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Vážení přátelé dlouhosrstých ohařů,
mohu všem s radostí oznámit, že máme splněnu legislativní povinnost a jsme zapsáni 
pod spisovou značkou: L 420 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
pod názvem: KLUB DLOUHOSRSTÝCH OHAŘŮ, z.s.
Sídlo:  č.p. 276, 394 15 Nová Cerekev
Identifikační číslo:  48550973
Právní forma:  Spolek
Účel:  Sdružování chovatelů, majitelů, držitelů a přátel
 loveckých plemen psů. 
Doručovací adresa zůstává pro členy KDO beze změny: CZ - 394 15 Nová Cerekev 187

Děkuji všem za práci ve spádových oblastech. Dne 5. 6. 
2016 jsem se vrátil z bažantnice Probluzi, kde proběhla krásná 
akce Východočeské pobočky Soutěž Dr. Petra Valera. Děkuji 
pořadatelům za práci na akcích pro klub. Není to jednoduché 
vše zajistit a řídit zdárný průběh. Máme však v klubu členy, 
kteří umějí perfektně připravit akce a udělat radost druhým. 
Za to jim patří obrovský dík a uznání. Dovedeme se potěšit, 
promluvit s přáteli a hlavně pracovat se svými čtyřnohými 
pomocníky.

Dlouhosrstí ohaři jsou především pracovními psy výkon-
ných myslivců a lesníků, jsou dobrými přáteli i společníky, také jsou nekompromisními 
strážci. Naší povinností je požadované vlastnosti zdokonalovat a řízeným chovem 
upevňovat. 

Chci oslovit chovatele malých münsterlandských ohařů, aby jejich odchovy byly 
určeny výhradně pro uplatnění v lovecké praxi. Úkolem chovatelského klubu je udržet 
naše skvělá plemena na výsluní lovecké kynologie. 

V posledních letech se nám daří účast v nejvyšších soutěžích a memoriálech.  
Blahopřejeme panu Hýbnerovi a jeho DO k úspěšné nominaci pro účast na Memoriálu 
Richarda Knolla v letošním roce a budeme držet palce.

Finanční hospodaření klubu v roce 2015
Hospodaření klubu za rok 2015 skončilo ztrátou 64 554 Kč. Celkové příjmy klubu 

v roce 2015 činily 329 682 Kč, naproti tomu náklady 394 237 Kč. 
Standardní náklady na provoz klubu nevybočily z průměru. Výsledek hospodaření 

nejvíce ovlivnily vyšší náklady na vydání a tisk zpravodajů. Tisk a rozeslání činilo 
139 880 Kč, tato položka obsahuje 3 vydání zpravodajů (čísla 89, 90 a 91). Z důvodu 
rozšířeného a barevnějšího posledního vydání zpravodaje byla cena o cca 10 tis. Kč 
vyšší proti předchozím číslům.

V roce 2015 bylo 80. výročí založení klubu. Výbor klubu rozhodl k tomuto výročí o 
zhotovení pamětních odznaků pro každého člena. Souběžně, s ohledem na náklady, 
byly nakoupeny vůdcovské odznaky, které budou používány v širším časovém období. 
Vzniklé náklady: členské odznaky  ............  25 410 Kč 

 vůdcovské odznaky ......... 17 545 Kč
Celkovou ztrátu příznivě ovlivnil výsledek Mezinárodních všestranných zkoušek 

MMO a klubové soutěže pořádaných v Ivančicích zajištěných MVDr. L. Šlapanským. 
Ztráta např. proti minulému roku byla cca o 11 tis. Kč nižší, proti r. 2013 o 24 tis. Kč 
nižší. Výše nákladů je vždy ovlivněna počtem předváděných psů. Při plném počtu 
psů by tedy byl deficit o další cca 20 tis. Kč vyšší. 

Hlavní položku příjmů činily členské příspěvky ve výši 179 100 Kč. Z dalších 
položek výnosů, už ne tak vysokých, činil příspěvek od ČMKJ  27 825 Kč (za vydání 
rodokmenů), chovatelské poplatky (výběr do chovu a doporučení krytí) 10 650 Kč. 

Do celkového výsledku hospodaření klubu se v roce 2015 příznivě promítly vý-
sledky akcí pořádaných klubem a to:

Klubová výstava v Netřebě skončila ziskem 11 693 Kč. Dále klub obdržel podíl 
ze speciální výstavy v Náměšti na Hané 3 000 Kč. Speciální výstava v Humpolci 
skončila ziskem 6 406 Kč.

V oblasti výcvikové činnosti Zkoušky vloh v Malém Boru na Klatovsku skončily 
ziskem 871 Kč, u Zkoušek vloh ve Vyškově – Královopolské Vážany byl výsledek 
vyrovnaný. Z Podzimních zkoušek v Číhané na Plzeňsku byl zisk 536 Kč. Ziskem 1701 
Kč skončil memoriál Karla Kiewega – Lesní zkoušky a Speciální zkoušky z vodní práce.

V letošním roce se 30. dubna konal IX. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa 
v Malém Boru na Klatovsku a 7. května VII. Memoriál Miroslava Němce v HS Králo-
vopolské Vážany na Vyškovsku.  Z hlediska finančního skončily mírným ziskem 418 
Kč, - Malý Bor zisk 581 Kč, Královopolské Vážany ztráta 163,00 Kč.

Klubová výstava konaná 21. 5. 2016 v Úžicích skončila ziskem 12 466,00 Kč.

Členská základna:
K 31. 12. 2015 jsme registrovali 603 členy, z toho je 11 čestných členů. Proti 

minulému roku je to o 10 členů více. Nově se zaregistrovalo 48, naopak 27 členům 
bylo ukončeno členství pro nezaplacení příspěvků v roce 2015, 8 členů o ukončení 
členství požádalo, zaregistrovali jsme 3 úmrtí členů. 

Náhradní termín pro zaplacení členského příspěvku na rok 2016  300,00 Kč je 
do 30. 9. 2016. Po tomto termínu bude členům s nezaplaceným příspěvkem zrušeno 
členství.

Ladislav Hubata, ekonom a matrikář klubu

Dobře vedený lovecký pes je obrov-
ským pomocníkem v lovecké praxi, „klíčem 
k odmykání zvěře“. Mít při lovu svého 
čtyřnohého kamaráda, je nenahraditelné. 
Neposledně je také kladen požadavek 
na vzhled a povahově vlastnosti našich 
plemen.

Poděkování patří našim chovatelům 
a jejich rodinám v jejich záslužném cho-
vatelském úsilí. Přeji všem do nadcházející 
lovecké sezóny „Lovu zdar“

Ing. Jiří Kec
předseda KDO
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Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa –
ZV CACT Malý Bor

Dnes již můžeme říct, že Memoriál Soukupa, konaný v Malém Boru se zázemím 
na myslivecké chatě Korbel, se stal tradicí. Každoročně se zde na jaře sjíždí nejen 
příznivci KDO, ale i ostatních plemen, která mají na soutěži možnost startovat. Letos 
30. dubna byla účast opravdu hojná a to především z řad zástupců našich plemen. 
Přihlášeno bylo 13 velkých münsterlandských ohařů, 7 malých münsterlandů, 2 dlou-
hosrstí ohaři a dále po jednom zástupci českého fouska a drátosrstého ohaře.

Po příjezdu všech účastníků a nutném občerstvení proběhlo slavnostní zahájení 
na připraveném prostranství před loveckou chatou. Vrchní rozhodčí Stanislav Uriánek 
představil své kolegy Františka Bártu ml., Jaroslava Šímu st., Janu Uriánkovou, Jana 
Šloufa, Jiřího Najnara, Josefa Šípala, Václava Černého a čekatele Jaroslava Šímu 
ml. a Václava Bouberleho, a po nezbytných formalitách zahájil zkoušky.

V revíru měla většina psů možnost prokázat své vlohy na divoké zvěři. Pokud 
tomu tak nebylo, byla připravena vyspělá bažantí zvěř určená k vypuštění. Posuzování 
probíhalo pečlivě, avšak v přátelském duchu. Po vyzkoušení všech psů nás opět přiví-
tala chata Korbel s členy místního sdružení tvořící personál. Kromě polévky a guláše 
byly k dispozici koláče, buchty a rolády darované od manželek, přítelkyň či vůdkyň.

Vítězem zkoušek se stal VMO Axel Rose z Lachimova chovu, druhý v pořadí byl 
MMO Erkon od Pstruží říčky - vůdcem prvního i druhého psa byl Bohuslav Mužák. 
Třetí se umístila VMO Arčí z Miketova dvora Jany Šedové. Prvním dvěma psům byl 
zadán i titul CACT, třetí fence res. CACT. Svými výkony si zasloužil titul CACT také 
DO Louis von Poppenforst pana Zdeňka Buriana a ČF Cid z Blatin Zuzany Galaktio-
nové. Res. CACT byl zadán DO Fely Skřivánčí rokle pana Miroslava Tlustého a MMO 
Bavarii od Pstruží říčky paní Veroniky Hâckl.

