
1

Obsah
Úvod předsedy KDO ...................................................................................................
Životní jubilea v r. 2017 ................................................................................................
Klubová vyznamenání 2016
Klubové odznaky .........................................................................................................
Vůdcovské odznaky KDO ...........................................................................................
Hospodaření KDO a členská základna v roce 2016 ...................................................
Schůze členů ve spádových oblastech v r. 2017 ........................................................
Klubové zkoušky z výkonu 2017 .................................................................................
Klubové výstavy 2017 .................................................................................................
Klubové zkoušky z výkonu 2016
Memoriál K. Kiewega 2016 (LZ a SVP) ......................................................................
KS MVZ 2016 ..............................................................................................................
MVZ VMO 2016 ...........................................................................................................
Memoriál V. Dejmka ....................................................................................................
Klubové PZ 2016 .........................................................................................................
MVZ DO 2016 - SRN ...................................................................................................
Svody 2016..................................................................................................................
Výstavy psů 2016 
 Klubové výstavy 2016 – přehled ...........................................................................
 Speciální výstava KDO Humpolec ........................................................................
 Zamyšlení nad Klubovými výstavami ....................................................................
Seznam chovných psů pro chovnou sezónu 2017 .....................................................
Rodokmeny nových chovných psů .............................................................................
Vyhodnocení chovné sezóny 2016 .............................................................................
Feny nově zařazené do chovu  ...................................................................................
Doplněk seznamu chovatelských stanic  ....................................................................
Vyhodnocení DKK  ......................................................................................................
Kandidáti chovu ..........................................................................................................
Nová krevní linie MMO ................................................................................................
Krytí MMO v SRN ........................................................................................................
Rozhovor s Milanem Kvízem .......................................................................................
Lov černé.....................................................................................................................
Dítě a pes ....................................................................................................................
Pomáháme si ..............................................................................................................
Naši sponzoři  .............................................................................................................
Výbor a dozorčí rada KDO  .........................................................................................
Poradci chovu KDO.....................................................................................................

Přihláška za člena KDO 
Přihlášky na specielní výstavu KDO 
Přihláška ke zkoušce loveckých psů KDO 

Foto na titulní straně: DO Ugo vom Sämmenhof, maj. ing. Jiří Kec, Srní



32

Vážení přátelé dlouhosrstých ohařů,
pro ty z Vás, kteří nemají přístup k internetovým 
stránkám, shrnu ve stručném přehledu akce, které 
následovaly po VII. Samostatné klubové výstavě. 

Východočeská pobočka připravila Memoriál Dr. 
Valera. V neděli 5. 6. 2016 se uskutečnilo již tradiční 
setkání příznivců dlouhosrstých ohařů na východě 
Čech, v bažantnici Bor v Probluzi. Jako první se 
umístil  pes MMO Patrik z Florianova dvora, vůdce 
Petr Valenta 126 bodů, I. cena. Druhý byl pes DO 
Ares z Písek, vůdce Standa Doležal, 116 bodů I. cena 
a na 3. místě byl pes DO Asan z Jestřábské vůdce, 
Ing. Ivo Muthsam 104 bodů, I. cena. 

Klubová výstava KDO při oblastní výstavě v Olo-
mouci – Náměšť na Hané proběhla v sobotu dne 

25. června 2016. Posuzoval pan Petr Buba. Nejlepšími jedinci byli MMO: Izzy z Bílé 
Telče, maj. Davídek Michal V1, CAJC, BOB; DO: Vera od Smolenské přehrady, maj. 
Dvořáček Jaroslav V1, CAC, BOB; VMO: Aron vom Noorndörp, maj. Mokrý Jaroslav 
V1, CAJC, BOB.

Memoriál Karla Kiewega - Lesní zkoušky + Speciální zkoušky z vodní práce se 
uskutečnily 16. - 17. července v Libějovicích na Strakonicku. 1. místo obsadila Senta 
od Nezdického potoka (KO), vůdce Vladislav Kulíř 344 bodů, I. cena, na 2. místě 
Walter z Mechova (DO), vůdce Jiří Drahokoupil 340 bodů I. cena, 3. místo získala 
Frea Vives Bohemia (MOK), vůdce Štěpánka Kolářová 334 bodů. I. cena.

Klubové Podzimní zkoušky CACT se uskutečnily v Číhané na Plzeňsku v sobotu 
27. 8. 2016

4 7. CACIT Klubová soutěž – Mezinárodní všestranné zkoušky a VII. Mezinárodní 
všestranné zkoušky VMO se uskutečnily v termínu 17. až 18. září 2016 v Běšinách 
na Klatovsku. Více informací se dočtete na stránkách tohoto zpravodaje. Zkoušky se 
podařily, velké poděkování za přípravu patří Ing. Lence Fialové. Doufáme, že v Běši-
nách na Klatovsku získáme další zázemí pro pravidelné pořádání MVZ, zejména pro 
velké münsterlandské ohaře. 

Závěrečnou klubovou akcí se stala Samostatná speciální výstava KDO Humpo-
lec – Zlatá podkova na Pelhřimovsku v termínu 1. října 2016. Potěšila nás poměrně 
vysoká účast vystavených jedinců. Místo konání má strategickou polohu u dálnice ve 
středu republiky. Posouzení na výstavě, následně po zkouškách z výkonu, umožní 
chovatelům splnit podmínky chovnosti a realizování jarních vrhů štěňat. Vítězi se stali 
DO: Arés z Písek – V1, CAC, VSV, BOB, BIS; MMO: Cassie od Přísečnické přehra-
dy – V1, CAC. VSV, BOB; VMO: Rebecca Svaroborský revír – V1, CAC, VSV, BOB.

Na Karlovarsku byl pořádán OMS Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka VZ . Pořa-
datelům byl dán souhlas od KDO k udělení titulů z výkonu. Dovolte mi poblahopřát 
vítězovi Vladimíru Kaiserovi s Cyrem z Volenických luhů k prvnímu místu a titulu CAC. 
Doufám, že úspěch zopakuje na 49. MVZ DO v Libějovicích. 

Je škoda, že někteří pořadatelé, hlavně z řad OMS neumožní získání titulů a ne-
podají žádost o souhlas klubu s udělením pro zastřešená plemena. Každou podanou 
žádost kladně vyřídíme. O souhlas žádá pořadatel. 

48. CACIT Klubová soutěž – Mezinárodní všestranné zkoušky a 49. MVZ DO se 
uskuteční 15. – 17. 9. 2017 v  Libějovicích na Strakonicku. Počítejte prosím s tímto 
termínem a podpořte účastníky a pořadatele Vaší přítomností v koroně. 

O 48. MVZ německých dlouhosrstých ohařů v Německu se dočtete v samostat-
ném článku přímo od účastníků. Současně na MVZ proběhlo jednání Světového 
klubu DO. Začínají se ve smíšeném družstvu na MVZ krom účastníků z Německa, 
Rakouska a České republiky objevovat i zástupci jiných států. Doufám, že je přivítáme 
i v Libějovicích. 

Všem pořadatelům akcí a sponzorům patří velké poděkování za jejich aktivitu 
a sponzorské dary, zvláště pořadatelům bych chtěl jménem klubu velice poděkovat 
za jejich volný čas věnovaný pro KDO.

Dovolte mi popřát Všem do roku 2017 mnoho loveckých a kynologických zážitků 
s dlouhosrstými ohaři, zdravíčko a životní pohodu.

Ing. Jiří Kec
předseda KDO
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Naši jubilanti   
91 let   
Petrásek Vladimír Tylova 552 Uhlířské Janovice 
Nývlt Karel, JUDr. Matějská 42 Praha 6 

90 let   
Pfeifer Karel Lidická 610 Doksy 

89 let   
Láník Josef Bransouze 76 Okříšky 

88 let   
Souček Marcel Luka n. Jihlavou Luka nad Jihlavou 

87 let   
Nývltová Marie Matějská 42 Praha 6 
Lidinský Josef  Bernartice 276 

85 let   
Kroulík Jiří Skořenice 47 Choceň 1 
Gröhling Jan Hybrálec 39 Jihlava 1 

83 let   
Zíka Jiří, Ing. Brunšov 240 Hradištko p.Medníkem 

82 let   
Ekstein Ladislav Dolany 83 Třemošná u Plzně 
Pokorný Jan Heyrovského 22 Plzeň 

81 let    
Segeťa Čestmír Zámrsky 76 Hranice 
Koula Karel Chata pod Studničnou Pec pod Sněžkou I 
Kaiser Vladimír Malá Tyršovka 4/1725 Praha 4 - Modřany 
Komárek Vít Písty 82 Zvěřínek 
Polák Milan, Ing. Osvobození 922/II Sušice 
Štěpán Josef  Rudoltice 185 
Čtvrtečka Ladislav Roztoky 4 Jaroměř 1 
Bárta Zdeněk Záhumenní 2012 Ostrava-Poruba 
Rýdl Rudolf Lidická 360 Česká Skalice 
Míšek Josef Vyšehořovice 40 Mochov 
Mrkvička Antonín Ing. Rooseveltova 536 Chlumec nad Cidlinou 

80 let   
Opic Václav Čížkov 42 Pelhřimov 

75 let   
Skopal Jaroslav  Velký Týnec 36 
Hartman Jaroslav Hlušičky 90 Hlušice 
Příhoda Vladimír Dřeveš 2 Skuteč 
Merta Antonín Dlouhá 519 Markvartovice 

Kovář Josef  Hovězí č. 560 
Španěl Karel Maršov u Úpice 7 Úpice 
Laiblová Eva Středová 1765/13 Teplice 
Vitha Jan, Ing. kpt. Jaroše 2382 Tábor 1 
Kratochvíl Jiří, Ing. Kaštanová 42 Chotoviny 

70 let   
Hlávka Miroslav U silnice 40 Lýsky 52 - Přerov 
Lux Jaromír Prosecká 87 Praha 9 
Job František Pastevní 8 Brno 20-Tuřany 
Síkora Jiří Něchov 32 Trhové Sviny 
Bárta František st. Horní 124 Hluboká nad Vltavou 
Hruška Josef Ládví 152 Štiřín 
Fiala Josef  Hroznová Lhota 250 
Boudný Antonín Spojenců 873 Třebíč 
Vaculíková Irena Louky 4 Zlín 4 
Vrzal Jiří Bezvěrov 147 Bezvěrov 
Souček Josef Žirecká 49, Žir.Podstráň Dvůr Králové n.Labem 
Burian Jaroslav Vrchní 6 Velké Němčice 
Šrámek Otakar, Ing. Jirouškova 453 Borohrádek 
Kašpar František Na Benešově 253 Sobotka 
Vaculík Václav Louky 4 Zlín 4 
Lingr Františe Sadová 429 Solnice 
Janota Ladislav Hracholusky 50 Slabce 

65 let   
Filinger Miroslav V nových domkách 125 Klecany 
Bárta František Vítkovická 2043 Nymburk 
Kuneš Emil Mlýnská 322 Tetčice 
Horký Eduard Zlič 79 Česká Skalice 
Hlinský Miroslav  Ratiboř č. 285 
Volenec Jiří  Vlkaneč 107 
Shejbal Josef Kostelní 45 Čelákovice 
Vlček Vlastimil Stará Cesta 989,Jandov Jemnice 
Novák Otakar Pod rybníkem 405 Ronov n.Doubravou 
Vopálka Josef  Domašín 252 
Janeček Pavel Čs. armády 285 Sedlec-Prčice 
Ondra Stanislav Boršice u Blatnice č.269 Boršice u Blatnice 
Šlapanský Luboš MVDr. Budkovice 63 Ivančice 
Čížek Dušan, Ing.  Vikýřovice 301 

60 let   
Hejna Rudolf Sv.Jan č. 49 Krásná Hora 
Kocourek Milan Otvovická 9 Praha 6 
Merta Jaromír Brumov 88 Lomnice u Tišnova 
Voříšek Jaroslav  Otmíče 3 Zdice 
Řeháček Stanislav  Dobřenice 126 
Perný Ladislav Babice č. 18 Chlumec nad Cidlinou 
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Vika Radoslav Dolní Lažany č. 8 Cheb 2 
Veselý František Hradištko 648 Sadská 
Červený Vlastimil Na nábřeží 549 Lomnice nad Lužnicí 
Sedloň Radko Chvatěrubská 355/14 Praha 8-Čimice 
Novotný Václav 5. Května Lišov u Č.Budějovic 
Kopencová Eliška Raveň 26 Kaplice 
Burdová Eva Chanovice 130 Horažďovice 
Chrástka Josef Radostice 33 Borovany 
Kalkus Karel Žižkova 555 Pelhřimov 
Kovařík Jaroslav Velešovická 34 Rousínov u Vyškova 
Bejda Jaroslav Mladotice 18 Kralovice 
Krůpa Miloslav MVDr. Krhová 508 Val. Meziříčí 

