou
pohybu, s nízkým nosem. Ke
konci běhu se dostává z vlivu
vůdce a vyráží koroptve.
Cifra Nová Hajnice

Pointer fena * 01.05.2006
Kaucká Iva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Systematické, typické hledání
ve stylu plemene. V polovině
běhu vyráží koroptve.
Dela z Dubských lesů
Pointer fena * 20.12.2005
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Typické hledání ve stylu
plemene s dobrou
mechanikou pohybu, avšak
méně pravidelné. Jednou staví
naprázdno, v druhé polovině
běhu opět vystavuje,
tentokrát vleže, opět bez
prokázání zvěře.

Hledání ve stylu plemene,
v počátku běhu není
dostatečně prostorné. V další
části běhu přidělen nový
partner, hledání je méně
systematické. Jednou staví
bez prokázání zvěře, později
vystavuje koroptve, od
kterých po vzlétnutí odchází
zpět k vůdci.
Ibi Vis Tranquilla
Anglický setr fena*20.05.2009
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Méně typické hledání na
vysokých nohou. Jednou staví
bez prokázání zvěře a v druhé
části běhu nepřiznává
partnerovi.

Ira Vis Tranquilla
Anglický setr fena*20.05.2009 Faust Vis Tranquilla
Dvořáková Vlaďka CZ
Anglický setr pes * 30.12.2005
0 body(ů) neuspěl (E)
Dvořáková Vlaďka CZ
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0 body(ů) neuspěl (E)
Typické, rychlé a vytrvalé
hledání zcela ve stylu plemene
s občasným otáčením se na

vůdce. V prvním běhu
nepřichází na zvěř, ve druhém
běhu nevyužívá vystavení na
koroptvích.

Derby couple pointer-setter 21.04.2013
Skupina:
B
Rozhodčí: František Švec, Petr Rubeš
Biondo della Torre Antica
Anglický setr pes * 05.09.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
14 body(ů) velmi dobře
(T.B.) 1
Výborný styl, výrazně
vyjádřena touha najít zvěř,
využívá přidělený prostor.
Ve 4. minutě pevně
vystavuje koroptve, po
výstřelu a vzletu zvěře
nutná podpora vůdce.

Styl pohybu lze akceptovat.
Hledání má dobrý systém,
dobrý kontakt s vůdcem.
V 7. minutě krátce štve
srstnatou. Po návratu na
parkur polevuje v tempu.
1x vystavuje bez prokázání
zvěře.
Atto Seventeen
Pointer pes * 15.06.2010
Sedláček Roman CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání nemá konstantní
Bella Aragaj
tempo, postrádá systém, ke
Anglický setr fena*18.12.2010 konci běhu polevuje v tempu.
Weinfurtová Dita CZ
Styl pohybu lze akceptovat.
11 body(ů) velmi dobře
(T.B.) 2
Erny od Mlázovické tvrze
V prvé minutě hledání
Anglický setr pes *28.03.2011
postrádá systém. Poté hledání Fadrhonc M. CZ
i styl odpovídá požadavku
0 body(ů) neuspěl (E)
zkoušky. 2x krátce značí,
Styl pohybu lze akceptovat,
v 9. minutě vystavuje bez
často točí po větru, více
prokázání zvěře.
prohledává terén na pravé
V doběhu času výrazně
straně. Respektuje srstnatou.
vyjádřena touha najít zvěř,
V 7.minutě hledání polevuje
rušena partnerem. Na konci
v tempu.
běhu tap na koroptvích. Po
výstřelu a po vzletu zvěře se
Eros vom Kleebachtal
vrací k vůdci.
Pointer pes *
Orság Lukáš CZ
Eimee od Mlázovické tvrze
0 body(ů) neuspěl (E)
Anglický setr fena*28.03.2011 Při hledání se často orientuje
Votrubová Jana Ing. CZ
na partnera. Projevuje
0 body(ů) neuspěl (E)
spontánní přiznávku. Chybí
systém, mechanika pohybu
odpovídá plemeni.
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Gala
Anglický setr fena*09.01.2011
Kaucká Iva CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl pohybu lze akceptovat,
hledání méně vyvážené do
stran. Často točí po větru.
Touha najít zvěř je vyjádřena.
2x krátce značí. Nepřichází na
zvěř.
Arakain del Gimmi
Anglický setr pes *23.03.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Výborný styl a mechanika
pohybu. Hledání rychlé,
konstantní a vyvážené do
stran. Několikrát spontánně
přiznává, dobře točí proti
větru. Respektuje srstnatou.
Nevyužívá šanci pernaté.
Andy Seventeen
Pointer fena * 15.06.2010
Sedláčková Alena CZ
0 body(ů) neuspěl (E) Hledání
s velkým nasazením, styl
plemene lze akceptovat.
Maximálně využívá přidělený
prostor. V průběhu běhu
přiznává partnerovi.
V doběhu času se příliš
orientuje na partnera.