Závěrem bych chtěla poděkovat mysliveckému sdružení Malý Bor za výborné 
uspořádání zkoušek. Oblíbenost memoriálu z řad vůdců i korony je důkazem kvalitně 
odvedené práce. Děkujeme a těšíme se na další ročník. 

Bc. Zuzana Fialová

Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa –
ZV CACT Malý Bor

Robin, Rebecca a Renee Sva-
toborský revír

Foto uprostřed:
Ucastnici memorialu - 
6 zástupců vrhu S Svatoborský 
revír

Foto dole:
Účastníci memoriálu s vítězem

Vítěz Axel Rose z Lachimo-
va chovu Bohuslava Mužáka  
a Rebecca Svatoborský revír 
Zuzky Fialové
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VII. ročník Memoriálu Miroslava Němce –
 ZV CACT

V sobotu 7. května 2016 se konal již 7. ročník MMN  zkoušky vloh, se zadáváním 
titulu CACT. Organizačním centrem byla opět klubovna MS v Křenovicích a vlastní pře-
zkoušení psů bylo situováno v honitbě HS Královopolské Vážany, nedaleko Rousínova. 

Kvalitní porosty a dobré zazvěření, zvláště zaječí zvěří, umožňovaly seriózní 
posouzení vlohových vlastností mladých ohařů. Bohužel ani tyto, dnes již vzácné, 
podmínky nepřilákaly větší počet startujících. Z šesti přihlášených se z rodinných 
důvodů jedna účastnice odhlásila, a tak se triu rozhodčích (vrchní: MVDr. Luboš 
Šlapanský a v poli Jaroslav Šlimar s Ing. Josefem Adámkem) představilo pět psů 
a fen (2 DO, 2MMO a 1 VMO). ZV nejsou z hlediska sledování výkonů psů přihlí-
žejícími tak dramatické jako jiné typy zkoušek, přesto se úměrně počtu psů, počet-
ná korona cítila dobře. Setkali se většinou staří známí a pohodově si popovídali.                                                                                                                             
K vlastím výkonům:  K posouzení disciplín práce ohaře před výstřelem je ideální 
pernatá zvěř. Práce na srstnaté je nosově náročnější zvláště pro mladé psy. Přes 
tyto komplikace si rozhodčí poradili s posouzením výkonů a umožnili každému vůdci, 
aby psa přivedl do zvěře. Svůj den vůbec neměl VMO Aron vom Noorndörp, který 
raději odstoupil. Prakticky v domácím prostředí se pohybující MMO Cira Zimní vrch 
vedená Jaroslavem Kovaříkem získala I. cenu s počtem 222 bodů a titul CACT. Druhý 
v pořadí se umístil DO Hako z Budišovské doliny vůdce Milana Doležala s 217 body, 
následován svojí sestrou Happy z Budišovské doliny s Martinem Jamborem (206 
bodů). Pomyslná bramborová medaile zůstala MMO Brooklinu Milaba Milana Brtníka 
za 207 bodů ve III. ceně.

Zkoušky pořádané ve spolupráci s OMS Vyškov, který přímo na místě zastupoval 
předseda OMS Ing. František Toman, měly jedinou chybu – málo startujících psů.  
Jinak byl celý průběh zkoušek bezvadný, na což jsme již u akcí organizovaných celou 
rodinou Šlimarových zvyklí. 

Z iniciativy členů KDO na spádových schůzích byly v této honitbě pro letošní rok 
vypsány klubové PZ. Věřím, že výborné podmínky nabízené organizátory budou 
podpořeny početnou aktivní účastí.

MVDr. Luboš Šlapanský
vrchní rozhodčí

XVII. Samostatná klubová výstava KDO Netřeba
Na letošní klubové výstavě v Netřebě nám počasí přálo. Celý den bylo slunečno, 

a tak nic nebránilo tomu, aby se psíci předvedli v celé své kráse.
Na začátku byly předány čestné odznaky našim úspěšným členům, poté byli 

předvedeni chovní psi našich plemen a vůdci se psy se rozešli ke svým kruhům. 
V kruhu MMO posuzoval pan Petr Buba, v kruhu DO posuzoval pan Ladislav Hubata 
a v kruhu VMO byla zahraniční rozhodčí pani Gizela Hochfeld.

Největší účast jako obvykle měli malí münsterlandští ohaři, kterých bylo přihlá-
šeno 36, velkých münsterlandských ohařů 22 a německých dlouhosrstých ohařů 
pouhých 14. 

Vítězem plemene MMO byla fenka Tamesis Eben-Ezer majitele Tomáše Zídka 
MVDr, která také dostala titul BIS. U plemene VMO vyhrála Utrissi junior od Nezdic-
kého potoka s majitelem Ondřejem Kratochvílem a vítězem DO byl Jerik z Ka-mir 
Bohemia s majitelem Václavem Hejnou. Podrobné výsledky jsou uvedeny v tabulce 
pod textem.

Myslím, že tato výstava byla opět zdařilou akcí, na které se sešlo plno přátel 
a členů našeho klubu. Proto děkuji pořadatelům za zdařilou akci a majitelům penzionu 
Artemis za jejich skvělé služby.

Ing. Pavlína Kuncová
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Výcvikový den Ejpovice 9. dubna 2016
Tradiční výcvikový den pořádaný Klubem dlouhosrstých ohařů se letos konal již 

9. dubna. Organizátoři na nás měli připravenou jako obvykle trochu netradiční soutěž. 
Tentokrát byla zaměřena na aport, ale velmi netradičních předmětů. Vůdce si mohl 
vybrat, co jeho pes bude přinášet a to buřta, vajíčko anebo tatranku. Hodnotila se 
rychlost přinesení a neporušenost předmětu.  Bohužel v hodně případech při přiná-
šení buřta již nebylo co hodnotit, pejsek stihnul posvačit dříve, než se vrátil k vůdci.

Po ukončení soutěže jsme se věnovali procvičování vystavování, pokročilejší pak 
již disciplínám s přinášením zvěře.

Na závěr jsme měli připravené občerstvení v hospůdce v Ejpovicích, nejen vyni-
kající guláš, ale i nějaké zákusky. Pekařky opět nezklamaly.

O oblíbenosti výcvikových dnů v Ejpovicích svědčí i každoročně stoupající počet 
účastníků, letos se nás sešlo okolo 30. 

Děkujeme organizátorům v čele s Honzou Šloufem za uspořádání a za vymýšlení 
soutěží, na které se všichni velmi těšíme.

Ing. Lenka Fialová

XVII. Samostatná klubová výstava KDO Netřeba

Účastníci výcvikového dne v Ejpovicích

VMO Rebecca Svatoborský revír Výcvikový den Ejpovice
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Nominační soutěž na MRK
Nominační soutěž na Memoriál Richar-

da Knolla se konala 6. – 8. května 2015 
v okolí Penzionu Kolesa nedaleko Kladrub 
nad Labem.

Jako každý rok na nominační soutěž 
nastoupilo 36 ohařů, kteří v loňském roce 
absolvovali VZ s minimálně 485 body a jež 
majitelé k nominační soutěži přihlásili. Ohaři 
nastupovali v jednotlivé dny po 12.

Letošního ročníku nominační soutěže se 
zúčastnili dva zástupci našich plemen – DO 
Hit z Remízu vedený Janem Hýbnerem 
a VMO Penelope Svatoborský revír vedená 
Lenkou Fialovou.

O náročnosti soutěže a přísném hodno-
cení svědčí i výsledky. Z 36 ohařů se umístilo 
v ceně pouze 26, pouze 6 ohařů ukončilo 
soutěž v I. ceně, 7 v II. ceně a 7 v III. ceně. 

Oba naši zástupci uspěli, Hit 
z Remízu ve II. ceně s 234 body na 
10. místě, Penelope Svatoborský 
revír ve III. ceně s 239 body na 22. 
místě.

DO Hit z Remízu postoupil do 
startovního pole na MRK, gratu-
lujeme!

Lenka Fialová

Klubové zkoušky z výkonu 2016
Memoriál Karla Kiewega 
Lesní zkoušky + Speciální zkoušky z vodní práce
termín: 16. -17. července 2016  
místo: Libějovice, okr. Strakonice
uzávěrka přihlášek: 1. července 2016
startovné  1000 Kč pro členy KDO, nečlenové 1400 Kč  
přihlášky posílejte na adresu: Ing. Lenka Fialová
 Milence 64, 340 22 Nýrsko
 Tel.: 602134057
 e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz
K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho účet:
 Klub dlouhosrstých ohařů
 CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
 číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
 variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 160716
 Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

Psy lze přihlásit i jen na jeden druh zkoušek. Z účastníků obou zkoušek bude po 
ukončení vyhlášen Vítěz Memoriálu Karla Kiewega LZ + SZVP.
V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími 
plemeny.

Podzimní zkoušky CACT
termín: sobota 27. 8. 2016 
místo: Číhaná - Plzeň
uzávěrka přihlášek: 5. srpna 2016
startovné  500 Kč pro členy KDO, nečlenové 700 Kč 
přihlášky posílejte na adresu: Ing. Lenka Fialová
 Milence 64, 340 22 Nýrsko
 Tel.: 602134057
 e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz
K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na adresu KDO nebo na jeho účet: 
 Klub dlouhosrstých ohařů
 CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
 číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
 variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 270816
  Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby! 