Klubové odznaky
udělené v roce 2016 za dlouholeté členství v KDO:   
30 let   
Šerá Marie,MVDr. Za ústavem 15 Ivančice
Šrámek Otakar, Ing. Jirouškova 453 Borohrádek
Hlinský Miroslav  Ratiboř č. 285
Hortenský Zdeněk Úhrov 28 Golčův Jeníkov
Brtník Milan npor. Krále 28 Rousínov u Vyškova
Volejník Petr  Žehuň 200

20 let   
Opic Václav Čížkov 42 Pelhřimov
Kohout Miroslav  Broumy 211
Severa Václav Desná 52 Litomyšl
Lager Anton  Linz
Lager Marianne  Linz
Polívka Jiří Ruská 342 Holýšov
Vaculíková Irena Louky 4 Zlín 4
Luxová Drahomíra Prosecká 87 Praha 9
Růžička Zdeněk Příční 369 Dobšice
Kec Jiří, Ing. Srní 170 Kašperské Hory
Krůpa Miloslav MVDr. Krhová 508 Val. Meziříčí
Adamec Jiří Peškova 940 Horažďovice
Brachetka Jan Lhánice 7 Mohelno
Hryzlík Miloš Hubiles 45 Smiřice
Hazdra Jaroslav Nad stráněmi 660 Bakov nad Jizerou
Brhel Pavel Lidečko 219 Horní Lideč
Dunka Slavomír Na příkopech 279 Žiželice nad Cidlinou
Hrabovský Libor Choryně 100 Choryně
Pospíšil Petr Vsisko 45 Velký Týnec
Bublíková Irma Poličná 35 Valašské Meziříčí
Schwarz Luise  Wien

Vůdcovské odznaky KDO
Na spádových schůzích a na klubových výstavách byly slavnostně předány 

vůdcovské odznaky, udělované za úspěšné předvedení stanového počtu psů 
na zkouškách z výkonu. 

Zlatý vůdcovský odznak byl udělen: 
Jaroslav Bejda 
Ing. Lenka Fialová 
Alois Grmolenský 
Václav Hejna 
Jan Hybner 
Vladimír Kaiser 
Tomáš Skalický 

Stříbrný odznak získali:
Jan Hybner 
Ing. Milan Polák
Jaroslav Šlimar 
Roman Valeš 

Kritéria pro udělení bronzového odznaku splnili: 
Anna Břízová
Karel Buřval
Adéla Fryšová
Jan Hybner
Jaroslav Šlimar
Václav Texl

Všem vyznamenaným blahopřejeme a věříme, že v brzké době k nim přibudou další 
členové KDO, kteří splňují stanovená kritéria.
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Hospodaření KDO v roce 2016 
Hospodaření klubu k 31. 10. 2016 je zatím ziskové – 97 tis. Kč. Ovšem do konce 

roku předpokládáme platbu za tisk a rozeslání Zpravodaje KDO č. 93 a provozní 
náklady tj. spravování webových stránek, účetnictví a další. Předpokládáme, že 
v letošním roce hospodaření klubu skončí ziskem cca 30 tis. Kč. Zisk bude použitý 
na MVZ v roce 2017, kde zahraniční vůdci DO v rámci dohod startovné neplatí. Růst 
příjmů k 31. 12. 2016 proti příjmům k 31. 10. 2016 již nepředpokládáme. 

Hlavní zdroje příjmů k 31. 10. 2016 činily: 
členské příspěvky  ........................................................177 400,00 Kč
příjmy za chovatelské poplatky   ..............................................10 550,00 Kč
-    zápisné nových členů  .........................................................  4 100,00 Kč
-    příjmy od ČMKJ  ..........................................................29 140,00 Kč
Výše uvedené příjmy jsou hlavním zdrojem pro financování tisku a rozesílání 

zpravodajů, provozních nákladů klubu, tj. cestovné na schůze výboru a dozorčí rady, 
nákup odznaků pro oceňování členů, povinné platby příspěvků ČMKJ, účetnictví, 
bankovní poplatky, účasti na klubových zkouškách v zahraničí, aj. 

 Jako každý rok i letos klub dotoval ztrátu z MVZ VMO a KS MVZ pořádaných 
v Běšinách na Klatovsku. Ztráta byla nejnižší za poslední roky pouze 22 tis. Kč. To se 
také příznivě promítlo do celkového výsledku hospodaření klubu. O tento finanční vý-
sledek zkoušek se zasloužila především paní Ing. Lenka Fialová zajištěním sponzorů. 

Dále byla pokryta minimální ztráta při lesních a speciálních zkouškách z vodní 
práce v Libějovicích ve výši 449,00 Kč.

Na klubové zkoušky v zahraničí – MVZ DO konané v SRN klub vynaložil 10 171 Kč, 
tj. příspěvek vůdcům a pohár za KDO ČR.

Ostatní akce pořádané klubem skončily ziskem a to:
- klubová výstava v Netřebě ziskem  ....................................... 14 024,00 Kč
- speciální výstava v Humpolci ziskem   ....................................8 678,00 Kč
- speciální výstava v Náměšti   ..................................................1 852,00 Kč
- zkoušky vloh v Klatovech a ve Vyškově ziskem  .....................   299,00 Kč
- podzimní zkoušky v Číhané a v Král. Vážanech ziskem  ........2 194,00 Kč

Celkově lze hodnotit konání akcí zajišťovaných klubem z hlediska ekonomického 
jako úspěšné. 

Členská základna
K 31. 10. 2016 jsme registrovali 605 členů, včetně 22 čestných členů. Nově jsme 

zaregistrovali 41 členů.  Na vlastní žádost ukončili členství 3 členové, 37 členů ne-
zaplatilo příspěvek a v souladu se stanovami klubu jim bylo k 31. 10. 2016 ukončeno 
členství. Zaznamenali jsme 5 úmrtí členů.

Placení příspěvků v roce 2017:
Se zpravodajem č. 93 obdrží všichni členové složenku na zaplacení 300,00 Kč po-

platku, s výjimkou členů, kteří mají zaplacen příspěvek na rok 2017 do 31. 10. 2017. Od 
příspěvku jsou osvobozeni čestní členové, kterým se rovněž složenka neposílá. Prosím 
členy, aby při platbách převodem z účtu na účet klubu, uváděli variabilní symbol, který je 
uveden před adresou, eventuelně na složence. Termín pro zaplacení je 31. 3. 2017.

Ladislav Hubata, ekonom a matrikář KDO

Termíny a místa konání členských schůzí KDO 
ve spádových oblastech
Střední a severní Čechy (hl. m. Praha, kraje Středočeský, Liberecký a Ústecký)
 v neděli 5. března 2017 v 10:00 hodin penzion Artemis - Netřeba. Gestoři Petr 

Buba a Karel Pfeifer. Doprava v propozicích XVIII. Samostatné klubové výstavy 
v tomto Zpravodaji.

Jižní Čechy (kraj Jihočeský a západní část kraje Vysočina)
 v sobotu 18. února 2017 v 10:00 hodin v Pelhřimově na stálém místě v re-

stauraci „Popovice“ u autobusového nádraží. Gestor Ladislav Hubata.
Západní Čechy (kraje Plzeňský a Karlovarský)
 sobota 18. února 2017 v 10:00 hod. - Ejpovice u Plzně - Hostinec „U Salc-

manů“- Gestor ing. Jiří Kec.
Východní Čechy (Královéhradecký a Pardubický kraj)
 v neděli 26. února 2017 v 10:00 hod. v Bažantnici BOR v Proboluzi 
 Adresa: Bor 11, Probluz, 503 15 Dolní Přím; GPS: N 50,2436455, E 015,7322291  
 Gestor Josef Jeník.
Jižní Morava (kraj Jihomoravský a východní část kraje Vysočina)v neděli 19. února
 2017 v 10:00 hod. v restauraci na hřišti Sparty Brno v Brně – Komárově,
 konečná stanice tramvají č. 9 a 12. Gestor MVDr. Luboš Šlapanský.     
Severní Morava (kraje Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský
 v neděli 12. února 2017 v 10:00 hod. v restauraci „U Jelena“ v Olomouci, 

Hodolanská 28. Gestor MVDr. Miroslav Kalich.

Žádáme všechny členy KDO, aby se v co největším počtu dostavili na spádové 
schůze, kde budou mimo jiné předány odznaky KDO. 

Členské schůze budou řídit gestoři určeni výborem KDO. Do 15 dnů po schůzi 
zašlou předsedovi KDO zápis o průběhu schůze s usnesením a prezenční listinou.

Mimo program bude proveden výběr kandidátů chovu. Nutno s sebou mít psa, 
průkaz původu a výstavní posudek. Z organizačních důvodů musí na tento poža-
davek majitel psa či feny předem upozornit gestora členské schůze.
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Klubové zkoušky z výkonu 2017
10. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV KDO CACT
termín: sobota 6. května 2017
místo: Malý Bor - Klatovy
uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2017
startovné: 250 Kč pro členy KDO, nečlenové 500 Kč
přihlášky posílejte na adresu:
 Ing. Lenka Fialová
 Milence 64, 340 22 Nýrsko
 tel.: 602 134 057, e-mail: svatoborsky.revir@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 276
 číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
 variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 060517
  do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

Přednostně budou přijímáni mladí psi narozeni v předcházejícím roce zkoušek 
a narozeni v posledních třech měsících roku předešlého, pak psi starší – DO, MMO 
a VMO.

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit 
dalšími plemeny

VIII. Memoriál Miroslava Němce - ZV KDO CACT
termín:  sobota 6. května 2017
místo: Vyškov, HS Královopolské Vážany
uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2017
startovné: 250 Kč pro členy KDO, nečlenové 500 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 276
 číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
 variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 0605171
 do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

Přednostně budou přijímáni mladí psi narozeni v předcházejícím roce zkoušek 
a narozeni v posledních třech měsících roku předešlého, pak psi starší – DO, MMO 
a VMO.

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit 
dalšími plemeny.

Memoriál Karla Kiewega - Lesní zkoušky + Zkoušky z vodní práce
termín: 15. - 16. července 2017      
místo: Libějovice (okr. Strakonice)
uzávěrka přihlášek: 25. června 2017
startovné 1 300 Kč pro členy KDO (700 LZ + 600 ZVP), 
 nečlenové 1700 Kč (900 LZ + 800 ZVP)
přihlášky posílejte na adresu: Ing. Lenka Fialová
 Milence 64, 340 22 Nýrsko
 Tel.: 602134057 email: svatoborsky.revir@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 276
 číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
 variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 150717
 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 19. 8. 2017  
místo: Ejpovice - Plzeň
uzávěrka přihlášek: 5. srpna 2017
startovné 500 Kč pro členy KDO, nečlenové 700 Kč  
přihlášky posílejte na adresu:
 Ing. Lenka Fialová
 Milence 64, 340 22 Nýrsko
 Tel.: 602 134 057; e-mail: svatoborsky.revir@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 276
 číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
 variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 190817
 do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!  
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Lesní zkoušky a Zkoušky vodní práce
termín: 15. - 16. července 2017 
místo: Vyškov, HS Královopolské Vážany
uzávěrka přihlášek: 25. července 2017
startovné: 1 300 Kč pro členy KDO (700 LZ + 600 ZVP), 
 nečlenové 1 700 Kč (900 LZ + 800 ZVP)
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 276
 číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
 variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 160717
 do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

48. CACIT Klubová soutěž – Mezinárodní všestranné zkoušky
a 49. CACIT Mezinárodní všestranné zkoušky DO
termín: 16. až 17. září 2017
místo: Libějovice (okr. Strakonice)
uzávěrka přihlášek: 27. srpna 2017
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

KDO dále spolupracuje na pořádání:
Memoriálu Ing. Vladimíra Dejmka VZ CACIT 28.10. - 29.10. 2016 OMS Karlovy Vary
VZ  CACT 7. 10. - 8. 10. 2016 OMS Klatovy

Klubové výstavy roku 2017
19. Samostatná klubová výstava KDO a přehlídka chovných psů a fen
termín: sobota 27. května 2017
místo: Penzion Artemis - Netřeba - Úžice
zadávání titulů: CAJC, CAC, Res. CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS, 
 Klubový vítěz 2017, Nejkrásnější jedinec výstavy (BIS)
uzávěrka přihlášek: 1. května 2017
elektronická uzávěrka přihlášek: 7. května 2017
přihlášky přijímá: Dana Hájková
 Poleň - Mlýnec 16, 339 01 Klatovy
 e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz
Podrobnější informace jsou uvedeny v propozicích výstavy.