Artur del Gimmi
Anglický setr pes *23.03.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl pohybu lze akceptovat,
hledání postrádá systém,
nutná podpora vůdce, často
zabíhá za vůdce.

Delta vom Kleebachtal
Pointer fena * 10.08.2010
Hučko Martin CZ
body(ů) neuspěl (E)
Výborná mechanika pohybu,
hledání velmi rychlé daleké

a samostatné, poněkud více
do hloubky. Respektuje
srstnatou. Poskytnuta druhá
šance, nevyužívá šanci na
koroptvích.

FT Kladno 2013
Derby couple pointer-setter 21.09.2013
Skupina:
B
Rozhodčí: Luděk Polák, Straková Eva
Biondo della Torre Antica
Anglický setr pes * 05.09.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
13 body(ů) velmi dobře
(T.B.) 1
Výborný styl, tempo, systém
hledání. Příkladně točí proti
větru, výrazná touha najít
zvěř. V 9.minutě vystavuje,
zvěř vyraženou partnerem
krátce štve, ale na povel se
vrací. Po výstřelu klidný.
Bonny Valiant Hunter
Irský červenobílý setr fena
* 08.04.2011
Kohutová M. CZ

0 body(ů) neklasifikován
(N.C.)
Temperamentní hledání
s dobrým systémem, často
točí po větru. Styl plemene lze
akceptovat. Do 10ti minut
nepřišla na zvěř. V doběhu
ubírá na tempu a přestává se
koncentrovat. Nepřišla na
zvěř.

minutě vyráží zvěř, o které
neví a krátce ji štve. V 9.
minutě přiznává partnerovi,
před příchodem vůdce však
partnerovi zvěř vyráží a štve.

Eimee od Mlázovické tvrze
Anglický setr fena*28.03.2011
Votrubová J. CZ
0 body(ů) neklasifikován
(N.C.)
Gala
Rychlé, prostorné hledání ve
Anglický setr fena*09.01.2011 stylu plemene, s výraznou
Kaucká Iva CZ
tohou najít zvěř. V doběhu
0 body(ů) neuspěl (E)
minut opět prokazuje
Hledání příliš do prostoru
výbornou práci, ale nepřichází
s horším systémem. Ve třetí
na zvěř.