Foto nahoře:
VMO Penelope Svatoborský revír 
s Lenkou Fialovou

Foto dole:
DO Hiz Remízu  s Janem Hýbnerem
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Podzimní zkoušky CACT
termín: středa 28. září 2016 – Pozor změna termínu!
místo: Vyškov, HS Královopolské Vážany
uzávěrka přihlášek: 9. září 2016
startovné: 500 Kč pro členy KDO, nečlenové 700 Kč
přihlášky posílejte na adresu výcvikáře KDO: 
 MVDr. Miroslav Kalich
 Hulince 793, CZ - 757 01 Valašské Meziříčí
 tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
 e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz
K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:

Klub dlouhosrstých ohařů
CZ - 394 15 Nová Cerekev 187
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 240916
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

47. CACIT Klubová soutěž – Mezinárodní všestranné zkoušky
a VII. Mezinárodní všestranné zkoušky VMO
termín: 17. až 18. září 2016
místo:  Klatovy – Běšiny
uzávěrka přihlášek:  2. srpna 2016
přihlášky přijímá:  MVDr. Miroslav Kalich 
 Hulince 793, CZ - 757 01 Valašské Meziříčí
 tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942
 e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz
Startovné:

Pro členy KDO    800 Kč
Pro nečleny KDO    2 500 Kč
Při platbě na místě je poplatek navýšen o  100 Kč
Zahraniční účastníci    90 Euro 
Uhradit na číslo účtu KDO:  KB 107-7388130267 /0100 
   VS: 170916  
Program:
Pátek 16. 9. 2016 sraz účastníků v EuroCampu v Běšinech
 v 19 hod. porada rozhodčích
 v 19,30 hod. losování, rozdělení do skupin, večeře
Sobota 17. 9. 2016 snídaně v EuroCampu v Běšinech
 8,30 hod. slavnostní zahájení a odjezd do honitby
 19 hod. společenský večer v EuroCampu v Běšinech
Neděle 18. 9. 2016 snídaně v EuroCampu v Běšinech
  8,00 hod. zahájení druhého dne a odjezd do honitby
 18,00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení zkoušek 

Ubytování účastníků přímo v EuroCampu v Běšinech v chatkách.

KDO dále spolupracuje na pořádání:
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Českomoravská kynologická jednota
Klub dlouhosrstých ohařů

pořádají

Samostatnou speciální výstavu
v sobotu 1. října 2016, Humpolec – Zlatá podkova

se zadáním titulů: CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS,
Vítěz speciální výstavy 2016 a Nejkrásnější pes výstavy BIS 2016

Výstavní poplatek: za 1. psa ....................................................... 400,- Kč
 za 2. psa ....................................................... 350,- Kč
 třída dorostu a štěňat ....................................100,- Kč
 třída veteránů ................................................100,- Kč
 třída „čestná“ (vysvětlení viz níže) .................100,- Kč

Uzávěrka přihlášek: 
 uzávěrka poštou 11. 9. 2016
 uzávěrka elektronicky e-mailem: 18. 9. 2016

Program: 8:30 - 9:30 Přejímka psů
 9:30-10:00 Zahájení
 10:00-13:30 Posuzování v kruzích
 13:30 hod  Soutěže
 14:00 hod  Přehlídka vítězů a vyhlášení
    nejkrásnějšího psa výstavy

Na výstavě bude proveden výběr kandidátů chovu.
Třídy
třída štěňat  stáří 4-6 měsíců 
 třída dorostu stáří 6 – 9 měsíců
 třída mladých stáří 9 – 18 měsíců
 mezitřída  stáří 15 – 24 měsíců pro všechny psy a feny bez ohledu
 na vykonané zkoušky a získaná ocenění  
třída otevřená od 15 měsíců pro všechny psy a feny bez ohledu na vykonan
 zkoušky a získaná ocenění
třída pracovní od 15 měsíců pro všechny psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu
 doloženou předepsaným certifikátem ČMKJ
třída vítězů od 15 měsíců pro psy a feny s uznaným titulem mezinárodní či
 národní šampión, klubový vítěz, národní vítěz nebo vítěz speciální
 výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých
třída veterán pro psy a feny starší 8 let
třída „čestná“ zde je možné představit psy bez nároku na ocenění, kvalifikaci
 a pořadí – vhodné pro představení chovných jedinců. Třída není
¨ omezena věkem

Memoriálu Ing. Vladimíra Dejmka VZ CACIT
15. 10. - 16. 10. 2016 OMS Karlovy Vary

VZ CACT
1. 10. – 2. 10. 2016 OMS Klatovy
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Soutěže: 
Chovatelské skupiny – do této soutěže nastupují minimálně tři jedinci z vlastního 
chovu, kteří pocházejí z různých spojení (minimálně od dvou různých otců nebo matek) 
a jsou uvedení v katalogu. Psi nemusí být v majetku chovatele. Přihlášky se přijímají 
v den výstavy ve výstavní kanceláři od 10.00 do 11.00 hodin.
Soutěž „Dítě a pes“  1. skupina – děti do 10 let
    2. skupina – děti od 10 do 15 let
    se psy uvedenými v katalogu
Přihlášky se přijímají v den výstavy ve výstavní kanceláři od 10.00 do 11.00 hodin.

Nejkrásnější pes výstavy BIS – do této soutěže nastupují držitelé titulů BOB.

Přihláška a přílohy
Pro zařazení psa do třídy je rozhodující jeho věk v den konání výstavy (tj. 

v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání 
přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní je nutné k přihlášce přiložit certifikát o 
vykonané zkoušce (vydává ČMKJ, Lešanská 1176, 141 01 Praha 4 - Chodov ). K 
zařazení do třídy pracovní stačí u ohařů absolvování zkoušek vloh (ZV).

Pro zařazení do třídy vítězů přiložte kopii diplomu Mezinárodního nebo Ná-
rodního šampiona. Tituly Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální 
výstavy doložte kopií PP s čitelným zápisem nebo kopií výstavního posudku. 

K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran prů-
kazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení 
do třídy šampiónů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu 
pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. 

Doklady v den účasti na výstavě
Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že průkaz bude vydán, očkovací 
průkaz s platným očkováním.

Z účasti na výstavě budou vyloučeni:
a) psi, kteří nejsou uvedeni ve výstavním katalogu;
b) psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu, feny v druhé polovině březosti, feny 

háravé a feny kojící;
c) psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat;
d) psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům.

Veterinární podmínky:
Psi musí mít platné očkování proti vzteklině 

Všeobecná ustanovení:
1) Pro výstavu platí Výstavní řád a Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo 

svodu zvířat a při chovu (Řád pro pořádání kynologických akcí) ČMKU.
2) Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za 

úhyn, úraz, onemocnění či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno.
3) Přijetí psa bude potvrzeno nejpozději do 7 dnů před výstavou.

4) Výstavní poplatek - bankovním převodem na účet KDO
 č. KB 107-7388130267 /0100
 variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 011016
 Do zprávy pro příjemce uvádějte druh platby!
5) Přihlášku včetně všech příloh uvedených výše a kopii potvrzení o úhradě 

výstavního poplatku zašlete:
 Dana Hájková
 Mlýnec 16, 339 01 Klatovy
 E-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz

Přihlášky posílejte poštou pouze doporučeně anebo E-mailem. E-mailem přijde 
zpět potvrzení o doručení přihlášky.

Rozhodčí na výstavě:
DO, MMO, VMO  MVDr. Miroslav Kalich

Více informací o místu konání: http://www.zlatapodkova.cz/skolnistatek/
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Výstava DUO CACIB Brno
Ve dnech 6. - 7. 2. 2016 se v Brně uskutečnila dvoudenní mezinárodní výstava. 

Každý den bylo k vidění na 3500 jedinců všech plemen. I náš klub měl hojné zastou-
pení. V sobotu se předvedlo 14 MMO, 3 DO a 6 VMO, v neděli 7 MMO, 2 DO a 4 VMO. 

V sobotu posuzovala polská rozhodčí Alenka Pokorn a v neděli slovenský rozhodčí 
Ing. Jozef Jursa. Hodnocení VMO bylo následující, oba dva dny zvítězil a odnesl si 
tituly BOB, CACIB, CAC a známku V1 pes v mezitřídě Aarfy Nathaniel z Lesa 
Habrůvky s Eliškou Sládkovou. Tituly BOS, CACIB, CAC a známku V1 získala též 
oba dva dny fena v mezitřídě Debby od Spálené skály s Adélou Fryšovou. Dále se 
předvedl pes Aron vom Noorndörp ve třídě dorostu (sobota-VN1), fena Carus Dry-
walley ve třídě mladých (sobota-V1, CAJC,BOJ, neděle-VD1), pes Dar od Spálené 
skály v mezitřídě (sobota-V2, Res.CAC, Res.CACIB, neděle-V1, CAC, Res.CACIB) 
a pes Arm od Rybníka Žabince ve třídě otevřené (sobota-V1, CAC). Oba dva dny 
panovala téměř mezi všemi vystavovateli VMO přátelská nálada. Až na sáhodlouhé 
čekání, kdy naše plemeno přišlo na řadu v kruhu oba dva dny až poslední, jsme si to 
všichni jistě užili, včetně výsledků našich svěřenců.