Klubová výstava KDO při oblastní výstavě
v Olomouci – Náměšť na Hané
termín: sobota 17. června 2017
místo: Náměšť na Hané
zadávání titulů: CAJC, CAC, Res. CAC, BOJ, BOV,  BOB, BOS
rozhodčí: MVDr. Luboš Šlapanský
Veškeré bližší informace najdete na stránkách OMS ČMMJ Olomouc
 ČMMJ OMS Olomouc - výstavní výbor
 Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
 Tel: 585 427 644, mobil: 731 03 18 18
 email:  vystavanamest�seznam.cz 

Samostatná speciální výstava KDO Humpolec – Zlatá podkova
termín: sobota 30. září 2017
místo: Humpolec – Zlatá podkova
zadávání titulů: CAJC, CAC, Res. CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS,
 Vítěz speciální   výstavy
 rozhodčí: VMO, DO  Ladislav Hubata
 MMO  Josef Bartoška
uzávěrka přihlášek: . září 2017
elektronická uzávěrka přihlášek: 10. září 2017
přihlášky přijímá : Dana Hájková
 Poleň - Mlýnec 16, 339 01 Klatovy
 e-mail: dana.hajkova@zestekotu.cz
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Českomoravská kynologická jednota
Klub dlouhosrstých ohařů

pořádají

19. Samostatnou klubovou výstavu
a přehlídku chovných psů a fen 

v sobotu 27. května 2017
Penzion Artemis - Netřeba - Úžice

se zadáním titulů: CAJC,BOJ, CAC, BOB, BOS, Klubový vítěz 2017
a Nejkrásnější pes výstavy 2017

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

Uzávěrka přihlášek: 1. května 2017
Elektronická uzávěrka přihlášek 7. května 2017

Program: 8:30 - 9:30 Přejímka psů
 9:30 -10:00 Zahájení
 10:00 -11:00 Přehlídka a představení chovných psů a fen
 11:00 -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.
Před zahájením posuzování v kruzích budou představeni jednotliví chovní 
jedinci. 

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 vy-
  konané 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 kon-
  kurenci dospělých
 třída veteránů 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

Soutěže: 
Chovatelské skupiny – do této soutěže nastupují minimálně tři jedinci a maximálně 
pět jedinců jednoho plemene 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 – 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 1176/2a, 141 00 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, oč-

kovací 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.
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Veterinární podmínky:
Psi musí mít platné očkování proti vzteklině a psinkovému komplexu v časovém 

rozmezí ne dříve než jeden měsíc a ne déle než jeden rok před výstavou.

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. 107-7388130267/0100 
 - variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 270517
 Do zprávy pro příjemce uvádějte druh platby!
5) Přihlášku včetně všech příloh uvedených výše a kopii potvrzení o úhradě 

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

Rozhodčí na výstavě:
DO zahraniční rozhodčí
MMO MVDr. Miroslav Kalich 
VMO Ing. Lenka Fialová 

Penzion Artemis se nachází v obci Netřeba u Úžic. Z Prahy po E55 - D8 směr Teplice, 
exit 9 Úžice, Kralupy nad Vltavou
Podrobnější informace vyhledejte na www.rezidence-artemis.cz.

Memoriál Karla Kiewega – Lesní zkoušky
+ Zkoušky z vodní práce 16. – 17. července 2017

Memoriál Karla Kiewega se konal na tradičním místě v Libějovicích. Bylo přihlá-
šeno 23 psů v soutěži, to znamená, že běželi LZ + ZVP. Pouze dva psi šli střídavě, 
jeden LZ a jeden ZVP. Zastoupení plemen bylo následující – 4 DO, 7 MMO, 5 VMO, 
2 ČF, 3 KO, 2 VOK a 2 MOK. Konkurence se opět sešla velká. O úrovni svědčí 
i předvedení psů, kteří již své kvality opakovaně prokázaly. DO Walter z Mechova 
Jiřího Drahokoupila – úspěšně absolvoval  MRK, MKP i Memoriál Kolomana Slimáka 
na Slovensku. Dále KO Senta od Nezdického potoka Vladislava Kulíře a MOK Fréa 
Vives Bohemia Štěpánky Kolářové, obě fenky úspěšně prošly nominační soutěž na 
MRK. Na barvách byly viděny práce hlasiče i oznamovače.

Nelehkou úlohu vrchního rozhodčího přijal Petr Buba. Sbor rozhodčích pracoval 
ve složení Jan Šlouf, Bohuslav Mužák, Vladimír Gotfríd, Vojtěch Kuthejl, František 
Bárta st., Václav Fišer, st., Václav Fišer, ml., Bc. Alena Brůžková, Tomáš Skalický, 
Jaroslav Šíma, Zdeněk Horák a čekatel na LZ Jaroslav Kuberna.

V celkovém hodnocení LZ + ZVP uspělo celkem 16 psů, z toho bylo 9 v I. ceně, 
5 ve II. ceně a 2 ve III. ceně. 

Vítězkou se stala KO Senta od Nezdického potoka Vladislava Kulíře - I. cena 
344 bodů a zároveň získala ocenění za nejlepší barvu. Jako druhý se umístil DO 
Walter z Mechova Jiřího Drahokoupila - I. cena a 340 bodů, dále získal ocenění za 
nejlepší ohrádku. Na třetím místě byla MOK Fréa Vives Bohemia Štěpánky Kolářo-
vé - I. cena a 334 bodů. Za nejlepší ochotu k práci v hluboké vodě byl oceněn MMO 
Falk z Rasetova dvora Pavla Duška.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na úspěšném průběhu Memoriálu 
Karla Kiwega podíleli – členové MS Lomec Libějovice, Pootavští trubači OMS Stra-
konice a v neposlední řadě celá rodině Kiewegů.

Ing. Lenka Fialová
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Memoriál Karla Kiewega

Zahájení Memoriálu Karla Kiewega

DO Walter z MechovaDO Walter z Mechova
a Jiří Drahokoupil

Vítězové prvních tří ročníků 
Zleva: Jan Švábek,
Vladislav Kulíř a Jan Šlouf

Sbor rozhodčích s vítězem

KO Senta od Nezdického 
potoka

Poděkování a předání 
květiny paní Kiewegové

Vrchní rozhodčí Petr Buba

KO Senta od Nezdického 
potoka a Vladislav Kulíř
Vítěz MKK

Rozhodčí MKK

Vzpomínka na Karla 
Kiewega
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47. CACIT Klubová soutěž – MVZ, Běšiny,
okr. Katovy

Klub dlouhosrstých ohařů ve spolupráci s OMS Klatovy pod záštitou ČMKU 
a ČMKJ pořádal ve dnech 17. a 18. září 2016 47. KS – MVZ. Místem srazu byl Euro-
camp v Bešinech. V pátek 16. 9. se sem sjeli účastníci soutěže a rozhodčí. Po uby-
tování a prezentaci proběhla porada rozhodčích, rozlosování a rozdělení do skupin. 
Do soutěže bylo přihlášeno 8 psů, nastoupilo 7, a to 4 MMO a 3 DO. Na posouzení 
výkonu psů byli delegováni rozhodčí: Petr Buba, Vojtěch Kuthejl, Drahoslav Bambu-
la, Jaroslav Šlimar, Michal Prosek a Ernst Zeimetz z Německa a MVDr. Šlapanský 
Luboš jako čekatel.

Sobotní ráno nenechalo nikoho na pochybách, že tentokrát se meteorologům splní 
předpověď – od odpoledních hodin v pátek do večera v sobotu vytrvalý déšť. Slavnostní 
zahájení proběhlo velmi rychle a skupina startujících odjela na lesní disciplíny. Přiná-
šení lišky přes překážku bylo hodnoceno 5x známkou 4, jedenkrát 2 a pro maďarskou 
dvojici známka 1 znamenala zařazení do III. ceny. Po klidu na stanovišti byly známky 
6x 4 a jedenkrát 2. Na další disciplíny byli soutěžící rozděleni do tří skupin. Vytrvalý 
déšť do značné míry ovlivnil výkony psů a do druhého dne soutěže postupovali 2 psi 
v I. ceně, tři psi ve II. ceně, jeden ve III. ceně a jeden neuspěl.

V neděli se počasí umoudřilo, bylo podmračené s mírným větrem.  Pro práci 
psů vyhovující a bylo to vidět i na výkonech, především v poli. Všemi nástrahami 47. 
KS – MVZ úspěšně prošel a umístil se jako první v I. ceně se 468 body pes MMO 
Fred z Rasetova dvora, vedený Ing. Petrem Šťastným. Byl vyhodnocen jako 
nejlepší na vodě a obdržel tituly CACIT a CACT. Druhá v pořadí fena DO Lara 
z Kamir Bohemia s vůdkyní Irmou Vachníkovou v I. ceně se 465 body byla 
vyhodnocena za nejlepší práci v lese, obdržela R.CACIT a CACT. Další v pořadí 
fena DO Uzi z Mechova, vedená Petrem Stárkem, hodnocena jako nejlepší 
práce v poli, předvedla výbornou práci včetně ustalování, ale limitní známka v lese 
ji odsunula do II. cen y.

Velký dík patří všem vůdcům za přípravu psů, místním pořadatelům a hlavně Ing. 
Lence Fialové za přípravu a zdárný průběh celé soutěže.

MVDr. Miroslav Kalich 
vrchní rozhodčí

Výsledky: viz tabulka

47. CACIT Klubová soutěž – MVZ, Běšiny
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Přehled výsledků 47. CACIT Klubová soutěž
– mezinárodní všestranné zkoušky
17. – 18. 9. 2016
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Poznámka:

3
Fred z Rasetova dvora, pes, 
MMO

Ing. Petr Š�astný 222 72 126 48 468 1 I.
Nejlepší voda, hlasitý na stop�, 
CACIT, CACT

5
Lara z Ka-Mir Bohemia, fena, 
DO

Irma Vachníková 222 59 136 48 465 2 I.
Nejlepšéí les,                            
R.CACIT, CACT

1
Uzi z Mechova, fena,                 
DO

Petr Stárek 233 68 128 44 473 3 II. Nejlspší pole,                                
ustaluje

4
Sedrik z Florianova dvora, pes, 
MMO

Petr T�ma 217 72 124 48 461 4 II.

7
Gi�o z Kulatého kopce, pes, 
MMO

Ing. Jan Mat�jka 199 63 114 40 416 5 II.

2
Ártéri Szalonkazo Cudar, pes, 
MMO

Kanderesy Balazs 223 67 130 48 468 6 III.

6
Ben ze St�ípk�, pes,                   
DO

František Chvojka 16 16 7 N

Mezinárodní všestranné zkoušky
17. a 18. září 2016 Klatovy – Běšiny

Ještě před více než dvěma lety jsem netušila, jak se můj život změní. Samozřejmě 
to, že jsem se ocitla nejdříve na klubových zkouškách Memoriálu Karla Kiewega, který 
se konal 16. - 17. července 2016 v Libějovicích a následně na 47. CACIT Klubové 
soutěži – Mezinárodních všestranných zkouškách a VII. Mezinárodních všestranných 
zkouškách VMO, která se konala 17. -18. září 2016 v Běšinách, se nestalo náhodou.

Můj spolužák a kamarád Ing. Miloš Macháček, který byl dlouholetým členem 
Klubu dlouhosrstých ohařů, si začátkem roku 2014 pořídil malého münsterlandského 
ohaře Sedrika z Florianova dvora – Sida, který mi od prvních dnů přirostl k srdci. Pak 
už přišlo samo sebou, že jsem jela s mou kamarádkou Helenou Macháčkovou, jejím 
Sidem a vůdcem psa Petrem na zkoušky. Byl to pro mě tak trochu návrat k mému 
původnímu životnímu zaměření a ocitla jsem se po letech zase mezi úžasnými lidmi, 
kteří jsou spojeni společným zájmem a především psy, kteří jsou plni nadšení pracovat 
a přitom jsou ochotni se nechat laskat. To mi pomohlo vyrovnat se i s mým smutkem. 

Když mě pan Petr Buba v závěru právě proběhlých zkoušek oslovil, zda bych 
nenapsala pár řádek k této akci z mého pohledu, hodně mě to zaskočilo, neboť jsem 
naprostý laik. Jsem především milovníkem psů, kteří mi v celém mém životě hodně 
pomohli, a loučení s každým z nich bylo moc těžké.

Již předpověď počasí na termín zkoušek napovídala, že celá akce prověří nejen 
připravenost psů a odolnost jejich vůdců, ale i obětavost všech, kteří se na zkouškách 
měli podílet. 