Field Trials GT couple pointer-setter 21.09.2013
Skupina:
A
Rozhodčí: MUDr. Vlastimil Novotný, Miloslav Šnobr
Bella Aragaj
Anglický setr fena*18.12.2010
Weinfurtová Dita CZ
16 body(ů) výborně (EXC) 1
Styl, mechanika pohybu
a držení hlavy jsou typické,
výborná lovecká chytrost,
hledání s nasazením,

systematické a dobře se
přizpůsobuje členitému
terénu. 1x krátce značí, ale
opravuje se, ke konci běhu
výborný bod na bažantí zvěři,
krátce postupuje, klidná před
zvěří i po výstřelu.
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Arakain del Gimmi
Anglický setr pes * 23.03.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
14 body(ů) velmi dobře
(T.B.) 2
Styl, mechanika pohybu
a držení lavy jsou typické,
hledání je systematické,

vyvážené. Ve stylu plemene
když jej mine, přesvědčivě
vystavuje pernatou, při
spoluvystavuje.
vzlétnutí povel ke klidu, klidný
po výstřelu.
Cifra Nová Hajnice
Pointer fena * 01.05.2006
Canidia Seva
Kaucká Iva CZ
Anglický setr fena*26.06.2009 0 body(ů) neuspěl (E)
Varhánková Marie CZ
Výborný styl a mechanika
11 body(ů) velmi dobře
pohybu, typické držení
(T.B.) 3
hlavy, hledání je
Hledání by mohlo být s větším systematické, vyvážené
nasazením, ale dobře pokrývá a jde daleko do strany. 1x
přidělený terén, styl,
vystavuje, přesvědčivě
mechaniku pohybu a držení
postupuje, ale zvěř
hlavy lze akceptovat, ukazuje neprokazuje. Ke konci
dobrou loveckou chytrost.
běhu opět přichází na
V úvodu běhu značí záleh
bažantí zvěř, kterou
srnčí zvěře, opravuje se a jde vystavuje, postupuje, ale
dále do terénu. Ke konci běhu tato jí pod větrem uniká.
přichází na bažantí zvěř,
kterou vystavuje, krátce
Alison Happy Trix
postupuje a při vzlétnutí
Irský setr fena * 27.07.2010
pernaté nutný povel ke klidu. Votrubová Jana Ing. CZ
Na výstřel nereaguje.
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechaniza pohybu
Favart des Pralines
a držení hlavy nejsou ideální,
D´Aubejoux
hledání by mohlo mít větší
Gordon setr pes * 29.05.2010 nasazení, ale snaží se
Anderlová Jana Mgr. CZ
prohledávat přidělený terén.
0 body(ů) neuspěl (E)
Ke konci běhu mírně polevuje
Styl, mechnika pohybu
v tempu.
a držení hlavy jsou typické pro
plemeno, hledání v úvodu
Delta vom Kleebachtal
s nasazením, ale v průběhu
Pointer fena * 10.08.2010
běhu polevuje v tempu.
Hučko Martin CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Artex Cabalia
Výborný sty, mechanika
Pointer pes * 26.07.2010
pohybu a držení hlavy.
Melcerová Hannah CZ
Hledání s nasazením, snaží se
0 body(ů) neuspěl (E)
přizpůsobit terénu, ale občas
Styl, mechanika pohybu
jde více do hloubky.
a držení hlavy jsou výborné,
Nevyužívá šanci na pernaté,
hledání by mohlo mít lepší
kterou dříve nachází partner.
systém, často jde příliš do
hloubky. Ke konci běhu
Cigam Jinonický dvůr
nepřiznává partnerovi a
Gordon setr pes * 03.09.2006
Anderlová Jana Mgr. CZ
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0 body(ů) neklasifikován
(N.C.)
Styl, mechanika pohybu
a držení hlavy jsou typické,
v úvodu má hledání
prostorné, systematické,
dobře využívá přidělený terén.
V polovině běhu přichází na
pernatou, kterou krátce značí,
ale tato mu uniká. V 10
minutě odvolán pro zranění.
Ira Vis Tranquilla
Anglický setr fena*20.05.2009
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl, mechanika pohybu
a držení hlavy jsou typické.
Hledání by mohlo mít lepší
kontinuitu. Opakovaně značí
větřením, ale zvěř
neprokazuje.
Erny od Mlázovické tvrze
Anglický setr pes *28.03.2011
Fadrhonc M. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Hledání v úvodu s nasazením
systematické i prostorné, styl
mechanika pohybu a držení
hlavy lze akceptovat.
Nevyužívá šanci na pernaté,
kterou 2x minul.
Ibi Vis Tranquilla
Anglický setr fena*20.05.2009
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neklasifikován
(N.C.)
V prvním běhu ukazuje
výborné hledání
s příkladnou loveckou
chytrostí. 1x respektuje
srstnatou. Poskytnuta
druhá šance, opět ukazuje
výborné hledání ve stylu