Také vystavovatelé MMO využili nabízené palety výstavních tříd, takže téměř na 
každého vyšel nějaký titul. Ve třídě mladých získal titul CAJC Amok z Kyšperských 
lesů, ve třídě otevřené CAC, Res.CACIB  Sorbon z Florianova dvora, ve třídě 
šampionů CAC, CACIB Caesar od Přísečnické přehrady, nejlepší mladá fenka 
CAJC Artemis z Kyšperských lesů, v mezitřídě CAC a Res.CACIB  Alka od 
Babětínské stráně. Ve třídě otevřené Res.CAC  Sedra z Florianova dvora a CAC 
a CACIB Sira z Florianova dvora. Ve třídě pracovní pak CAC Brita Alsa Morava. 
Jako nejlepší příslušník plemene – BOB byla polskou rozhodčí Alenkou Pokorn vy-
brána Sira z Florianova dvora.  

Účast dlouhánů byla sporadická - ve třídě mladých se představila sourozenecká 
dvojice Hako  (CAJC, BOJ) a Happy z Budišovské doliny (CAJC) a ve třídě ote-
vřené si celou škálu titulů (CAC, CACIB, BOB) odvezla Mercy z Ka-Mir Bohemia. 

V neděli v podobné konkurenci si za rozhodování Petra Řehánka vyměnily fenky 
pořadí a CACIB a BOB získala Alka z Babětínské stráně, jako druhá byla hod-
nocena Res.CACIB Sira z Florianova dvora. Také u DO se změnilo pořadí, tituly 
CAC, CACIB a BOB si odnesla Miky z Ka-Mir Bohemia.

Adéla Fryšová
a MVDr. Luboš Šlapanský

MVP České Budějovice 
Na jarní výstavu v Českých Budějovicích 23.-24. 4. 2016 bylo přihlášeno 10 MMO, 

3 DO a 5 VMO. 
Fenomenální úspěch MMO zaznamenal pes Giňo z Kulatého kopce Ing. Jana 

Matějky, který při posuzování v kruhu získal tituly CAC, CACIB a BOB a dále se 
v závěrečných soutěžích o nejkrásnějšího psa skupiny 7 umístil na stupni nejvyšším 
a stal se tak BIG skupiny 7 – ohařů!!!

Výsledky:

Debby (vlevo) a Dar
od Spálené skály

MMO – psi 

Třída: Pes: Majitel: Ocenění: 

mladých DARWIN Badaine         Roubík Filip Výborný1 

otevřená GIŇO z Kulatého kopce Matějka Jan Výborný1, CAC, CACIB, BOB, BIG 

pracovní FRED z Rasetova dvora Šťastný Petr Výborný1, CAC, Res.CACIB 

MMO - feny 

mladých ANGELIKA z Romanova 
chovu 

Peroutková 
Janouchová Markéta 

Výborný1, CAJC, BOJ 

 

mladých BONNIE z Lesa Královce   Štěpánková Radana Velmi dobrý2 

mezitřída ANABELL z Romanova chovu Sýkora Stanislav Výborný1, CAC 

otevřená BORKA od Vrzalky Bazsóvá Lucie Výborný1, CAC 

pracovní GOLY z Kulatého kopce Heřta Milan Velmi dobrý1 

šampionů AGORA Badaine Midrlová Stanislava Výborný1, CAC, CACIB, BOS 

DO - psi 

otevřená MAX od Devíti lip Komenda František Výborný1, CAC, CACIB, BOS  

DO - feny 

mladých HOLI z Budišovské doliny   Semecký Martin Výborný1, CAJC, BOJ, BOB 

 

VMO - psi 

Třída: Pes: Majitel: Ocenění: 

mladých CARUS Drywalley Čížková Ivana Výborný1, CAJC, BOJ, BOS 

otevřená AARFY NATHANIEL z Lesa 
Habrůvky 

Sládková Eliška Velmi dobrý1 

VMO - feny 

otevřená AGILA z Lesa Habrůvky Houdek Miroslav Výborný1, CAC, CACIB, BOB 

otevřená CEDRA z Bobrovského údolí  Lejsek Martin Výborný2, Res.CAC 

pracovní DEBBY od Spálené skály Fryšová Adéla Výborný1, CAC, RCACIB 
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MVP České Budějovice MVP České Budějovice 
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Doplněk seznamu chovných psů
DO
Bez linie
Gas z Remízu, ČLP/DO/8632/16, vr. 14. 5. 2013, DKK A/A
exteriér: hnědák, výška 61 cm, oko hnědé, velmi dobrý
výkon: ZV, PZ - I.c., VZ - II.c., nos 4 
otec: Ugo vom Sämmenhof, ČL P/DO/8632/16
matka:  Fessi z Remízu, ČLP/DO/8449/11
majitel: Roman Valeš, Smetanova 259, 503 15 Nechanice, tel.: 721 603 811

Šohaj z Grygovských skal, ČLP/DO/8596/16, vr. 4. 7. 2012, DKK A/A
exteriér:  hnědák, výška 64 cm, oko hnědé, výborný
výkon:  ZV, PZ, SZVP, LZ - I.c., VZ - II.c., nos 4
otec:  Uran vom Sämmenhof, ČLP/DO/8299/10
matka:  Perla z Gragovských skal, ČLP/DO/8158/10
majitel: Miloslav Pazderka, Smržov 66, 503 03 Smiřice,
 E-mail: miloslav.pazderka@seznam.cz   

MMO

Bez linie

Alan z Vlčkovického dvora, ČLP/MMO/10361/16, vr. 2. 3. 2012, DKK A/A
exteriér: hnědobílý, výška 54 cm, oko tmavohnědé, výborný,
 2xCAJC, 2x BOJ, Český junior šampion, 2x CAC, 2x BOB
výkon: ZV, PZ - I.c., VZ - II.c., nos 4
otec: Marko Eben-Ezer, ČLP/MMO/9718/11
matka: Xitti z Otmického polesí, ČLP/MMO/9572/12
majitel: Pavel Vrchota, Líšno 553, 257 51 Bystřice u Benešova,
 tel.: 777 978 766
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Feny nově zařazené do chovu 
MMO
Cilka Andělský hrad, ČLP/MMO/10307, DKK B/B
Hnědobílá, V, CAC, CACIB, BOB, oko H, 51 cm, PZ - I.c., nos 4
O.: Barny vom Untersberg M.: Asta Andělský hrad
Maj.: JUDr. Marek Šťastný, Ševčíkova 38, 341 01 Horažďovice

Aida z Angeliky, ČLP/MMO/9923, DKK A/A
Hnědobílá, VD, oko H, 52 cm, ZV - II.c.,BZ - II.c., PZ - I.c, CACT, nos 4
O.: Dor Ulja-Morava M.: Uny z Otmického polesí
Maj.: Petr Borovička, Slunečná 15/66, 684 01 Slavkov u Brna

Beky z Lovčické hájovny, ČLP/MMO/10562, DKK A/A
Hnědobílá, VD, oko H, 53 cm, ZV, ZVP, PZ - I.c., nos 4
O.: Cirk z Lhotecké kaštanky M.: Netty Eben-Ezer
Maj.: Martin Zeťák, Seninka 108, 756 11 Valašská Polanka

Gita Malá Adélka, ČLP/MMO/10861, DKK A/A
Hnědobílá, V, CAC, oko H, 54 cm, ZV, PZ - I.c., nos 4
O.: Mark z Florianova dvora M.: Bela z Bílé Telče
Maj.: Josef Vopálka, Domašín 252, 258 01 Vlašim

Bára od Nezdřevského rybníka, ČLP/MMO/10752, DKK A/A
Hnědobílá, V, CAC, Klub. Vítěz, oko H, 54 cm, ZV - III.c., PZ - I.c., nos 4
O.: Hary z Bílé Telče M.: Alexandra Andělský hrad
Maj.: Jiří Kuška, Nezdřev 22, 335 44 Kasejovice

Aďa od Pstruží říčky, ČLP/MMO/10516, DKK B/B
Hnědý bělouš, V, Res.CAC, oko SH, 50 cm, PZ - I.c., nos4
O.: Amor von der Sonnenseite M.: Zouy od Pstruží říčky
Maj.: Mgr. Fr. Kozderka, 506 01 Malechovice 6

Aiša od Rybníka Kálek, ČLP/MMO/10817, DKK A/A
Hnědobílá, V, CAC, Res.CACIB, oko H, 51 cm, ZV, PZ - I.c., nos 4
O.: Adar od Nezdřevského rybníka   M.: Amy od Dlouhé strouhy
Maj.: Petr Kováčik, ČSL letců 42, 750 02 Přerov

Aida Zimní vrch, ČLP/MMO/10639, DKK A/A
Hnědobílá, V, CAC, 51 cm, oko H, ZV, PZ, ZVP, PZ, LZ - I.c., nos 4
O.: Marko Eben-Ezer M.: Utta z Otmického polesí
Maj.: Stanislav Šimbera, Kostelní 424, 691 85 Dolní Dunajovice