Při příjezdu do EuroCampu Běšiny jsme byli potěšeni, že se hned můžeme ubytovat 
a občerstvit. Postupně přijížděli další účastníci se svými psy, i když jsem se vlastně 
do této společnosti dostala teprve nedávno, nikdo mi to nedal najevo. Všichni se na-
vzájem vítali a nálada byla úžasná, i přestože u některých vůdců byla cítit nervozita 
z nadcházejících zkoušek. Večer ještě proběhlo losování a rozdělení do skupin. Pak 
už se rozjela volná zábava, někdo vydržel déle a někdo šel do postele nabrat energii 
na samotné zkoušky. Ráno nás (někoho i během noci) vzbudil silný déšť, který neu-
stával. Slavnostní zahájení proběhlo vzhledem k počasí pod střechou a po vyslechnutí 
všech potřebných informací všichni účastníci nasedli do aut a kolony se rozjeli do 
honiteb. Organizace přepravy byla dobrá, neboť se nikdo neztratil a v honitbách bylo 
vše do podrobností připraveno, a tak sobota proběhla podle časových předpokladů. 
Obě skupiny měly v přestávkách zajištěnu střechu nad hlavou a občerstvení a i přes 
neustávající déšť nikoho neopouštěla dobrá nálada. Odpoledne již byli všichni úplně 
mokří a srst psů z polních prací plná bodláků. Po návratu do EuroCampu nastalo 
vyčesávání psů, a pak se všichni rádi ohřáli ve sprchách a někdo si dal i šlofíka před 
společenským večerem. Toho se zúčastnila většina přítomných, i přes snahu kapely 
se skupinkám podařilo komunikovat hlavně si vyměňovat zážitky, což chvílemi bylo 
hodně náročné. Ale na závěr večera, když už většina šla spát, se podařilo sladit ka-
pelu se zájmy účastníků. Ráno nás opět vzbudil déšť, ale zahájení proběhlo tentokrát 
bez deště venku. Opět všichni bez potíží dojeli do připravených honiteb a počasí bylo 
tentokrát již přívětivější. Zkoušky probíhaly i v neděli bez komplikací, což je hlavně 
zásluha všech, co se podíleli na organizaci zkoušek. 

Odpoledne po návratu z honiteb se všichni dali do pořádku a po občerstvení se 
již v příjemném prostředí rozmlouvalo a vyhodnocovalo. Pak už nastalo očekávané 
slavnostní vyhlášení výsledků, loučení a příslib dalšího setkání. 

Tento článek je napsán z pohledu laika, není zde popisována práce psů, neboť 
bych si netroufala toto hodnotit, jen jsem se snažila zachytit, jak na mě vše působilo 
a pevně doufám, že se brzo se všemi uvidím.

Zuzana Zálohová

7. CACIT Mezinárodní všestranné zkoušky 
velkých münsterlandských ohařů
17. – 18. 9. 2016 Klatovy

V pátek 16. září se na Klatovsku v hezkém prostředí Eurocampu Běšiny sešli 
účastníci prestižní akce mezinárodních všestranných zkoušek velkých münsterland-
ských ohařů. Bylo přihlášeno 8 VMO, což se dá v porovnání s předchozími ročníky 
považovat za rekordní počet. Delegováni byli následující rozhodčí: Lukáš Vlas, Josef 
Peroutka, Ing. Milan Kottek, Bohuslav Mužák, Václav Černý, Michael Carpella a vrchní 
rozhodčí Jaroslav Šíma. Jako čekatel byl přítomen Václav Fišer ml. Po rozlosování 
a organizačních informacích se většina vůdců odebrala v očekávání věcí příštích se 
svými svěřenci k prozíravému odpočinku.

V sobotu ráno nás přivítal vytrvalý déšť. Po zralé úvaze bylo zahájení provedeno 
v sále restaurace. Velcí münsterlandší ohaři a jejich vůdci měli ten den absolvovat 
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Karel Petrmichl a Sebastian 
Svatoborský revír.
Nejlepší pes a nejlepší barva

Terezie Výravská a Qadiri 
Svatoborský revír. Nejlepší pole

Ing. Zuzana Fialová a Orson Svatoborský revír.
3. místo

VMO před discilinami v lese

7. CACIT MVZ velkých münsterlandských ohařů

Rozhodčí MVZ VMO Trubač Jan Horský

Ing. Lenka Fialová a Urbi junior 
od Nezdického potoka. Klubový 
všestranný vítěz 2016

Bc. Adéla Frysová a Pancho Svatoborský revír

Kokardy
MVZ KDO

Foto vpravo: 
Připraveno 
na losování
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polní a vodní práci. Nutno podotknout, že v náročném počasí zvládli všechny disci-
plíny až na drobné chybičky perfektně. O průběžném pořadí rozhodovalo minimum 
bodů. Sobotní večer byl proto místem k přátelskému posezení a diskuzi nad zkouš-
kami a jednotlivými výsledky. Nedělní ráno už bylo milosrdnější a při plnění lesních 
disciplín už nás neprovázel vytrvalý déšť. I v neděli pracovali všichni VMO výborně, 
až na jedno selhání při práci na barvě. 

Kvalita předvedených psů byla velmi vysoká. Prvních 6 umístěných přesáhlo 
bodovou hranici 480 bodů. Z 8 přihlášených VMO obstálo 7 v I. ceně. I jedna fenka, 
která neobstála, měla smůlu pouze na jedné disciplíně, jinak měla ze všech ostatních 
disciplín výborné výsledky.

Vítězkou 7. mezinárodních všestranných zkoušek se stala fenka Urbi Junior od 
Nezdického potoka Lenky Fialové s počtem bodů 487 v I. ceně a titulem CA-
CIT a CACT a ocenění za nejlepší práci na vodě. Urbi junior od Nezdického potoka 
se zároveň stala Klubovým všestranným vítězem 2016, což je titul pro nejlépe 
hodnoceného psa z obou zkoušek. 

Jako druhá v pořadí byla Pennelope Svatoborský revír také vedená Lenkou Fi-
alovou – I. cena – 487 bodů Res.CACIT a Res.CACT. Pennelope tak téměř potvrdila 
loňské vítězství na Klubové soutěži MVZ . O pořadí v tomto případě rozhodoval věk.

Na třetím místě se umístil Orson Svatoborský revír vedený Zuzkou Fialovou 
- I. cena 486 bodů.

Ocenění za Nejlepší lesní práci a zároveň Nejlepší práci na barvě získal 
Sebastian Svatoborský revír Karla Petrmichla.

Za Nejlepší práci v poli byl ohodnocen Qadiri Svatoborský revír Terezie 
Výravské.

Všem zúčastněným vůdcům patří velká gratulace k dosaženým výsledkům. Roz-
hodčím pak náleží poděkování za spravedlivé posuzování i v tak těžkých podmínkách, 
jaké nám počasí připravilo. Velké poděkování patří rozhodně hostujícím MS: Myslivecké 
sdružení Domažličky – pole a voda a Myslivecké sdružení Strážov na Šumavě – lesní 
disciplíny. Vše připravili a zajistili na jednotlivých stanovištích naprosto bez chybičky. 

Za zdárný průběh zkoušek a celkové zajištění patří poděkování i všem sponzorům: 
Lesy České republiky s.p., Drůbežářský závod Klatovy  a.s., ZOO Veterina  Zelený 
Sušice, OMS ČMMJ Klatovy, Maso West s.r.o, Vetamix, Acana, Topení – voda Ja-
roslav Dvořák Hrádek, Pálenice Bublík – Irma Bublíková, Ing. Karel Maršík, Mojmír 
Kabát, Jiří Najnar  a  Ján Polák. V neposlední řadě děkuji také Petru Sládkovi, jeho 
manželce Zdeničce a manželům Horským, kteří nám připravili občerstvení ve formě 
„zabijačkových specialit.“ 

Ing. Zuzana Fialová

Všestranné zkoušky Memoriál ing. Vladimíra 
Dejmka – Karlovy Vary 15 - 16. 10. 2016)

Ing. Vladimír Dejmek zemřel  před 6 lety. Byl to významný kynolog na Karlo-
varsku. Svými znalostmi a organizačními schopnostmi byl uznávaným odborníkem 
v celé ČR. Miloval především MMO a jezevčíky, ale choval též VO a NKO. Na jeho 
počest byl uspořádán letos již 4. ročník VZ pro dlouhosrsté ale i ostatní ohaře.
Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu ráno v  Radošově u Kyselky v areálu auto-
campu „Na Špici“. Memoriál zahájil Petr Buba, místopředseda KDO a připomněl 
významné okamžiky ze života ing. Dejmka. Poté se ujal slova hlavní rozhodčí ing. 
Milan Kottek a představil své kolegy, kteří MVD posuzovali (M. Růžička, J. Peroutka, 
V. Černý, J. Bejda, B. Mužák, J. Tučková, V. Koldinský, P. Buba a čekatel V. Hynek).  
Na VZ nastoupilo 16 přihlášených ohařů. Po rozlosování a nezbytných organizač-
ních informacích jsme se všichni rozjeli do cca. 25 km vzdáleného Mezirolí, odkud 
odjeli skupiny na jednotlivá pracoviště voda - pole - les. Počasí bylo  na polovinu 
října zcela  ideální. Přesto se některým pejskům nedařilo, a tak v lese, v poli i na 
vodě se s námi polovina účastníků musela rozloučit. Každý o svých slabinách věděl. 
V některých případech mi přišlo, že vůdci to šli vyloženě zkusit, zda se to povede 
nebo ne! Ale CACT VZ jsou přeci jen vyšší soutěž a zde se nežertuje. Ale chybami 
se člověk učí a tak věřím, že v příštím ročníku se přípravě budou vůdci více věnovat. 
Druhý den bylo počasí ještě lepší - svítilo krásně sluníčko, pofukoval svěží větřík a bylo 
příjemně. VZ MVD dokončilo tedy 7 ohařů - čtyři v I. ceně, dva ve II. ceně a jeden 
ve III. ceně. Absolutním vítězem se stal pes DO Cyr z Volenických luhů, vedený 
velmi zkušeným již 80 letým Láďou Kaiserem. Získal v I.c. 480 b., titul CACT a velký  
putovní pohár KDO. Láďovi ale i ostatním vůdcům upřímně blahopřejeme. Na místě 
druhém se umístila fenka MMO Haidy z Lhotecké kaštanky - I.c. 464 b., titul CACT 
s vůdcem Zbyňkem Kouglem. Jako třetí v pořadí byla fenka ČF Bora od Karlova 
smrku, vedená sympatickou mladou vůdkyní B. Kuncovou - I.c. 460 b., titul CACT.
Nezbývá než poděkovat všem členům KDO, kteří své svěřence dobře připravili a tak 
reprezentovali KDO v ČR. Díky pořadateli OMS K. Vary a předsedovi KK OMS ing. 
M. Kottkovi a jeho týmu za výborně odvedenou práci. Příštímu 5. ročníku MVD potom 
popřejeme mnoho zdaru. Byly to pohodové a organizačně dobře zvládnuté zkoušky.

Petr   Buba
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VZ Memoriál ing. Vladimíra Dejmka
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Klubové PZ Číhaná
Dne 27. 8. 2016 již tradičně pořádal KDO podzimní zkoušky ohařů se zadáváním 

titulu CACT v Číhané u Uněšova v okresu Plzeň sever. Horké srpnové počasí dalo 
nejen našim svěřencům, ale i nám vůdcům, opravdu zabrat. Snídaně v hostinci se 
moc neprotahovala a honem se vyrazilo na pole. První disciplínou v naší skupině 
byla společný hon. Nalevo zvláčené pole, napravo posekaná louka, uprostřed nízký 
luční kryt. Pejsci předváděli svojí vrozenou práci a vše šlo hladce. Téměř před kon-
cem louky moje svěřenkyně MMO – Tamesis Eben-Ezer nabrala konečně nějaký 
pach zvěře, krátce vystavila a zmizela v malém porostu kopřiv. Za ni zaběhla druhá 
fenka VMO a z nenadání na nás vyběhlo malé srnče, které si moje fena nenechala 
rozmluvit a zuřivě jej pronásledovala, ačkoli ji srnčí zvěř za normálních okolností moc 
nezajímá. Když už to vypadalo, že bude srnče uloveno, zachránil ho porost kopřiv, 
do kterého se mu podařilo uniknout. Toto malé zaváhání nás dostalo do druhé ceny. 