plemene s typickou
mechanikou pohybu

a držením hlavy. Nepřichází
na pernatou.

Field Trials GT couple pointer-setter 22.09.2013
Skupina:
A
Rozhodčí: Vladimír Kůrka, Straková Eva, Sedláčková Alena
Bella Aragaj
Anglický setr fena*18.12.2010
Weinfurtová Dita CZ
15 body(ů) velmi dobře
(T.B.) 1
Energické vyvážené hledání
v dobrém stylu plemene
s výborným pokrytím terénu.
1x krátce značí bez prokázání
zvěře, v šesté minutě běh
přerušen pro chybu partnera.
V doběhu již systém není
ideální, ale stylově vystavuje
koroptve, postupuje s mírnou
podporou vůdce, po vzletu
a výstřelu klidná. Aport
splnila.

Eimee od Mlázovické tvrze
Anglický setr fena*28.03.2011
Votrubová J. CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu lze
akceptovat, dobře pokrývá
terén, několikrát točí po větru
a ověřuje pachy nízkým
nosem. Bod na zajíci, po
výstřelu jde několik kroků.
Po vypuštění z vlivu vůdce.

V sedmé minutě běh přerušen
pro chybu partnera, v doběhu
nepřichází na zvěř. Poskytnuta
druhá šance. Opakovaně
nepřiznává.

Delta vom Kleebachtal
Pointer fena * 10.08.2010
Hučko Martin CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Fena výborného stylu, držení
hlavy a mechaniky pohybu.
Canidia Seva
Hledání má horší systém, jde
Anglický setr fena*26.06.2009 příliš do prostoru a přesahuje
Varhánková Marie CZ
rámec zkoušky. Respektuje
0 body(ů) neuspěl (E)
srstnatou.
Styl mechanika pohybu
a držení hlavy lze akceptovat, Ibi Vis Tranquilla
Favart des Pralines
zpočátku horší systém, poté
Anglický setr fena*20.05.2009
D´Aubejoux
dobře využívá terén
Dvořáková Vlaďka CZ
Gordon setr pes * 29.05.2010 a s loveckou chytrostí nachází 0 body(ů) neuspěl (E)
Anderlová Jana Mgr. CZ
zvěř, kterou před příchodem Výborný styl, mechanika
0 body(ů) neuspěl (E)
vůdce vyráží.
pohybu a držení hlavy, rychlé
Hledání bez systému, příliš
a energické hledání s poněkud
krátké. Obíhá vůdce. Práce
Artex Cabalia
horším systémem, méně
neodpovídá požadavku
Pointer pes * 26.07.2010
využívá levou stranu.
zkoušky.
Melcerová Hannah CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Cigam Jinonický dvůr
Balia Seva
Výborný styl a mechanika
Gordon setr pes * 03.09.2006
Anglický setr fena*25.06.2008 pohybu, vysoké nasazení na
Anderlová Jana Mgr. CZ
Kaucká Iva CZ
úkor systému.
0 body(ů) neuspěl (E)
0 body(ů) neklasifikován
Energické hledání ve stylu
(N.C.)
Cifra Nová Hajnice
rasy, výborná mechanika
Styl a mechanika pohybu
Pointer fena * 01.05.2006
pohybu, dobrý systém.
ovlivněn menším nasazením, Kaucká Iva CZ
V šesté minutě vyráží
hledání systematické, 1x značí 0 body(ů) neuspěl (E)
koroptev, kterou
bez prokázání zvěře.
Výborný styl a mechanika
pronásleduje.
pohybu, občas točí po větru.
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Arakain del Gimmi
Anglický setr pes *23.03.2011
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechynika pohybu
typické pro plemeno, systém
by mohl být lepší, občas jde
příliž do hloubky. Dvakrát
značí a jedenkrát pevně staví
bez prokázání zvěře.