VMO
Selly od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1727/16, nar. 22. 12. 2011, DKK A/B
Výborná, Vítěz třídy, Krajský vítěz, oko H, 62 cm, PZ - II. c, nos 4
O: ICH Kirki Ciperro M: Chery od Nezdického potoka
Maj.: Alois Blahutka, 696 36  Násedlovice 314

 DO 
Bufy z Čestlického dvora, ČLP/DO/8478, nar. 21. 5. 2010, DKK A/A
hnědka, VD, oko H, 60cm, PZ - I.c., nos 4
O: Coach vom Ziegelweiher M: Kajka Argaj Doksy
Maj.: Vladimír Vondryska, Úlice 97, 330 33 Město Touškov

Aida z Písek, ČLP/DO/8611, nar. 26. 12. 2012, DKK C/C
hnědka, V, CAJC, oko SH, 60cm, ZV, SVP, PZ, LZ - I.c. , MVZ - II.c., nos 4
O: Ugo vom Sämmenhof M: Nata z Mechova
Maj.: Mgr. Jan Věcek, Rusek 116, 500 03 Hradec Králové

Hera z Remízu, ČLP/DO/8650, nar. 20. 1. 2014, DKK B/B
hnědka, V, oko H, 61cm, ZV - I.c, PZ - II.c., nos 4
O: Ugo vom Sämmenhof M: Fessi z Remízu
Maj.: Ing. Jiří Kec, 341 92 Srní 25

Nové chovatelské stanice
MMO
Luna Volans Marcela Langerová
 Šrámkova 757, 250 82 Úvaly

ze Seninky Martin Zeťák
 Seninka 108, 756 11 Valašská Polanka

VMO
od Říčky Trkmanky  Blahutka Alois,
 696 36 Násedlovice 314
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Vyhodnocení DKK za uplynulé období
DO
Vox od Smolenské přehrady 8643 C/C 101/102
Mia z Ka-Mir Bohemia 8658 A/B 106/100
Asta od Mračské tvrze 8564 A/A 106/105
Asan z Jestřábské 8613 D/C   83/103
Dirk od Silných dubů 8687 A/A 107/107
Hera z Remízu 8650 B/B 108/107

MMO
Dar Andělský hrad 10499 C/C   98/99
Bára Andělský hrad 9854 A/A 106/105
Enny Andělský hrad 10593 A/A 107/105
Adélka od Hradišťské tůně 10865 A/A 106/106
Aida z Romanova chovu 10983 B/B 
Aramis z Romanova chovu 10979 B/B 100/100
Aša z Olšoveckých potůčků 10805 A/A 
Áďa od Pstruží říčky 10516 A/A 105/105
Bagi od Pstruží říčky 10957 A/B 106/103
Cavir od Pstruží říčky 10972 A/A 105/107
Gaja z Kulatého kopce 10789 A/A 103/104
Gita Malá Adélka 10861 A/A 104/107
Jola ze Skalné pláně 10232 B/B 104/102
Amok z Kyšperských lesů 11001 A/A 104/106
Akita Fany z Varů Karlových 10796 C/C 100/96
Card od Pstruží říčky 10974 C/C 100/102
Fred z Rasetova dvora 10825 A/A 104/105
Falk z Rasetova dvora 10823 A/A 105/105
Fedor z Rasetova dvora 10824 B/B 107/108
Tascha Eben-Ezer 10845 B/B 106/100

VMO
Dar od Spálené skály 1859 B/B 100/99
Jesica z Jabloňové zahrady 1929 C/B   90/103
Robin Svatoborský revír 1898 C/C 103/100
Aarfy Nathaniel z Lesa Habrůvky 1846 A/A 100/105 

Střípky z novodobé historie
velkého münsterlandského ohaře
k 40. výročí chovu v Čechách
„Jeho bystrému nosu nic neunikne a zaznamená i sebemenší pach zvěře. Je chápavý, 
chytrý a neúnavný.“

Takto je Egonem Vornholtem popisováno plemeno, které si mnozí z nás zamilovali 
a které je v našich končinách aktivně chováno již 40 let. Cílem chovu je vzezřením 
aristokratický dlouhosrstý černobílý ohař s všestrannou loveckou upotřebitelností. 
Hlavními charakteristickými vlastnostmi je poslušnost, poddajnost a všestrannost 
pro lov, a to zejména po výstřelu.

V roce 1976 byla ze země původu Ing. Jiřím Zíkou dovezena fena Ferra vom 
Hochholz. Pan Zíka měl po rozčarování z posuzování na vyšších soutěžích, které 
absolvoval s českým fouskem, chuť zkusit něco nového, přičemž se nechtěl vzdát 
svých oblíbených ušlechtilých ohařů. Proto odjel do Německa se štěnětem irského 
setra a nazpět dovezl z chovatelské stanice Sigurda Käser štěně velkého münster-
landského ohaře Ferru. Tato fena se stala zakladatelkou novodobému chovu velkých 
münsterlandských ohařů v Čechách. Z chovatelské stanice z Polesí Sloup vzešlo 
po krytí se psy Argusem aus dem Braunschweiger Land a rakouským Artusem von 
Lüssen sedm štěňat. Dále byla Ferra kryta Ulfem vom Nibelungenhorst.

Ferra vom Hochholz
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Poté byli importováni další jedinci. Do chovatelské stanice Nyxe JUDr. Karla 
Nývlta fena Golka vom Catenhorn, dále Ira ut Seelterlound do chovatelské stanice z 
Korunních hradeb Otakara Blažka a do stanice Bohemia Brüx chovatele Karla Kleina 
fena Eike vom Pinnhügel. Příliv nové krve pokračoval dovezením psů. V roce 1982 
byl importován první pes Donn von der Karbeck, zakladatel soudobé I. genealogické 
linie. Tento pes je těsně spjat s dodnes působící chovatelskou stanicí od Nezdického 
potoka Ing. Milana Poláka. V roce 1985 jím byla kryta fena Flavia z Dianina revíru, 
matka prvního vrhu velkých münsterlandských ohařů z této stanice. Z tohoto spojení 
vzešlo 6 štěňat a pocházela z něj fena Týna od Nezdického potoka, matka později 
úspěšného chovného psa Cara z Černého lesa. Dále byl dovezen pes Chico vom 
Kranichbruch a posledním dovezeným a později chovným psem byl v roce 1985 
Ursus vom Schweizerschlag.

I po roce 1990 pokračoval nezbytný import nové krve převážně ze země původu 
nebo Rakouska. Český chov se však už mohl chlubit velmi úspěšnými vlastními 
odchovy. Pes Arno Nyxe narozen v únoru 1987 získal na světové výstavě konané v 
Brně titul Světový vítěz 1990. Dalším exteriérově kvalitním jedincem byl pes Heros 
Svatoborský revír. 

Příliv nové krve pokračoval v roce 1992 dovezením psa Andi vom Kaiserstein. 
Tohoto především pracovně zdařilého psa, uspěvší v roce 1993 se 177 body na 
Vorm Walde se svým majitelem Ing. Milošem Macháčkem, s výbornou ostrostí, lze 
považovat i za zdárného plemeníka. V rodokmenu ho mělo v průběhu let 7 chovných 
psů, z nichž jeden v současné době stále v chovu působí.

Heros Svatoborský revír

Za takřka ideální tehdejší představitelku plemene lze považovat fenu Faty Nyxe 
narozenou v roce 1994 ve vlastnictví dlouholetého poradce chovu pro velké mün-
sterlandské ohaře JUDr. Karla Nývlta. Fena byla klubovou vítězkou 1996 a 1997. 
Absolvovala CACIT Klubovou soutěž – všestranné zkoušky KDO se 478 body a tituly 
CACT a res.CACIT, zúčastnila se HZP Vorm Walde a v roce 1998 mezinárodních 
všestranných zkoušek VMO s excelentním umístěním na druhé pozici za fenou Henni 
vom Freihof Manfreda Westermeiera z Německa. Výše uvedený výčet úspěchů Faty 
je neúplný. Bohužel ji v jejích výkonech nenásledoval ani jeden potomek.