Zbytek zkoušek již probíhal hladce a mezi vůdci panovala velmi dobrá nálada. 
Bylo opravdu úporné horko a rozhodčí to brali samozřejmě v potaz. Organizace byla 
více než výborná! Psi i vůdci dostávali po každé disciplíně vodu a stín a nic se zby-

PZ Číhaná VMO Rebeca Svatoborský revír I.cena CACT vůdce Ing.Zuzana Fialová

tečně neprotahovalo. Aport kachny z hluboké vody se odzkoušel na malém rybníku 
uprostřed lesa s poměrně dobře přístupným břehem a tato disciplína byla pro pejsky 
opravdovým vysvobozením. Někteří jedinci, možná z toho úporného horka, neplnili 
disciplíny zcela korektně a kachnu odevzdali místo vůdci rozhodčím nebo měli jiné 
problémy. 

Zkoušek se dokonce zúčastnili i dva vůdci z Německa. Přihlásilo se 17 ohařů, 
z toho jeden pes nenastoupil a jeden pes neobstál. Ač to byly zkoušky klubové, 
tak zde byli odzkoušeni i němečtí krátkosrstí a drátosrtí ohaři. Myslím, že tyto klubové 
zkoušky mají něco do sebe a nejen proto, že zde má člověk možnost pozorovat námi 
opěvovaná plemena dlouhánů v takovém počtu pohromadě. Ale je to příležitost nava-
zovat kontakty a kamarádství s příznivci lovecké kynologie. Závěrem bych poděkovat 
klubu za uspořádání těchto zkoušek a hlavně MS Číhaná, která nám umožnila tyto 
zkoušky v jejich revíru pořádat. 

Vám všem bych chtěl popřát hodně zdaru a úspěchů na lovu po boku Vašich dlou-
hosrstých ohařů a pogratulovat zkušenému chovateli a cvičiteli Petru Bubovi, který 
PZ v Číhané se svojí fenou NKO Ascher Eben-Ezer dokončil v první ceně s plným 
počtem bodů a odnesl si tak titul CACT. Dále si tento pracovní titul odneslo dalších 
5 pejsků – fena DO Fely Skřivánčí rokle s vůdcem Miroslavem Tlustým, fena MMO 
Berry z Vlčkovického dvora s Jaroslavem Voříškem, pes ČF Art von den Knetzbergen 
vedený Miroslavem Kašparem, pes NDO Arny Bermont s Jarmilou Křivánkovou a fena 
VMO Rebecca Svatoborský revír s Ing. Zuzanou Fialovou. 

Lovecké kynologii ZDAR!
MVDr. Tomáš Zídek
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48. mezinárodní všestranné zkoušky,
Ebrach (SRN)

Vše začalo v květnu na klubové výstavě v Netřebě. Přišel za námi Jirka Kec a jen 
tak nadhodil, jestli by se Láďa nechtěl zúčastnit zkoušek v Německu. „No, to nevím. 
S Dirkem máme zatím jen podzimky a vodu. Uvidím, jak půjde výcvik. Když Ti bude 
chybět někdo do družstva, tak možná...“ jen prohodil a v létě už jsme měli poslat při-
hlášku, že s námi prý počítá. Když mi Láďa oznámil, že jedeme, hrklo ve mně... Sice 
jsem se těšila na známé prostředí (v Ebrachu jsme byli s Grimem od Paletky - otec 
Dirka - v r. 2013, byla to paráda), ale měla jsem velké obavy z výkonu Dirka. Věděla 
jsem, že výcviku se moc nedalo.

Je poledne, 14. září a sedíme (Ladislav Koprnický, Dirk od Silných dubů a já) 
na Rozvadově s Jirkou Kecem a jeho manželkou. Vedle nás je pan Jan Hýbner 
s Hitem z Remízu a jeho paní, Standa Doležal s Aresem z Písek, s maminkou 
a s manželkou. Naši výpravu má doplnit Ivo Muthsan s Asanem z Jestřábské, který 
dorazí, doprovázen Tomášem Skalickým, přímo do Ebrachu. Tam jsme se navečer 
všichni shledali. Následovala prezentace psů a rozlosování na příští den pro práci 
v lese a na vodě.

V pátek ráno byly zkoušky zahájeny jako u nás, ohrádkou. Ta se ovšem liší, je ze 
všech stran uzavřená. A někteří naši vůdci jsou překvapeni. Ale zachovávají chladnou 
hlavu. Obzvláště Standa Doležal, který s ledovou tváří stojí a čeká, jestli Aresovi po 
mnohém točení uvnitř ohrádky dojde, že musí skočit ven. A došlo! Přes aplaus ani 
nebyl slyšet ten kámen, co mi spadl. Myslím, že byl daleko větší, než jaký měl na srdci 
Standa, ten vypadal velmi vyrovnaně. Všichni „naši kluci“ dopadli dobře. Následovalo 
ještě společné chování na stanovišti a pak už jsme se rozjeli na jednotlivé disciplíny.

My jsme šli na barvu. Vědomi si její velké obtížnosti, byla kapána odpoledne 
předchozího dne. Před začátkem barvy proběhla tak 60 m od nás tlupa prasat. Do 
míst, kde byla barva nakapaná. „No, tak to jsem zvědavý...“ povzdechl si Láďa a vy-
razili jsme. Dirk šel pomalu, rozvážně, velmi klidně. Asi dvakrát jsem si myslela, že 
jde úplně jinam, háky byly opravdu ostré. Bohužel, 50m před srncem opravdu sešel. 
Disciplínu úspěšně dokončil se známkou 3. Byla to Dirkova snad nejlepší barva, kte-
rou kdy předvedl. Německé řády však hodnotí barvu přísně, spadli jsme do II. ceny. 
Další disciplíny v lese byly bezchybné, samé 4. Následovala voda. Ta se v Německu 
zkouší trochu jinak, než jsme zvyklí. Disciplíny jsou náročnější a poměrně přísně 
posuzovány. Dirk opět překvapil. Pracoval parádně, klidně, zkušeně. Rozhodčími byl 
dobře hodnocen a chválen.

Při společenském večeru jsme všichni plni dojmů hodnotili výkony a okamžiky 
celého dne.

Sobota byla ve znamení polních prací. Rozděleni do skupin po 3 psech jsme se 
rozjeli do jednotlivých revírů. Někdy to byla místa docela vzdálená. My jsme s Dirkem 
byli v lokalitě s mírně zvlněnou zemědělskou krajinou, se strništi po obilninách, řídkými 
porosty řepy cukrovky, s vojtěškou. Vůdci se psi se ve hledání asi po 20 minutách 
střídali. Dirk při třetím hledání narazil na hejnko koroptví.  To krásně vypracoval, 
prokázal vystavování, postupování, klid před zvěří pernatou i chování po výstřelu. Při 

dohledávce pernaté pak našel srnčí, zůstal klidný a disciplínu bez problémů dokončil. 
Ke spokojenosti vůdce i rozhodčích tak splnil i klid před srstnatou. A měli jsme hotovo.

Vracíme se do Ebrachu. Ve společenské místnosti se všichni setkáváme, hodno-
tíme, čekáme na vyhlášení výsledků. A jak se všichni shodujeme, opět se ukazuje, 
že výkony českých psů jsou většinou v poli lepší a psi jsou při práci celkově ovla-
datelnější. České družstvo předvedlo vynikající a kvalitní práci, celkově mělo velmi 
vyrovnané výsledky. Bohužel, všichni jeho členové neměli příliš štěstí na barvě. Jak 
je zmíněno výše, ta je v Německu hodnocena velmi přísně a proto žádný z českých 
psů neskončil v I. ceně, ačkoli bodově byli velmi vysoko. Podobně tomu bylo i na 
vodě. Například pan Hýbner s Hitem měli neskutečnou smůlu na barvě, ačkoli jinak 
předvedli bezvadný výkon.

Chystáme se k odjezdu. Část české výpravy (Ivo s Asanem a Tomášem) zůstává 
a domlouvá s rakouskými kamarády oslavení zakončení zkoušek. Já se loučím se 
všemi účastníky. Zaznívají srdečná slova. Někteří mi dokonce gratulují k „mým klu-
kům“. Láďa s Dirkem jsou prý dobrý tým. A ptají se, jestli jsou oba tak klidní pořád... 
No, musím se těm „mým klukům“ omluvit. Kdyby mi někdo předem řekl, jaký výkon 
nakonec podají, nevěřila bych. Dirk získal cenu za nejlepší pole. Jeden z rozhodčích 
dokonce podotkl, že pro něho byla i Dirkova práce na vodě tou nejlepší.

Takové byly 48. mezinárodní všestranné zkoušky líčené mým subjektivním pod-
hledem. Možná by měl někdo jiný z účastníků jiné názory, vyzdvihl jiné události, 
přirozeně. Ale asi všichni bychom se myslím shodli, že jsme strávili krásné chvíle 
v příjemné společnosti milých lidí.

Těm, kteří by byli osloveni s prosbou reprezentovat klub na zahraničních akcích 
a váhali by snad, tuto účast jen doporučuji. Velmi děkuji za úžasné dny v okolí Ebrachu.

Markéta Koprnická 
doprovod vůdce Ladislava Koprnického 

Několik postřehů ze 48. MVZ Ebrach 2016
 Málokteré plemeno loveckých psů se může pyšnit tak dlouhou tradicí z vrcholných 

mezinárodních zkoušek jako německý dlouhosrstý ohař. Již několik posledních MVZ 
se zúčastní družstvo České republiky v plné sestavě. Letos jsem na MVZ celými 
zkouškami doprovázel pana Hýbnera, který vedl Hita z Remízu a dle potřeby tlumočil 
do němčiny. Bylo mi potěšením sledovat jeho perfektní bezchybné výkony. Zcela ex-
celentní byla práce na živé kachně a dohledávkách. Velká smůla na barvě připravila 
tohoto mladého pejska o špičkové umístění. 

Je pozitivní, že díky MVZ neustále udržujeme kontakty se špičkovým chovem DO 
ve světě. Na základě navázaných dlouholetých přátelství a známostí je možné zapojit 
do našeho chovu DO pracovně vynikající jedince z osvědčených chovů, zejména 
z SRN a Rakouska. Kvalita nynějšího chovu DO v ČR je potvrzována i účastí na vr-
cholných kynologických zkouškách, soutěžích a memoriálech, doma i v zahraničí. Je 
škoda, že těchto lovecky a soutěžně vynikajících psů využívá poměrně malá základna 
chovatelů a držitelů. Doufejme, že dosahované výsledky osloví více zájemců o toto 
plemeno, plně si to zaslouží. 

Ing. Jiří Kec
předseda KDO
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48. MVZ, Ebrach (SRN)

Foto nahoře: na poli - Ladislav Koprnický 
a Dirk od Silných dubů (vlevo) s rakouským 
a německým vůdcem a jejich psy 
a rozhodčími

Foto uprostřed: české družstvo na zahájení, 
zprava:  Ladislav Koprnický a Dirk od Silných 
dubů, Ing. Ivo Muthsam a Asan z Jestřábské, 
Stanislav Doležal a Ares z Písek, Jan Hýbner 
a Hit z Remízů

České družstvo ve složení z leva: Stanislav Doležal a Ares z Písek, Ladislav Koprnický a Dirk 
od Silných dubů, Jan Hýbner a Hit z Remízů, Ing. Ivo Muthsam a Asan z Jestřábské
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MVZ Erbach 2016 – výsledky Svody 2016
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Jarní svody v roce 2016
Po vyhodnocení posudků jarních svodů konaných v roce 2016 je možno konsta-

tovat, že úroveň sledovaných exteriérových vlastností zůstává stabilní a potvrzuje 
nízký výskyt nežádoucích dědičně podmíněných vad u našich plemen. 

Bylo zasláno 19 posudků DO: pouze u jednoho jedince klešťový skus, jeden nález 
nadpočetného zubu (P1) a pozitivní konstatování, že 80% předvedených vykazovalo 
požadovanou barvu oka.

U 94 MMO jedenkrát chybí P1 a dvakrát naopak tentýž zub přebývá. Vady skusu: 
1 x klešťový a 4 x předkus se vyskytují náhodně u naprosto odlišných spojení, takže 
není nutno zasahovat do případného dalšího krytí fen, u jejichž potomka byl tento 
nález. Za zvážení stojí, zda takové spojení opakovat. Tento ročník vykazuje pozitivní 
zjištění – u téměř 70% žádaná barva oka hnědá až tmavohnědá. U jednoho psa byl 
potvrzen kryptorchismus. 

VMO bylo možno vyhodnotit 42 jedinců se 2 nálezy chybějících zubů (M3 a P3), 
jeden nadpočetný P1 a 1x předkus a 2x skus nepravidelný. Všichni předvedení mladí 
jedinci vykazovali hnědou nebo tmavě hnědou barvu oka. 