Ira Vis Tranquilla
Anglický setr fena*20.05.2009
Dvořáková Vlaďka CZ
0 body(ů) neuspěl (E)
Styl a mechanika pohybu
typická pro plemeno, hledání
systematické, dobře pokrývá
terén. Dobrý kontakt

Foto Zděněk Hejzlar

73

s vůdcem. V desáté minutě
změna terénu. V doběhu
nepřichází na zvěř. Poskytnuta
další šance. Jedenkrát
vystavuje a dlouze postupuje
bez prokázání zvěře. Po
vypuštění vystavuje bez
prokázání zvěře.

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 členský příspěvek
a zápisné (dohromady 500 Kč)
na adresu ekonoma klubu:
Markéta Šmakalová
Chaberská 6, 180 00 Praha 8
tel.: +420 773 227 700
e-mail: capova.marketa@seznam.cz
A co dál?
Bude Vám oznámeno potvrzení přijetí. Ekonom klubu Vám sdělí Vaše
identifikační číslo člena klubu.
Poplatky:
zápisné 200 Kč – jednorázově, členský příspěvek 300 Kč - na rok
Možno platit i bankovním převodem
účet číslo: 35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)
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
poznatky nebo se seznámíte 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 a setter klub
Jméno:

Přihláška nového člena

Příjmení:

Titul:

Narozen(a) dne:
Profese:
Bydliště

- ulice, č.p.:
- obec:
- PSČ:
- 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
ČPSK (zpravodaj, seznam členů, seznam chovatelských stanic,
webové stránky, atp.) – nehodící se škrtněte.
Ano
Ne
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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 number

Vůdce / Führer / Leader

Tetovací číslo / Tattoonummer / Tattoo number
Čip / Chip / Chip

Adresa / Adresse / Adress

Tel. / Ph. / Fax / E-mail

Datum / Date

Field Trial Couple

Field Trial Solo

Derby Couple

Derby Solo

- Označte křížkem u příslušného data, kterého typu soutěže se zúčastníte.
- Bezeichnen 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 I am familiar with the propositions of the competitions and that I will obey them fully.

Místo, Datum / Ort, Datum / Place, Date

Podpis / Unterschrift / Signature

76

18.Klubová výstava a jarní svod
!!! Zámek Veltrusy !!!
Program:
8:00-9:30 hod.
10:00 hod.
10:00-14:00 hod.
14:30 hod.

2014

neděle – 15.června
Z účasti na výstavě budou vyloučeni:

přejímka psů na výstavišti
slavnostní zahájení výstavy
posuzování v kruzích
přehlídka vítězů, soutěže

Třídy-rozdělení:
Třída dorostu
Třída mladých
Mezitřída
Třída otevřená

stáří 6-9 měsíců
stáří 9-18 měsíců
stáří 15-24 měsíců
od 15 měsíců pro všechny
psy bez ohledu na vykonané
zkoušky a získaná ocenění
Třída pracovní od 15 měsíců pro psy
s uznanou zkouškou z výkonu
Třída vítězů
od 15 měsíců pro psy
s uznaným titulem šampiona
či národního nebo klubového
vítěze
Třída veteránů pro psy starší 8 let
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den
konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny
v den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy
pracovní a vítězů je nutné přiložit k přihlášce
fotokopii dokladu o vykonané zkoušce, respektive
o přiznání ocenění. Nebude-li přihláška doložena
těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa
do třídy otevřené.