V roce 1995 se narodil k nám importovaný později chovný pes, kterého nelze 
nezmínit. Jméno Gonzo vom Freihof není neznámé žádnému skalnímu příznivci 
velkých münsterlandských ohařů. Roku 1997 bylo ve městě Moos nedaleko Platt-
lingu pořádáno zemskou skupinou Bayern jubilejní 50. HZP Vorm Walde. Vrcholná 
soutěž mladých velkých münsterlandských ohařů narozených v roce minulém nebo 
maximálně ve 3 měsících roku předminulého zaměřující se na polní a obzvláště ná-
ročnou vodní práci. Zúčastnit se akce tohoto formátu je i pro zahraničního účastníka 
pocta, i když se nemusí, podobně jako na náš Memoriál Karla Podhajského, nijak 
nominovat. Gonzo se svým vůdcem Stanislavem Kostkou získal ocenění za nejlepší 
práci na vodě, která má odlišnosti od české hlavně v samostatnosti a vytrvalosti 
psa. Stanislav Kostka je jediným českým vůdcem, který se dokázal na Vorm Walde 
výrazněji prosadit. Bodově se umístil na devátém místě. Nejen za připomenutí stojí 
vůdcovský i chovatelský úspěch Dr. Pavla Cincibuse, člena Klubu dlouhosrstých 
ohařů žijícího v Německu, jehož odchovy nezanedbatelně ovlivnily populaci velkých 
münsterlandských ohařů u nás V roce 1995, 1997 a 1999 na HZP Vorm Walde dosáhl 
úspěchů, na které mnozí čekají celý život. Účast se třemi svými odchovy, Beou, Clay 
a Ericem Ciperro, s fenomenálními výsledky zajistila začínající chovatelské stanici 
nebývalou publicitu. Fena Bea Ciperro v roce 1995 zvítězila a byla zároveň vyhod-
nocena jako nejhezčí fena výstavy Vorm Walde. Ve stejném roce, kdy Gonzo vom 
Freihof exceloval při práci na vodě, se umístil Dr. Cincibus na druhém místě s fenou 
Clay Ciperro se stejným počtem bodů jako o tři měsíce mladší vítězka. O dva roky 
později potvrdil Pavel Cincibus správnost své nastolené cesty, že pracovní vlohy 
a vynikající exteriér se nevylučují, a vyhrál se psem Ericem Ciperro. Nebylo divu, 
že se psi Ciperro stali známými i v zahraničí. Za připomenutí stojí plemeník Dexter, 
který významně ovlivnil kvalitu velkých münsterlandů v Čechách III. genealogické 
linie. A dále světoví vítězové 1998, 2003 a 2009 – pes Dixon, Justus a Kirki Ciperro. 
Z nichž právě Kirki působí v současné době v našem chovu a je jedním z 5 velkých 
münsterlandkých ohařů honosící se titulem Český šampion práce.

Další zlepšení úrovně českého chovu proběhlo díky paní Luise Schwarz z Ra-
kouska. Do Čech byla v roce 1998 darována dvě štěňata z její chovatelské stanice 
vom Hubertus Bründl. Pes Yves a fenka Yasmina. Oba se stali chovnými jedinci. 
Yasmina vom Hubertus Bründl přispěla nedocenitelným dílem. Nejenže se stala čes-
kou šampionkou, interšampionkou a klubovou vítězkou, ale také složila mezinárodní 
všestranné zkoušky KDO a získala ověření o ostrosti na škodnou zvěř. Především 
však dala našemu chovu bezpočet fen s vynikajícími typickými vrozenými vlastnostmi 
a výtečnými reprodukčními schopnostmi.

V roce 1999 se uskutečnila dvě krytí s již zmíněným psem z chovatelské stanice 
Ciperro Dexterem. Tento pes může být do dnešní doby považován za jednoho z nej-
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lepších plemeníků ovlivnivší úroveň českého chovu. Z krytí s Gary ze Selmického 
revíru vzešli chovní jedinci Omar, Ogar a Ola od Nezdického potoka. S Chyrou Sva-
toborský revír dal Dexter chovného psa Kida a feny Katy a Kiki Svatoborský revír, 
která se svým vůdcem v roce 2000 zvítězila s plným počtem bodů 77 na německých 
zkouškách vloh VJP. Poslední Dexterovo krytí v Čechách, a zřejmě jedno z posled-
ních celkově, bylo s rakouskou fenou Yasminou vom Hubertus Bründl. Z tohoto vrhu 
vzešli chovní jedinci Gal, Gery a Gabriela od Nezdického potoka, přičemž poslední 
jmenovaná fena si ze světové výstavy v Bratislavě v roce 2009 přivezla titul Světový 
vítěz. V tomto úspěchu ji následovala i její dcera Nina Junior od Nezdického potoka, 
která se stala světovou vítězkou 2012.

V roce 1999 se narodila zakladatelka významného chovu z Jabloňové zahrady 
Ladislava Perného, fena Gira z Janošovy louky. Dále lze jmenovat spojení Gary ze 
Selmického revíru a Erica Ciperro a z toho chovné feny Paty, Pegi a Poly od Nezdic-
kého potoka, krytí Brity od Staré vsi psem Arno Ciperro, z čehož pocházeli chovné 
feny Dora, Denny a Dona od Staré vsi. V roce 2003 krytí Denny od Staré vsi a Nobby 
vom Anzenthal a o rok později se psem Falconem Ciperro. Na tradici zahraničních krytí 
bylo navázáno spojením Gabriely od Nezdického potoka, dcery Dextera Ciperro, a psa 
Lord II. von den Langen Weide, syna Justuse Ciperro. Z toho vzešla chovná fena Nina 
Junior a pes Nugát Junior od Nezdického potoka. Stejné spojení vlastních odchovů, 
Justus x Dexter Ciperro ve druhé generaci rodokmenu, aplikoval v roce 2005 chovatel 
Pavel Cincibus, který do Čech poskytl z tohoto vrhu již zmiňovaného psa Kirki Ciperro. 
V roce 2005 čeští chovatelé opět vyjeli za hranice tentokrát ke zcela nepříbuznému 
psovi Mirkovi v. d. Reithkampen. Fena Chera ze Selmického revíru dala z tohoto spojení 
7 štěňat včetně chovného psa Morize Svatoborský revír. Úspěšné zahraniční spojení 
psa Arthuse vom Rittersberg a feny Leontýnky od Nezdického potoka, dcery Kirka 
Ciperro, proběhlo dvakrát, v roce 2012 a 2013. Z prvního vrhu jsou chovní jedinci Or-
son a Oxana, a z druhého Qadiry Svatoborský revír. V roce 2013 vyjeli čeští chovatelé 
poprvé za holandskou krví s fenou Ninou Junior od Nezdického potoka. Po psovi Kalle 
van de Stommeerpolder se narodilo 13 štěňat, což můžeme označit za typicky početný 
vrh dcer feny Yasminy vom Hubertus Bründl. Toto je pouze částečná ukázka provede-
ného zahraničního krytí, které pomohlo zvýšit kvalitu českých velkých münsterlandů.

Český chov velkého münsterlandského ohaře se pyšní třemi genealogickými linie-
mi. První po psovi Donn von der Karbeck. V současné době v chovu působí 4 jedinci 
této linie - Fox z Městce, Char z Janošovy louky, Avar Suchá Dora a Brit od Spálené 
skály. Zakladatel druhé linie byl pes Argus aus dem Braunschweigerland. Z této linie 
působí v chovu pouze jeden zástupce, Akim od Dančí ohrady. V současné době nej-
početnější III. genealogická linie, jejíž zakladatel je pes Cäsar vom Birkengrund, je 
zastoupena 8 jedinci – Galem od Nezdického potoka, Dagem z Jabloňové zahrady, 
Danem z Úboče a Kirkim Ciperro s jeho syny, Leem od Nezdického potoka, Oza-
rem od Nezdického potoka, Leonardem Svatoborský revír, Neem Svatoborský revír 
a Brunem ze Sivického lesa. Z dlouhodobého hlediska je zřejmá pravděpodobnost 
neudržení čistých českých linií, které se formovaly v druhé polovině minulého století 
a to převážně díky vynikajícím chovatelských postupům našich předchůdců a vlivem 
chovatelské izolace. Je nutno přijmout strategii chovu méně početné populace prosté 
příbuzenské plemenitby, čehož lze dosáhnout imigrací genů z jiných chovů, nejefek-
tivněji krytím části fen v zahraničí.

Pro majitele jedinců tohoto plemene, včetně mé osoby, se velký münsterlandský 
ohař stal, díky svému temperamentu a přímosti, také nedocenitelným společníkem 
v životě. Snoubí se v něm elegance s pracovitostí, vytrvalostí a veselou povahou. 
Pro tyto vlastnosti je schopen pouhou přítomností navodit pozitivní myšlení, chuť do 
života. Přináší skutečnou podstatu přátelství, důvěru a radost z každého okamžiku, 
jenž dokáže člověka udělat lidštějším a náš svět lepším.

Bc. Zuzana Fialová
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Rozhovor s JUDr. Karlem Nývltem
Při příležitosti 90. narozenin dlouholetého člena klubu, 

který za svůj život mimo mnoho dalšího zastával funkce 
předsedy Klubu dlouhosrstých ohařů a poradce chovu pro 
velké münsterlandské ohaře, přispíváme krátkým rozho-
vorem s touto osobností. Není jím nikdo jiný než cvičitel, 
chovatel a rozhodčí pan JUDr. Karel Nývlt.