Posudky z jarních svodů, přestože každoročně postihnou sotva polovinu popula-
ce daného ročníku, poskytují jedinečný zdroj informací o stavu chovaných plemen.

MVDr. Luboš Šlapanský,
hl. poradce chovu

Výstavy 2016
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Samostatná speciální výstava KDO Humpolec
V sobotu 1. 10. 2016 pořádal klub dlouhosrstých ohařů pod záštitou ČMKJ 2. ročník 

samostatné speciální výstavy v prostorách jezdeckého areálu v Humpolci. Po zahájení 
výstavy předal předseda klubu Ing. Jiří Kec klubové vůdcovské odznaky. Poté začalo 
posuzování v kruhu. Z přihlášených 36 psů nastoupilo 35 – 15 MMO, 11 VMO a 9 DO. 

Malí münsterlandi byli v jednotlivých třídách zastoupeni vždy dvěma jedinci. Lep-
ších výsledků dosáhly feny. Nejúspěšnější byly v mezitřídě Angelika z Romanova 
chovu (V1, CAC), majitelka Peroutkova Janouchova Markéta ve třídě otevřené Ajka 
od Škvoreckého potoka (V1, CAC), majitel Hála Jiří, ve třídě pracovní Aga od 
Zbojnického potoka (V2, R.CAC), majitel Pavlíček Petr. Tituly V1, CAC, VSV a BOB 
obdržela Cassie od Přísečnické přehrady, majitel Mišta Miroslav. 

Velkých münsterlandů se dostavilo 11 a byli velmi kvalitní. V mezitřídě pes César 
Drywalley (V1, CAC), majitel Peřina Bohumír, ve třídě pracovní Hektor od Hoře-
nické tvrze (V1, CAC), majitel Svoboda Jakub ve třídě vítězů Orson Svatoborský 
revír (V1, CAC), majitelka Ing. Fialová Zuzana a ve třídě otevřené Arm od Rybníka 
Žabince (V1, CAC, VSV, BOS), majitelka Rychlá Kristýna. Nejlépe hodnocené feny 
byly Urbi Junior od Nezdického potoka (V1, CAC), majitelka Ing. Fialová Lenka 
ve třídě otevřené a Rebecca Svatoborský revír (V1, CAC,VSV, BOB), majitelka 
Ing. Fialová Zuzana v mezitřídě.

Německých dlouhosrstých ohařů se dostavilo 9. Hodnocení bylo následující. 
Feny, třída otevřená, Dixa od Silných dubů (V1, CAC, VSV), majitel Dalešický 
Miloš. Psi, mezitřída, Gedy ze Zlatého kouta (V1, CAC), majitelka Březinová Anna, 
třída otevřená Alan ze Sedlecké stráně (V1, CAC), majitel Prášil Stanislav, ve třídě 
pracovní Vox od Smolenské přehrady (V1, CAC), majitel Vondra Michal. Nejlépe 
hodnoceným psem byl Ares z Písek (V1, CAC, VSV, BOB), majitel Doležal Stanislav. 
Tento pes byl rovněž vyhlášen vítězem výstavy BIS.

V závěru se v kruhu představily i ratolesti některých vystavovatelů a předváděly, 
jak si rozumějí se svými psy. Výstavu lze hodnotit velmi dobře. Příjemné prostředí, 
slunečné počasí a přátelská pohoda v Humpolci rozhodně nechyběly.

MVDr. Miroslav Kalich
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Zamyšlení nad klubovými výstavami KDO
 

Náš klub pořádá pro naše plemena každoročně tři výstavy rozmístěné v rámci 
možností spravedlivě po republice. Také termíny jejich konání jsou zvoleny s roz-
myslem a ohledem na potřeby chovatelů. Pes či fena, kteří na klubových výstavách 
splní exteriérové podmínky pro zařazení do chovu, získávají přímo v kruhu razítko 
„kandidát chovu“, a tak podzimní výstava navazující na termíny zkoušek z výkonu 
může umožnit zajištění jarních vrhů nových chovných jedinců. 

Myslím si, že klubové výstavy by měly být příjemnou prestižní akcí, na kterou by 
se mohl každý majitel či obdivovatel psů těšit, ať už v roli vystavovatele, rozhodčího 
nebo diváka. K všeobecné spokojenosti by snad mohlo přispět i uvědomění si několika 
důležitých skutečností. 

Je třeba si stále připomínat, co by měla jednotlivá výstavní hodnocení znamenat. 
Tedy že známka dobrá (D) se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého 

plemene, ale má viditelné hrubší vady. Dobré znaky by měly převážit chyby, takže 
pes může být považován za dobrého představitele plemene. 

Známka velmi dobrá (VD) se přiznává jedinci, který má typické vlastnosti svého 
plemene, vyvážené proporce, je v dobré kondici a bez morfologických vad. Toto 
ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci. 

Známka výborná (V) pak smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi 
přibližuje ideálu popsanému standardem plemene a je předveden ve výborné kon-
dici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své 
třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné 
nedostatky a musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene. 

Psovi však také může být udělena známka dostatečná. Toto hodnocení obdrží 
jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí 
do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo 
jehož fyzická kondice není dostačující. 

Ohodnocením může být i diskvalifikace. Ta musí být zadána psovi, který ne-
odpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně 
neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; 
který má anomálii čelisti; který má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu 
plemene nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána 
psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje 
jejich zdraví. Dále by měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle 
standardu plemene. Důvod, proč byl pes hodnocen známkou diskvalifikace, musí 
být uveden v posudku. 

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, dostávají 
hodnocení: nemůže být posouzen. Toto hodnocení se zadává psovi, který se 
nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž 
znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím 
a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Hod-
nocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky po úrazu. Toto hodnocení 
se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že 
vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný 
důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní 

stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno 
hodnocení, nemůže být posouzen, musí být uveden v posudku. (Zpracováno podle 
Výstavního řádu platného od 1. 3. 2016). 

Každý rozhodčí pro posuzování exteriéru psů vykonává důležitou službu pro 
mezinárodní společenství majitelů a chovatelů psů. Měl by se řídit řády FCI, které 
mu ukládají například důstojné, korektní a zdvořilé vystupování, posuzování všech 
psů stejným způsobem a podle standardu FCI daného plemene, respektování práce 
ostatních rozhodčích, ale i respektování vystavovatelů a mnoho dalšího. Každý roz-
hodčí je však také individuální osobnost se svým vlastním pohledem, zkušenostmi 
a stylem. Díky tomu, a také tomu, že může hodnotit pouze to, co v daný čas 
v kruhu vidí, musí i jeho posuzování být nutně svým způsobem subjektivní. 
Kritika vznesená rozhodčím však musí být vyslovena kladným způsobem, 
závěrečné hodnocení a umístění musí odpovídat skutečnostem uvedeným 
v kritice. Vystavovatelé by si tak vždy měli odnášet výstižný posudek uvádě-
jící podstatné znaky charakterizující vystavovaného jedince a všichni účastníci 
výstavy by měli odcházet obohaceni cennými poznatky. 

Podle informací, které se mi podařilo z dostupných zdrojů (http://www.cmku.cz/
cz/rozhodci-exterieru-128) zjistit, má aprobaci na posuzování plemen KDO celkově 
27 českých rozhodčích, z nichž 25 má aprobaci na všechna tři plemena. Podrobně 
až do nejjemnějších nuancí se však našimi plemeny zabývá méně než 15 rozhod-
čích, z nichž 9 je členy klubu a majiteli nebo chovateli DO, MMO nebo VMO. Za 
posledních 10 let se jejich okruh rozšířil jen o jediného, který má aprobaci pouze na 
jedno z našich plemen. Stát se rozhodčím pro posuzování exteriéru, i přes postupné 
zvolňování podmínek, stále není jednoduché. Vzít na sebe tuto zodpovědnost však 
není ani nemožné. Každý, kdo se o chov našich krásných plemen zajímá a chtěl by 
v něm něco dokázat, by měl zvážit, zda by sám nemohl přispět ke zlepšení aktuálního 
stavu. Složitá organizace výstav nevyžaduje pouze zajištění rozhodčích, potřební jsou 
také vedoucí kruhu, zapisovatelé a další důležité funkce. 

V letošním roce jsme se společnými silami pokusili pro členy klubu i ostatní zá-
jemce o tuto problematiku připravit z každé klubové výstavy kromě celkových 
výsledků i kompletní posudky společně s fotografií každého vystavovaného 
jedince, které budou dostupné na klubových internetových stránkách. Doufám, 
že tento krok může přinést z mnoha pohledů zajímavé informace nám všem, a byla 
bych moc ráda za ohlasy a připomínky k této novince. 

Za pomoc děkuji MVDr. Luboši Šlapanskému, MVDr. Soně Šlapanské, Kateřině 
Lisové, Petru Bubovi, MVDr. Miroslavu Kalichovi a RNDr. Jiřímu Zbořilovi a Lence 
Pokorné z OMS Olomouc. 

Kateřina Svobodová 
kat.svobodova�centrum.cz
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Seznam chovných psů pro chovnou sezónu 2017
Německý dlouhosrstý ohař
V. linie

Cyr z Volenických luhů, ČLP/DO/8492/14, vr. 13. 7.2010, DKK A/A
exteriér: hnědák, výška 65 cm, oko hnědé, výborný 
výkon: ZV, PZ, LZ, VP, VZ - I.c., nos 4
otec: Alan z Chotutického údolí, ČLP/DO/7840/05
matka: Kaska Argaj Doksy, ČLP/DO/8090/07
majitel: Vladimír Kaiser, Malá Tyršovka 4, 143 00 Praha 4, tel. 732 386 402

VII. linie

Dirk od Silných dubů, ČLP/DO/8687/16, vr. 3. 5. 2014, DKK A/A
exteriér: hnědák, výška 66 cm, oko sv. hnědé, výborný, CAJC, BOJ
výkon: SZVP I.c., PZ II.c., LZ I.c., Int. VGP II.c., nos 4
otec: Grim od Paletky, ČLP/DO/8303/10
matka: Uzi z Mechova, ČLP/DO/8428/14
majitel: Ladislav Koprnický, U Nádraží 41, 294 02 Kněžmost, tel.: 733 754 337

Fous z Budišovské doliny, ČLP/DO/8246/09, vr. 11. 3. 2007, DKK 0/0
exteriér: sv. bělouš s plotnami, 65 cm, oko sv. hnědé, výborný, CAC, CACIB, BOB
výkon: PZ, LZ - I. c., VZ - II. c., MZV Rakousko - II.c., nos 4
otec: Eben z Mechova, ČLP/DO/7751/03
matka: Era z Budišovské doliny, ČLP/DO/8035/07
majitel: Milan Doležal, 675 03 Budišov 35, tel. 603 145 666

Grim od Paletky, ČLP/DO/8303/10, vr. 8. 2. 2008, DKK 0/0
exteriér: světlý bělouš, 67 cm, oko světle hnědé, výborný, CAJC, 3x CAC, BOB,
 Klubový vítěz 2010, Český šampión
výkon: ZV, SZVP, PZ - I.c., LZ, VZ - II.c., MVZ DO - III.c, VGP ÖDLK 363 P, nos 4
otec: Job od Rychliček, ČLP/DO/7576/00
matka: Iris od Devíti lip, ČLP/DO/8080/07
majitel: Ladislav Koprnický, U Nádraží 41, 294 02 Kněžmost
 tel.: 733 754 337, e-mail: marketapeskova@post.cz

Idar z Krásného Hrušova, ČLP/DO/8325/09, vr. 21. 4. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnědák, 62 cm, oko sv. hnědé, výborný, 2x CAC, CACIB, BOB.
výkon: ZV, PZ - I.c., VZ - II.c., MVZ Rakousko - II.c., 
 2x MVZ - I.c., 3x CACT, 2x Res.CACIT, nos 4     
otec: Dar Ka-Mir, ČLP/DO/7542/01
matka: Kity z Mechova, ČLP/DO/8012/06
majitel: František Chvojka, Tylova 99, Předhradí, 289 41 Pňov, tel.: 720 243 437 

Iran z Krásného Hrušova, ČLP/DO/8326/11, vr. 21. 4. 2008, DKK 0/0
exteriér: sv. bělouš, výška 63 cm, oko sv. hnědé, výborný, CAC

výkon: ZV, PZ, LZ, VZ - I.c., MVZ - II.c., nos 4, hlasič
otec: Dar z Ka-Mir, ČLP/DO/7542/01
matka: Kity z Mechova, ČLP/DO/8012/06
majitel: Milan Kvíz, Kostelní Lhota 146, 289 12 Sadská, tel. 606 898 330

Rim z Mechova, ČLP/DO/8253/08, vr. 19. 3. 2007, DKK 1/1
exteriér: bělouš, výška 65 cm, oko sv. hnědé, velmi dobrý
výkon: ZV, LZ, PZ, MVZ - I. c., Res.CACT, MVZ Rakousko - II.c., nos 4, davič
otec: Eben z Mechova, ČLP/DO/7751/03
matka: Kisi z Mechova, ČLP/DO/8011/07
majitel: Ing. Luděk Jirků, U Bažantnice 306, 538 03 Heřmanův Městec, tel. 