Zadávané tituly:
Nejhezčí veterán, CAJC, CAC, res.CAC,
Klubový vítěz, BOB
Nejlepší dorost
Nejlepší mladý pes a fena
Nejlepší veterán
Nejhezčí pár psů – pro fenu a psa stejného
plemene v majetku jednoho majitele
Nejlepší chovatelská skupina – pro nejméně 3
jedince stejného plemene, pocházející od
jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců
nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni
Dítě a pes – pro děti od 1 do 13 let
Nejlepší pracovní pes – nastupují všichni jedinci
ocenění CAC ve třídě pracovní
Nejkrásnější pes výstavy – BIS – nastupují
všichni BOB

- psi, kteří nebudou uvedeni v katalogu
- psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu
- feny v druhé pol. březosti, feny háravé a kojící
- psi v majetku osob, jímž bylo odňato právo
vystavovat
- psi v majetku delegovaných rozhodčích
a členů a jejich rodin
- psi nebezpeční, kousaví a agresivní vůči lidem
a psům
- psi nesmí být barveni a pudrováni (tónováni)

Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění,
zadání pořadí a titul) není přípustný. Protest
z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů
či propozic) je přípustný. Protest musí být podán
písemně současně se složením jistiny ve výši
dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na 1.
uzávěrku výstavy. Protest musí být podán v průběhu
výstavy a může ho podat kdokoliv.

Poplatky:
pro člena ČPSK
za prvního psa s katalogem
za druhého a dalšího psa bez katalogu
dorost, veterán
pro nečlena
za prvního psa s katalogem
za druhého a dalšího psa bez katalogu
dorost, veterán
pro všechny
jarní svod

500 Kč
350 Kč
200 Kč
700 Kč
500 Kč
250 Kč
100 Kč

Účast v soutěžích je zdarma.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele
je pes hlášený do třídy dorostu nebo veteránů
považován vždy za druhého psa. Spolumajitelství psa
musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa.
Ve výstavním poplatku je započteno vstupné na
výstavu pro vystavovatele. Výstavní poplatek je
nutno uhradit složenkou typu C nebo bankovním
převodem. Poplatek se vrací v případě, že přihláška
byla odmítnuta. V případě, že se výstava nekoná
z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná
pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě
nákladů spojených s přípravou výstavy a nebudou
vráceny.
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Uzávěrka přihlášek – 23.5.2014
On-line přihlášení na www.pointer-setter.cz

Přihlášky a výstavní poplatky zasílejte
na adresu:
Markéta Šmakalová
Chaberská 6, 180 00 Praha 8
e-mail: capova.marketa@seznam.cz
účet číslo: 35-340 490 237 / 0100 (KB Praha)
konstantní symbol: 0558
variabilní symbol: číslo člena
(nečlenové klubu ČLP psa)
k přihlášce je nutno doplnit doklad o zaplacení

organizace a výstavní výbor nepřijímají záruky
za případné uhynutí nebo ztrátu psa a neručí
za škody způsobené psem během výstavy.
Vystavovatelé jsou plně odpovědni za čitelnost
a obsah přihlášky. Výstava se koná podle
výstavního řádu ČMKU člena FCI a těchto
propozic.

Veterinární podmínky:
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit,
musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě
proti vzteklině. Psi pocházející z ČR musí být
doprovázeni platným očkovacím průkazem
(dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným
pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí
EU a třetích zemí musí splňovat podmínky
Všeobecná ustanovení:
dané nařízením Evropského parlamentu a Rady
Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu 998/2003 ze dne 26.5.2003. Psi, kteří neprošli
a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. veterinární přejímkou, se nesmí výstavy
Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu
zúčastnit.
pořádku a bezpečnosti zakázáno. Pořádající

Přihláška - Klubová výstava / jarní svod (nehodící se škrtněte)
Jméno psa

Chovatelská stanice

Plemeno

Pohlaví

Datum narození

Výstavní třída

Tetovací číslo / Čip

Číslo zápisu

Zkoušky z výkonu

Výstavní ocenění

Otec

Matka

Chovatel (jméno, adresa, PSČ)
Majitel (jméno, adresa, PSČ, telefon, e-mail, číslo člena, v případě, že uplatňujete slevu člena ČPSK)
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. K přihlášce musí být přiložena kopie průkazu původu.