• Pane doktore, jak jste začínal s loveckou kynologií?
Víte, já jsem dříve měl nelovecká plemena. Ale vždy 

se mi líbili ohaři. Jednoho dne jsem šel u nás v Praze do 
zverimexu a ve výkladní skříni byla černobílá fotografie dlou-
hosrstého ohaře a telefon s nabídkou na štěně. Tam jsem 
ihned zavolal a ozvala se mi majitelka psa, která za jeho krytí 
měla štěně a to nabízela k prodeji. Domluvil jsem se s ní, že se pojedeme společně 
na štěňátka podívat. Byl to rok 1968. V té době jsem, ale ještě nebyl myslivec a toho 
psa jsem si bral jen proto, že se mi opravdu líbil. Předtím jsem měl německé ovčáky. 
Neměl jsem ani tušení kolik takový lovecký pes stojí, a když paní řekla cenu 1000 kč, 
tak jsem tuto cenu zaplatil. Jelikož je německý dlouhosrstý ohař pes lovecký, zapsal 
jsem se do mysliveckého kurzu, abych s ním mohl lovit. Posléze jsem se seznámil 
také s panem Kubelkou, činovníkem Klubu dlouhosrstých ohařů a stal jsem se také 
členem. S tímto prvním psem jsem udělal zkoušky upotřebitelnosti, bohužel mi jej ale 
přejelo auto hned na prvním honu. Volal jsem poté na plemennou knihu, jelikož se mi 
dlouhosrstý ohař jako plemeno moc líbilo. Dostal jsem kontakt na jednoho chovatele 
a jel pro štěně. Toho jsem vycvičil a bohužel jsem o něj také přišel. Ale dlouháni mi 
učarovali a tak jsem si jej pořídil znovu po dvou hnědácích třetího strakoše. Ten se 
dožil konečně 11 let.

• A pak už následovali velcí münsterlandští ohaři?
Ano, šťastnou náhodou se ke mně dostala fena Golka vom Catenhorn. Do Čech 

byla importována dvě štěňata VMO, pes a fena, a fenku nikdo nechtěl. Já si řekl, že 
je to vlastně černobílý dlouhosrstý ohař, přivezl jsem ji domů a tím to začalo. Golka 
se stala zakladatelkou chovu VMO v mé chovatelské stanici Nyxe. Byla to kvalitní 
fena, která přivedla na svět ne jednoho nadějného nástupce. Mohu jmenovat psa 
Arno Nyxe narozeného v roce 1987. Jeho otcem byl Kid z Polesí Sloup. Arno získal 
na světové výstavě konané v Brně v roce 1990 titul Světový vítěz. Za takřka ideální 
tehdejší představitelku plemene považuji můj odchov fenu Faty Nyxe. Její matkou byla 
samozřejmě Golka a otcem Eros z Křenovské doliny. Fena byla klubovou vítězkou 
1996 a 1997. Absolvovala CACIT Klubovou soutěž – všestranné zkoušky KDO se 
478 body a tituly CACT a res.CACIT, zúčastnila se HZP Vorm Walde a v roce 1998 
mezinárodních všestranných zkoušek VMO s excelentním umístěním na druhé pozici 
za fenou Henni vom Freihof Manfreda Westermeiera z Německa. Toto jsou největší 
úspěchy Faty, ale zdaleka ne všechny. Bohužel však musím konstatovat, že ji v jejích 
výkonech nenásledoval ani jeden potomek.

• Jak jste začínal v klubu dlouhosrstých ohařů?
Po tom co jsem se stal členem, se mi po čase dostalo nabídky dělat ekonoma. 

A dělal jsem to rád i díky tomu, že jsem měl možnost od zkušenějších získávat rady 
a rozumy ohledně psů a výcviku ohařů. Také mě to bavilo. Postupem času jsem 
vplouval do vod myslivecké kynologie čím dál hlouběji, což sebou neslo i další 
funkce. Stal jsem se rozhodčím, poradcem chovu a nakonec i předsedou Klubu 
dlouhosrstých ohařů.

• Pamatujete si, jak v Čechách začínali VMO?
Dříve tu měli VMO nejvíce němečtí hajní v Sudetech a pohraničních oblastech, 

kde byli psi využívání výhradně pro mysliveckou praxi. Nemálo jedinců se nacházelo 
v Čechách u Kinských, kde měli DO, VMO i MMO. Ti měli svůj zavedený chov i velkou 
chovnou základnu ve známé chovatelské stanici Stradina. Velký münsterland paní 
hraběnky Kinské se stal na světové výstavě pořádané ve Frankfurtu nad Mohanem 
v roce 1935 snad prvním světovým vítězem z naší republiky. Na této výstavě bylo 
předvedeno 17 velkých münsterlandů, což není méně, než bývá prezentováno na 
světových výstavách v současné době. V tehdejší době byl z našich plemen nejčas-
tější německý ohař dlouhosrstý. Nejpočetnější populace dlouhosrstého ohaře žila ve 
východních Čechách, na Pelhřimovsku, Žďársku, Teplicku, na Šumavě a v Českém 
lese. Výskyt velkých münsterlandských ohařů byl vzácnější. Malí münsterlandští ohaři 
byli chováni vzácně. Postupně jejich obliba rostla a dnes jsou z trojlístku plemen 
dlouhosrstých ohařů nejpočetnější.

• Je podle vás nějaký významný rozdíl v chovu velkých münsterlandských 
ohařů dříve a dnes?
Úroveň chovu je o 100% jiná, lepší. V začátcích tady nebylo nic nebo jedinci 

nevalného exteriéru. Pamatuji si klubovou výstavu konanou v Pelhřimově, už přes-
ně nevím, jaký se psal rok. Na výstavě nebyla zadána ani jedna známka výborná 
a následně ani titul klubový vítěz. Velcí münsterlandi se v té době potýkali s vadami 
jako je strmější záď, menší objem hrudníku a světlehnědé oko. Výstavní kvalita srsti 
a ucházející předvedení v pohybu i postoji bylo vidět zřídkakdy. Samozřejmě se našly 
i výjimky. Dnes se mi psi na výstavách líbí. Opět nemohu všechny házet do jednoho 
pytle, ale kvalita populace münsterlandů v Čechách šla podle mého názoru nahoru. 
Ocenit bych touto cestou chtěl Ing. Lenku Fialovou. U ní je vidět, že dlouholetá cho-
vatelská práce má smysl a hmatatelné výsledky. 

Všem, co se jakýmkoli způsobem podílejí na zvelebování nejen plemene velký 
münsterlandský ohař, ale i dalších německých dlouhosrstých ohařů, přeji mnoho 
elánu v jejich práci. Není to vždy úloha jednoduchá, ale věřím, že jako mě tak i vám, 
kontakt se psy přináší pozitivní myšlení a dokáže vás zavést na místa, o kterých se 
vám možná ani nesnilo. 

Zpracovaly Pavlína Kuncová, Zuzana Fialová
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Pomáháme si
MMO
CHS „od Škvoreckého potoka“ zadá štěňata MMO“ 
Otec:  Guro ze Záhumenice, DKK 0/0, CAC, BOB, PZ, BZ, SZVP, LZ-I.c, nos 4; 
Matka:   Ela z Chocholíku, DKK A/A, CAC, CACIB, BOB, PZ-I.c, nos 4. 
Odběr:  začátek července
Kontakt: Roman Kyncl, Sadová 379, 25083 Škvorec, 
 Tel. 777 920 199, e-mail: rkyncl@seznam.cz

MMO - štěňata po lovecky vedených rodičích  
Otec: ART Zimní vrch - V, CAJC, CAC, BIG, Res. CACIB, NV, CZ šampion,  
 ZV, PZ, SZVP, LZ, VZ - I.c., nos 4, oko H, DKK 0/0,  
Matka: CIPRA Černá hůrka - V, CAC, KV, BOB, NV, CACIB, Český šampion, PZ, 

BZ,  
 nos 4, oko TH, DKK 0/0.  
Odběr:  polovina července
Kontakt: Ing. Jaroslav Šuk, Černá Hora 33, 28901 Dymokury  
 Telefon 603 861 063, e-mail jsuk@vpagro.cz

Dítě a pes

Aramis a Bolt z Lesa Královce s dětmi

Gess z Budišovské doliny

Vlevo: Vrh Luna Volans s holčičkami Langrovými
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VÝBOR KDO
Předseda:  Ing. Jiří Kec, Srní 25, 341 92 Kašperské Hory
 tel. +420 376 599 318, +420 731 530 235
 e-mail: kec.sumava@seznam.cz 

Místopředseda:  Petr Buba, Nový Dvůr 33, 
 270 01 Kněževes, tel. 313 517 877
 e-mail: p.buba@seznam.cz

Hlavní poradce chovu:  MVDr. Luboš Šlapanský, Budkovice 63,
  664 91 Ivančice, tel. 546 451 898, 606 928 747
 e-mail: lubos.slapansky@seznam.cz

Jednatel:  Ing. Lenka Fialová, Milence 64,
  340 22 Nýrsko, tel. 376 571 110; 602 134 057
 e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

Ekonom-matrikář:  Ladislav Hubata, 394 15 Nová Cerekev 187
  tel. 565 394 115
 e-mail: ladislav.hubata@quick.cz

Výcvikář:  MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793,
  757 01 Val. Meziříčí, tel. 571 624 513; 777 887 942
 e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

Člen výboru:  Josef Jeník, Nerudova 618,
  533 04 Sezemice, tel. 466 931 195, 724 339 152
 e-mail: josef.jenik@cerea.cz

Kronikář KDO: Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
  190 00 Praha 9, mobil 775 982 657
 e-mail: luxovad@gmail.com