724 524 253

Bez linie

Ares z Písek, ČLP/DO/8606/15, vr. 26. 12. 2012, DKK A/A
exteriér: hnědák, výška 67 cm, oko sv. hnědé, výborný, 3x CAC, 3x BOB, BOS, 

Vítěz spec. výstavy, Klubový vítěz 2015
výkon: ZV, PZ, VP, LZ - I.c., VZ - III.c., nos 4
otec: Ugo vom Sämmenhof, ČLP/DO/8308/09
matka: Nata z Mechova, ČLP/DO/8204/11
majitel: Stanislav Doležal, Záryby 22, 277 13 Kostelec nad Labem 
 tel.: 603 486 811, E-mail: st.dolezal@seznam.cz

Ben z Čestlického dvora, ČLP/DO/8475, vr. 21. 5. 2010, DKK A/A
exteriér: hnědák, výška 63 cm, oko hnědé, výborný, Obl.vítěz,
výkon: ZV, PZ, LZ, SZVP - I.c., MVZ - III.c., nos 4
otec: Coach vom Ziegelweiher, 139/07A, DGStB 58655
matka: Kajka Argaj Doksy, ČLP/DO/8089/09
majitel: Jaroslav Hanke, Dolnokřeslická 32/3, 104 00 Praha 10,
 tel.: 728 177 655 

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

Gery z Budišovské doliny, ČLP/DO/8537/13, vr. 8. 4. 2011, DKK C/A
exteriér: sv. bělouš, výška 67cm, oko sv. hnědé, výborný,
CAJC, 3xCAC, 2xCACIB, BOB
výkon: ZV, SZVP, PZ, LZ - I.c., nos 4
otec: Xari vom Minatal, ÖHZB DL 5348A
matka: Era z Budišovské doliny, ČLP/DO/8035/07
majitel: Václav Hejna, Uhřice 36, 679 63 Velké Opatovice, tel.: 777 760 083
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Jerik z Ka-Mir Bohemia,ČLP/DO/8573/14, vr. 6. 12. 2011, DKK A/B
exteriér: hnědák, výška 65 cm, oko hnědé, výborný, 3x CAC, CACIB, BOB, 
 Klubový vítěz 2014
výkon: MMN-ZV-I.c., CACT; SZVP, PZ, LZ-I.c.; KS MVZ-I.c., Klubový vítěz 2014, 

CACT, CACIT; MRK-III.c., MKP 2015-I.c., 3. místo, VGP-I.c., nos 4
otec: Uran vom Sämmorhof, ČLP/DO/8299/10
matka: Frea z Ka-Mir Bohemia, ČLP/DO/8316/11
majitel: Václav Hejna, Uhřice 36, 679 63 Velké Opatovice, tel.: 777 760 083

Largo z Ka-Mir Bohemia, ČLP/DO/8622/16, vr. 16. 2. 2013, DKK A/A
exteriér: hnědák, výška 66 cm, oko hnědé, výborný
výkon: ZV, LZ, PZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Ogar z Grygovských skal, ČLP/DO/8100/09
matka: Freia von Buchheim, ČLP/DO/8359/11
majitel: Jiří Klvaňa, 756 43 Kelč 202, tel.: 608 630 187

Rolf od Smolenské přehrady, ČLP/DO/8216/08, vr. 17. 4. 2006, DKK 2/1
exteriér: hnědák s náprsenkou, 64 cm, oko sv. hnědé, výborný, CAJC
výkon: ZV, PZ, SVP, LZ - I.c., MVZ - III.c., nos 4, oznamovač
otec: Edgar  Ka-Mir, ČLP/DO/7607/03
matka: Ora LH od Hanusky, ČLP/DO/7723/02
majitel: Zdeněk Horák, Roosveltova 131/III, 503 01 Chlumec nad Cidlinou

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 

Uran vom Sämmenhof, ČLP/DO/8299/10, vr. 19. 4. 2007, DKK 0/0
exteriér: hnědák, 66 cm, oko hnědé, výborný, CAJC, BOB
výkon: PZ - I.c., LZ - II.c., SZVP - I.c., nos 4
otec: Racker vom Sämmenhof, 600/02 A DGStB 554226
matka: Bea v.d. Schorlemerschen Rentei, 194/05 B DGStB 56492
majitel: Alois Grmolenský, 783073 Grygov 9

Yeli vom Sämmenhof, ČLP/DO/8450/11, vr. 6. 9. 2010, DKK 0/0
exteriér: tmavý bělouš, výška 64 cm, oko sv. hnědé, výborný, CAC
výkon: ZV- I.c., CACT, PZ, SZVP, LZ - I.c., VZ-MFH - I.c., CACT, nos 4
otec: Arras vom Seulingswald, 84/6 A DGStB 58851
matka: Bea v.d.Schorlemer´schen Rentei, 194/05 B DGStB 56492
majitel: Jaroslav Bejda, Mladotice 18, 331 41 Kralovice, tel. 602 876 250

Vik z Mechova, ČLP/DO/8526/16, vr. 31. 3. 2011, DKK A/A
exteriér : hnědák, výška 64 cm, oko sv. hnědé, velmi dobrý
výkon: ZV, PZ, VP, BZ,VZ, MVZ - I.c., Int. VGP - II.c., MKP - I.c., Res.CACT, CACT
otec: Ugo vom Sämmenhof, ČLP/DO/8308/09

matka: Nata z Mechova, ČLP/DO/8204/11
majitel: Tomáš Skalický, Rosnice 26, 503 12 Všestary

Voran z Mechova, ČLP/DO/8525/16, vr. 31. 3. 2011, DKK A/A
exteriér: hnědák, výška 65 cm, oko sv. hnědé, výborný, CAC
výkon: ZV, SZVP, PZ, LZ - I.c., MVZ - III.c., VGP - I.c, nos 4
otec: Ugo vom Sämmenhof, ČLP/DO/8308/09
matka: Nata z Mechova, ČLP/DO/8204/11
majitel: Ing. Ján Drugda, Merendní 1877, 504 01 Nový Bydžov, tel.: 606 187 196

Walter z Mechova, ČLP/DO/8549/13, vr. 28. 5. 2011, DKK A/A
exteriér: hnědák, výška 65 cm, oko hnědé, výborný, CAJC, BOJ, 2xCAC, CACIB, 
 3x BOB, BOS, Národní vítěz, Evropský vítěz
výkon: SZVP, PZ, LZ , VZ - I.c.; MRK - I.c., MKP - I.c., 3, místo, CACT, nos 4
 VGP (Rakousko) - I.c., MKS (Slovensko) - I.c., 2.místo, Res.CACIT, CACT
otec: Ugo vom Sämmenhof, ČLP/DO/8308/09
matka: Sára z Mechova, ČLP/DO/8332/11
majitel: Jiří Drahokoupil, 503 62 Lužec nad Cidlinou 240, 
 tel.: 603 888 282, drahokoupil.j@seznam.cz 

Malý münsterlandský ohař
I. linie

Aick Kyperk, ČLP/MMO/9856/14, vr. 2. 8. 2009, DKK B/B
exteriér: hnědobílý, 56 cm, oko sv. hnědé, velmi dobrý, výborný, CAC, Res.CACIB
výkon: ZV, PZ, BZ - I.c., SZVP, LZ - II.c., nos 4
otec: Bad z Dianina údolí, ČLP/MMO/9066/08
matka: Ginna ze Skalné pláně, ČLP/MMO/9182/09
majitelka: Mgr. Petra Texlová, Konice 29, 669 02 Znojmo, mob. 773 199 909

Atos od Novořeckých rybníků, ČLP/MMO/10441/15, vr. 10. 5. 2012, DKK B/B
exteriér: hnědobílý, výška 55 cm, oko sv.hnědé, výborný, CAC, CACIB
výkon: ZV, PZ, VP - I.c., LZ - II.c., nos 4
otec: Bad z Dianina údolí, ČLP/MMO/9066/08
matka: Fera od Nové řeky, ČLP/MMO/9706/12
majitel: Jan Nezbeda, Barandov 419, 378 04 Chlum u Třeboně, tel. 723 223 719

Dar z Dianina údolí, ČLP/MMO/9483/11, vr. 11. 3. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, výška 56 cm, oko sv. hnědé, výborný, Res.CAC, CAC, Res.

CACIB
výkon: ZV, PZ, SZVP, LZ - I.c., nos 4
otec: Vir z Florianova dvora, ČLP/MMO/8455/04
matka: Nessy Buremi, ČLP/MMO/8474/03
majitel: Jakub Umprecht, Máchovo údolí 403, 349 01 Stříbro 
 tel. 776 030 225, e-mail: munsterland@seznam.cz

Dar z Prosecké stráně, ČLP/MMO/10001/13, vr. 28. 4. 2010, DKK A/A
exteriér: hnědobílý, výška 53 cm, oko hnědé, výborný, Res.CAC
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výkon: ZV, LZ, PZ - I.c., SZVP - II.c., nos 4, hlasitý na stopě
otec: Vir z Florianova dvora, ČLP/MMO/8455/04
matka: Dessy z Lhotecké kaštanky, ČLP/MMO/9322/09
majitel: Jan Pokorný, Smetanova 370, 345 22 Poběžovice, tel.: 605 754 427

II. linie

Adar od Nezdřevského rybníka, ČLP/MMO/10448/13, vr. 31. 5. 2012, DKK A/A
exteriér: hnědobílý, výška 54 cm, oko hnědé, výborný, CAC, BOB Vítěz spec. 

výstavy
výkon: ZV, LZ, SZVP, PZ, VZ - I.c., nos 4
otec: Guro ze Záhumenice, ČLP/MMO/9507/10
matka: Alexandra Andělský hrad, ČLP/MMO/9500/12
majitel: Bohuslav Mužák, Dřínov 146, 277 45 Úžice, tel.: 605 847 818

Cyril Černá hůrka, ČLP/MMO/9600/12, vr. 19. 5. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, výška 55 cm, oko sv. hnědé, výborný
výkon: ZV, PZ, SZVP, LZ - I.c., nos 4
otec: Jas z Grygovských skal, ČLP/MMO/8074/02
matka: Zora z Florianova dvora, ČLP/MMO/8594/06
majitel: Ing. Jaroslav Šuk, Černá Hora 33, 289 01 Dymokury, tel. 603 861 063

Falco ze Slavonic, ČLP/MMO/10400/14, vr. 16. 4. 2012, DKK B/B 
exteriér: hnědobílý, výška 53 cm, oko hnědé, výborný, CAC, Nár. vítěz, BOB
výkon: MVS-ZV I.c.,VP I.c., PZ I.c., CACT, VZ II.c., nos 4, hlasitý na stopě
otec: Sent z Florianova dvora, ČLP/MMO/8216/03
matka: Týna z Otmického polesí, ČLP/MMO/9122/08
majitel: Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01 Sušice,
 mob.: 605 127 664, e-maiil: Pantoffel@seznam.cz

Guro ze Záhumenice, ČLP/MMO/9507/10, vr. 19. 3. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, 57 cm, oko hnědé, výborný, CAC, BOB
výkon: PZ, BZ, SZVP, LZ - I.c., nos 4
otec: Sent z Florianova dvora, ČLP/MMO/8216/03
matka: Asta z Mařetínka, ČLP/MMO/8905/06
majitel: Jakub Capl, K Leváčku 1037, 374 01 Trhové Sviny, tel. 733 231 066

Jas z Florianova dvora, ČLP/MMO/9580/10, vr. 11. 4. 2008, DKK 1/1
exteriér: hnědobílý, 55 cm, oko hnědé, výborný, res. CACIB
výkon: ZV - I.c., CACT, PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Jas z Grygovských skal, ČLP/MMO/8074/02
matka: Adra z Florianova dvora, ČLP/MMO/8773/06
majitel: Ing. Jaroslav Hlaváček, Kamenička 66, 588 22 Luka nad Jihlavou, 
 tel. 604 203 206