Místo, Datum

Podpis
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Českomoravská kynologická jednota
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov, tel. 224 948 479, fax 224 948 470

Přihláška k zápisu vrhu štěňat
Plemenná kniha přiděluje čísla zápisu
Plemeno:
Chovatelská stanice:
Jméno a adresa:
Telefon:
Datum krytí:
Otec:
Matka:
Jméno štěněte

Datum vrhu:

Pohlaví

Zbarvení

………..psů / …………fen
Číslo zápisu:
Číslo zápisu:
Číslo zápisu / Tetovací číslo / Čip

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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Klubový adresář

.

Předseda

MUDr.Vlastimil Novotný

Dobrovského 7
Mariánské lázně
353 01

Místopředseda

Libor Kunt

Jednatel

Mgr.Jana Anderlová

Ekonom

Markéta Šmakalová

Výcvikář

Vladimíra Dvořáková

Referent pro
informační systém

Roman Sedláček

Vražkov 65
Roudnice n.L., 413 01
Stodůlecká 13
Praha 5, 158 00
Chaberská 6
Praha 8, 180 00
Cholupice 15
Praha 412, 143 00
Uhelná 17
Hrádek n.N., 463 34

Redaktor klub.
zpravodaje
Člen

Miriam Huderová

Člen

Libor Mašek

Předseda KRK

František Švec

Člen KRK

Ing.Ladislav Šmakal

Člen KRK

Ing.Marta Kubešová
Ph.D.
Simona Svatoňová

Poradce pro chov
pointrů

Ing.Luděk Polák

Husí Lhota 61
294 06
Hlavní 144
Bořanovice, 250 65
5.května 1460
Louny, 440 01
Kleneč 91
413 01
Chaberská 4
Praha 8, 180 00
Ředhošť 27
Mšené-lázně, 411 20
Jahodová 2888/40
Praha 10, 106 00

Poradce pro chov
anglických setrů

František Legát

Opařany 313
391 61

Poradce pro chov
gordonsetrů

Ing.František Šonka

Poradce pro chov
irských čb setrů
a irských setrů

Ing.Kamila Drábová

Bratranců
Veverkových 1563/1
Praha 913, 193 00
Všedobrovice 953
Kamenice, 251 68

www.pointer-setter.cz

+420 354 624 517
+420 354 434 234
+420 606 286 819
president@pointer-setter.cz
+420 602 831 562
mistopredseda@pointer-setter.cz
+420 251 613 328
info@pointer-setter.cz
+420 773 227 700
ekonom@pointer-setter.cz
+420 602 171 513
vycvikar@pointer-setter.cz
+420 482 720 170
+420 777 011 884
web@pointer-setter.cz
+420 777 218 364
zpravodaj@pointer-setter.cz
+420 777 991 847
polak.ludek@seznam.cz
+420 737 272 866
masek.libor@seznam.cz
+420 736 276 224
revizni.komise@pointer-setter.cz
+420 776 222 211
ladislav.smakal@seznam.cz
+420 720 633 732
kubesova.marta@seznam.cz
+420 272 652 944
+420 731 578 559
poradce.poi@pointer-setter.cz
+420 381 287 165
+420 723 885 108
poradce.as@pointer-setter.cz
+420 281 924 585
poradce.gs@pointer-setter.cz
+420 725 353 770
poradce.icbs@pointer-setter.cz
poradce.is@pointer-setter.cz

č.účtu: 35-340 490 237 / 0100 KB Praha

80

81