DOZORČÍ RADA KDO
Předseda:  Ing. Ladislav Mlýnek251 64 Mnichovice 737,
 tel., fax, zázn. 323 642 119
 e-mail: ladislav.mlynek@seznam.cz

Členové:  Drahomíra Luxová, Prosecká 87,
  190 00 Praha 9, mobil 775 982 657
 e-mail: luxovad@gmail.com

  Karel Pfeifer, Lidická 610,
  472 01 Doksy, tel. 487 872 867
 karelpfeifer@seznam.cz

Klubové stránky na internetu: http://www.ohardlouhosrsty.cz/

Poradci chovu
Hlavní poradce chovu   MVDr. Luboš Šlapanský, Budkovice 63,
  664 91 Ivančice, tel. 546 451 898, 606 928 747
 e-mail: lubos.slapansky@seznam.cz

Německý dlouhosrstý ohař
Poradce chovu: MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793,
  757 01 Val. Meziříčí, tel. 571 624 513; 777 887 942
 e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

Malý münsterlandský ohař
Poradce chovu:  MVDr. Luboš Šlapanský, Budkovice 63,
  664 91 Ivančice, tel. 546 451 898, 606 928 747
 e-mail: lubos.slapansky@seznam.cz

Velký münsterlandský ohař
Poradce chovu:  Ing. Lenka Fialová, Milence 64,
  340 22 Nýrsko, tel. 376 571 110; 602 134 057
 e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz
 

Zpravodaj č. 92/2016 vychází XX. července 2016.

Uzávěrka příštího Zpravodaje č. 93/2016 je 15. listopadu 2016.
Vytištěno jen pro vnitřní potřebu,

vychází 2x ročně, zdarma pro členy klubu.

Vydává: Klub dlouhosrstých ohařů, z.s.
 394 15 Nová Cerekev 187
 e-mail: ladislav.hubata@quick.cz
 č. účtu KDO je 107-7388130267/0100
 Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33,
 CZ-114 07 Praha 1 
 IBAN CZ5001000001077388130267
 BIC  KOMBCZPPXXX
 (náklady hradí odesilatel)

Odpovědný redaktor:  Petr Buba, Nový Dvůr 33, 
 270 01 Kněževes, tel. 313 517 877
 e-mail: p.buba@seznam.cz

Členové redakční rady:  Dr. Jiří Tesař, Vidovská 138, 
  370 07 Roudné, tel. 774 510 280
 e-mail: tesaru@seznam.cz

Grafická úprava: Karel Novotný, Huřvinská 676, 269 01 Rakovník 

Tisk a distribuce: Tiskárna Tuček, Dukelských hrdinů 62, 
 269 01 Rakovník
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KLUB   DLOUHOSRSTÝCH  OHAŘŮ 
CZ - 394 15 Nová Cerekev 187, tel. +420 565 394 115 

Číslo účtu: 107-7388130267/0100 
IBAN CZ5001000001077388130267, BIC KOMBCZPPXXX (náklady hradí odesilatel!) 

Adresa banky: Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, CZ-114 07 Praha 1 

Přihláška za člena klubu 

Žádám o přijetí za člena klubu a prohlašuji, že budu zachovávat 

všechna ustanovení stanov, chovatelského řádu a usnesení klubu. 

Jméno a příjmení                 

Datum a místo narození  

Národnost        Povolání   

Adresa bydliště   

PSČ       Region                         Telefon   

Mobil        E-mail  

Jsem držitelem plemene                       Od r.  

Jsem chovatelem plemene             Od r.  

Mám chráněný název chovatelské stanice  

Jsem držitelem loveckého lístku a ČMMJ registrován u OMS  

Jsem rozhodčím pro zkoušky lov. psů  

Jsem výstavním rozhodčím pro plemena  

V           Datum  

 

Vlastnoruční podpis   
 
 Vyplňte šedivá políčka (textová pole). 
 Vyplněnou přihlášku zašlete na shora uvedenou adresu. 
 Před zaevidováním členství je nutno zaplatit zápisné 100,- Kč a členský příspěvek na daný 

rok 300,- Kč;  číslo účtu – viz záhlaví přihlášky. 
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PŘIHLÁŠKA 
na 

SAMOSTATNOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU 
DNE 1. ŘÍJNA 2016 

 
 
 
Plemeno* MMO   VMO     DO 
 
Třída*Štěňat  Dorostu  Mladých Mezitřída Otevřená Pracovní Vítězů Veteránů Čestná 
 
Jméno psa ............................................................................... Datum narození ................................... 
 
Pohlaví ......................... Č. zápisu ...................................................... Tetovací číslo ......................... 
 
Otec ................................................................................. Č. zápisu ....................................................... 
 
Matka .............................................................................. Č. zápisu ........................................... 
 
Jméno chovatele .................................................................. Adresa ......................................... 
 
....................................................................................................................... PSČ .................... 
 
Jméno majitele .................................................................... Adresa ......................................... 
 
......................................................................................................................... PSČ .................... 
 
Telefon ……………………………......... E-mail .....……………………………......……............... 
 
 
Prohlašuji, že je mi znám Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení 
exteriérů psů ČMKU, schválený ÚKOZ dne 3. 4. 2007 pod čj. 11718/2007-10001, a že se mu 
podrobuji a budu se jím v průběhu výstavy řídit. 
Souhlasím se zveřejněním své adresy. 
 
 
V ............................................ Dne ............................. Podpis majitele psa ................................ 
 
 
Pište strojem nebo hůlkovým písmem! 
 
 
Přihlášku zašlete nejpozději do 11. září 2016 na adresu: 
Dana Hájková, Mlýnec 16, 339 01 Klatovy 
 e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz 
 
 
Zde přilepte potvrzení o platbě! 
 
K přihlášce připojte fotokopii celého Průkazu původu. 
Pokud přihlašujete do třídy pracovní, připojte certifikát ČMKJ o vykonané zkoušce. 
K přihlášce do třídy vítězů připojte kopii dokladu o získání Mezinárodního nebo Národního šampiona. 
Titul Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy doložte kopií PP s čitelným zápisem 
nebo kopií výstavního posudku. 
*Vhodné zakroužkujte! 
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ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA 
 

KLUB DLOUHOSRSTÝCH OHAŘŮ 
 

 
PŘIHLÁŠKA 

 
KE ZKOUŠCE LOVECKÝCH PSŮ 

 
 
Druh zkoušky .................................. Místo …………………………............... Datum ………………...…… 
 
Pořadatel ………........................................................................................................................................ 
 
Jméno psa ................................................................................................................................................ 
 
Plemeno ......................................................................... Pohlaví.............................................................. 
 
Č. zápisu .............................................................................................. Tetovací č. ................................. 
 
Datum narození .........................................................… Barva srsti ......................................................... 
 
Otec ………………………………………......................................….... Č. zápisu  …………………......…. 
 
Matka ……………………………......................................…………….. Č. zápisu …………......…………... 
 
Majitel ............................................................. Adresa bydliště vč. PSČ ..................................................  
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Vůdce ............................................................ Adresa bydliště vč. PSČ ................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Jarní svod v ..................................................................................… Datum …………………........……… 
 
Výsledky dřívějších zkoušek …………………………............................................……………………….. 
 
 
Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a že se mu podrobuji. Prohlašuji, že je mi znám Řád 
ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů ČMMJ schválený 
ÚKOZ na 88. zasedání dne 23. 2. 2006 pod čj. 37243/2005-11020 a že se mu podrobuji a budu se jím 
v průběhu zkoušek řídit. 
Přihlášeného psa-fenu předvedu buď sám, nebo ho dám předvést svým zplnomocněným zástupcem. 
Ručím za škody, které by můj pes-fena učinil osobám nebo na věcech. Přijetí přihlášky je podmíněno 
současným zaplacením předepsaného poplatku. 
 
 
V ............................................... Dne ............................ Podpis majitele psa/feny ................................... 
 
Tel. ........…………………………………. e-mail ………………..........................................……………...… 
 
 
Přihlášky vč. kopie dokladu o zaplacení poplatku zasílejte na adresu pořadatele: 
 
MVDr. Miroslav Kalich 
Hulince 793, CZ - 757 01 Valašské Meziříčí 
tel. +420 571 624 513, +420 777 887 942 
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz 
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POZNÁMKY PRO POŘADATELE 
 
 
Přihláška došla dne ………..........………….................................….. číslo……………….....……………. 
 
Potvrzena………………………………………………………….............................................…………….. 
 
Zaplaceno Kč ……………………............................………………… Dne ….…..............…………...…… 
 
 
 

VÝSLEDEK ZKOUŠKY 
 
Obstál – počet bodů ………………………………………………….............................................…………. 
 
Celková klasifikace ………..............................................…………………………………………………….. 
 
Důvod, proč neobstál ............................................………………….………………………………………. 
 
…………………………………….............................................……………………………………………… 
 
……………………………………........................................................……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….............................................…… 
 
……………………………………………………………………………….............................................…… 
 
 
Podpisy rozhodčích ………….……………………………………………..........................................…….. 
 
………………………………………………………………………….............................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ověření pořadatele 
             (razítko a čitelný podpis) 
 
 
 
 
V ................................................................................. Dne ...................................................................... 