Marko z Florianova dvora, ČLP/MMO/9954/12, vr. 20. 2. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, výška 55 cm, oko světlehnědé, výborný, CAC
výkon: ZV I.c., Res.CACT, LZ, SZVP, PZ - I.c., MVZ - II.c., nos 4
otec: Sent z Florianova dvora, ČLP/MMO/8216/03

matka: Chara z Florianova dvora, ČLP/MMO/9407/10
majitel: Ing. Josef Adámek, 671 38 Višňové 56, tel. 607 876 507, 723 966 937

Mark z Florianova dvora, ČLP/MMO/9956/12, vr. 20. 2. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, výška 56 cm, oko hnědé, výborný
výkon: ZV, PZ, LZ, MVZ - I.c., CACT, CACIT, Všestranný klubový vítěz 2012
otec: Sent z Florianova dvora, ČLP/MMO/8216/03
matka: Chara z Florianova dvora, ČLP/MMO/9407/10
majitel: MVDr. Soňa Čermáková, Lesonice 17, 672 01 Moravský Krumlov, 
 mob. 723 652 048

Ned z Florianova dvora, ČLP/MMO/9994/12, vr. 20. 4. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, výška 55 cm, oko hnědé, výborný
výkon: ZV - I.c., CACT, LZ, SZVP, PZ. MVZ - I.c., nos 4
otec: Bred z Dolečkova dvora, ČLP/MMO/9062/09
matka: Adra z Florianova dvora, ČLP/MMO/8773/06
majitel: Miroslav Zabloudil, U Jízdárny 200, 691 12 Popice, tel. 775 670 160

Roxy z Florianova dvora, ČLP/MMO/10373/15, vr. 26. 3. 2012, DKK B/B
exteriér: hnědobílý, výška 54 cm, oko hnědé, výborný
výkon: LZ, PZ, VP - I.c., nos 4
otec: Bred z Dolečkova dvora, ČLP/MMO/9062/09
matka: Frýda z Florianova dvora, ČLP/MMO/9213/12
majitel: David Holub, Stupešice 64, 671 40 Tavíkovice, tel. 728 778 304

Tar z Lúckého boří, ČLP/MMO/9523/10, vr. 7. 4. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, 56 cm, oko světlehnědé, výborný, CAC, CACIB, BOB
výkon: ZV, LZ, PZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Tref Eben-Ezer, ČLP/MMO/8321/02
matka: Zina z Florianova dvora, ČLP/MMO/8595/07
majitel: Miloslav Burda, 394 56 Senožaty 102, tel.: 724 151 643

VI. linie

Ikar ze Skalné pláně, ČLP/MMO/9807/11, vr. 14. 6. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, výška 54 cm, oko hnědé, výborný, CAC, CACIB
výkon: ZV, PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Mark Buremi, ČLP/MMO/8202/01
matka: Fessy ze Skalné pláně, ČLP/MMO/8968/08
majitel: Roman Kouřim, Novosedly 146, 387 16 Volenice, tel. 603 844 330

VII. linie

Brix z Horova dvora, ČLP/MMO/9772/13, vr. 23. 4. 2009, DKK A/A
exteriér: hnědobílý, výška 54 cm, oko hnědé, výborný, Český junior šampion, 
 Český grandšampion, Šampion ČMKU
výkon: ZV, SZVP, PZ, LZ I.c., nos 4
otec: Eros von der Mooshex ,́ ČLP/MMO/8342/00
matka: Rina Buremi, ČLP/MMO/8842/07
majitel: Radana Štěpánková, Dykova 9, 101 00 Praha 10, radka.step@seznam.cz
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VIII. linie

Anakin Badaine, ČLP/MMO/10105/16, vr. 18. 7. 2010, DKK A/A
exteriér : hnědobílý, výška 55 cm, oko sv. hnědé, velmi dobrý
výkon : PZ, SZVP, LZ - I.c., nos 4
otec: Barny vom Untersberg, ČLP/MMO/9650/09
matka : Gita Eben-Ezer, ČLP/MMO/9046/10
majitel : MVDr. Radka Pajurková, 756 01 Hovězí 490, tel.: 605 312 129

Barny vom Untersberg, ČLP/MMO/9650/09, vr. 16. 2. 2008, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, 56 cm, oko hnědé, výborný, CAJC, CAC, CACIB
výkon: SZVP, PZ, LZ -I.c. MVZ - I.c. R.CACT, nos 4
otec: Athos vom Heiligwassergraben, ÖHZB 7753
matka: Arina vom Wonnenberg, 03-0942 
majitel: Dušan Kindl, Horní Lukavice 172, 334 01 Přeštice, tel.: 604 244 460

Falk z Rasetova dvora, ČLP/MMO/10823/16, vr. 12. 5. 2014, DKK A/A 
exteriér : hnědobílý, výška 53 cm, oko hnědé, výborný, CAJC, BOJ
výkon : PZ, ZVP - I.c., LZ - II.c., nos 4
otec : Harry vom Hongarblick, ÖHZB/KlMü 8111 A
matka : Dorka z Horova dvora, ČLP/MMO/10167/14
majitel : Pavel Dušek, Chraštice 56, 262 22 Březnice, tel.: 606 256 682

Fred z Rasetova dvora, ČLP/MMO/10825/16, vr. 12. 5. 2016, DKK A/A
exteriér : hnědobílý, výška 54 cm, oko hnědé, výborný, CAC, Res.CACIB
výkon : PZ, LZ, SZVP, MKK, MVZ - I.c. (vítěz), CACT, CACIT, nos 4
otec : Harry vom Hongarblick, ÖHZB/KlMü 8111 A
matka : Dorka z Horova dvora, ČLP/MMO/10167/14
majitel : Ing. Petr Šťastný, Trachtova 221, 386 01 Strakonice, tel.: 606 669 917

Flok z Lhotecké kaštanky, ČLP/MMO/9800/12, vr. 15. 6. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, 56 cm, oko hnědé, výborný, CAC, CACIB
výkon: PZ, SZVP, MVZ - I.c., nos 4
otec: Sir Eben-Ezer, ČLP/MMO/8310/04
matka: Bessy z Lhotecké kaštanky, ČLP/MMO/8618/06
majitel: Ing. Václav Staněk, Průběžná 299, 373 81 Kamenný Újezd,
 tel. 604 430 369

Hary z Bílé Telče, ČLP/MMO/9933/12, vr. 9. 3. 2010, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, výška 56 cm, oko hnědé, výborný, CAC, CACIB
výkon: LZ, SZVP, PZ, MVZ - I.c., nos 4, davič, hlasitý na viděnou
otec: Barny vom Untersberg, ČLP/MMO/9650/09
matka: Brita z Bílé Telče, ČLP/MMO/8711/05
majitel: Ing. Stanislav Petrášek, 387 75 Skočice 33, 728 277 239

Sedrik z Florianova dvora, ČLP/MMO/10722/16, vr. 8. 11. 2013, DKK B/B
exteriér : hnědobílý, výška 53 cm, oko hnědé, výborný, CAJC, CAC
výkon : PZ, LZ, SZVP - I.c., MVZ - II.c., nos 4
otec : Brisko von der Grossen Breite, VDH 09-0684

matka : Jorka z Florianova dvora, ČLP/MMO/9586/12
majitel : Helena Macháčková, Urešova 1266/4, 148 00 Praha 4, tel.: 739 659 646 

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

Art Zimní vrch, ČLP/MMO/10637/15, vr. 7. 7. 2013, DKK A/A
exteriér: hnědobílý, výška 55 cm, oko hnědé, výborný, 2x CAJC, 2x BOJ, 3x 

CAC, Res.CACIB, 2x BIG, Národní vítěz, Český junior šampion, Český 
šampion

výkon: ZV, PZ, VP, LZ, VZ - I.c., nos 4
otec: Marko Eben-Ezer, ČLP/MMO/9718/11
matka: Utta z Otmického polesí, ČLP/MMO/9342/13
majitel: Ing. Václav Texl, Konice 29, 669 02 Znojmo, tel. 773 199 909

Cavir od Pstruží říčky, ČLP/MMO/10972/16, vr. 16. 11. 2014, DKK A/A
exteriér : hnědobílý, výška 54 cm, oko hnědé, výborný, CAC, Res.CACIB, sg/v 
výkon : ZV, VJP, ZVP, PZ, HZP, VGP, VZ - I.c., nos 4, 
otec : Lord von Ottenstein, VDH 07-0002
matka : Xella od Pstruží říčky, ČLP/MMO/9817/14
majitel : Jana Šmídová, 28. října 277, 364 52 Žlutice, tel.: 777 085 663

Dayo von der Wolfsschlucht, ČLP/MMO/9871/12, vr. 13. 3. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnědý bělouš, výška 55 cm, oko hnědé, výborný, CAJC, CAC, BOB, NV
výkon: SZVP, LZ - II.c., PZ - I.c., nos 4
otec: Anton von Haus Hessling, DGStB. 54124
matka: Aska von der Edwies, DGStB. 58311
majitel: Dušan Kindl, Horní Lukavice 172, 334 01 Přeštice, tel. 604 244 460

Dor Černá hůrka, ČLP/MMO/10479/16, vr. 2. 7. 2012, DKK B/B
exteriér : hnědý bělouš, výška 56 cm, oko světle hnědé, výborný, 2 x CAC, CA-

CIB, BOB
výkon : ZV, PZ, SZVP, LZ - I.c., nos 4
otec : Xantos von der Fischerpoint VDH KlM 08-0628
matka : Cipra Černá hůrka, ČLP/MMO/9603/12
majitel : Ing. Josef Král, 294 46 Semčice 130, tel.: 603 861 049, 723 845 955
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Giňo z Kulatého kopce, ČLP/MMO/10782/16, vr. 13. 3. 2014, DKK A/A
exteriér : hnědobílý, 54 cm, oko hnědé, výborný, CAC, CACIB, BOB, BIG
výkon : PZ, LZ - I.c., SZVP, MKK, MVZ - II.c., nos 4
otec : Mick Eben-Ezer, ČLP/MMO/9720/10
matka : Uša z Bijadel, ČLP/MMO/9971/13
majitel : Ing. Jan Matějka, Hrádek 226, 342 01 Sušice, tel. : 605 332 719

Marko Eben-Ezer, ČLP/MMO/9718/11, vr. 15. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: hnědobílý, výška 54 cm, oko hnědé, výborný, CAC
výkon: ZV, LZ, SZVP, PZ - I.c., CACT, MVZ - I.c., nos 4
otec: Urian vom Blütengrund, KLMZB 00-0760
matka: Diana Eben – Ezer
majitel: Jaroslav Šlimar, Havlíčkova 549, 683 52 Křenovice, tel. 724 209 718

Patrik z Florianova dvora, ČLP/MMO/10366/14, DKK B/B
exteriér: hnědobílý, výška 56 cm, oko hnědé, výborný
výkon: LZ, SZVP, PZ - I.c., nos 4
otec: Xantos von der Fischerpoint, VDH-KlM 08-0628
matka: Jorka z Florianova dvora, ČLP/MMO/ 9586/12
majitel: Petr Valenta, Horská 78, 541 92 Trutnov 
 tel.: 603 281 934, e-mail: VPobchodniservis@seznam.cz 

Polt z Florianova dvora, ČLP/MMO/,10370/14, vr. 3. 2. 2012, DKK B/B
exteriér: hnědobílý, výška 56 cm, oko hnědé, výborný,3xCAJC, 3xBOJ, Český 

junior šampion, 7xCAC, 4xCACIB, 8xBOB, BOS, Klubový vítěz 2014, 
Evropský vítěz 2014, Český šampion, Klubový vítěz 2015

výkon: ZV, PZ, LZ - I.c., SZVP II.c., nos 4 
otec: Xantos von der Fischerpoint, VDH-KlM 08-0628
matka: Jorka z Florianova dvora, ČLP/MMO/ 9586/12
majitel: Ing. Jan Štrobl, Záhvozdí 31, 384 51 Volary 
 tel.: 734 617 154, e-mail: jastrob@seznam.cz

Portos z Florianova dvora, ČLP/MMO/10368/14, vr. 3. 2. 2012, DKK A/A
exteriér: hnědobílý, výška 56 cm, oko hnědé, výborný
výkon: MMN-ZV - I.c., CACT, PZ, SZVP, LZ - I.c., nos 4, hlasitý na stopě
otec: Xantos von der Fischerpoint, VDH-KlM 08-0628
matka: Jorka z Florianova dvora, ČLP/MMO/ 9586/12
majitel: Tomáš Fiala, Bohutice 171, 671 76 Olbramovice, tel.: 733 552 437

Woody od Pstruží říčky, ČLP/MMO/9788/14, vr. 1. 5. 2009, DKK A/B
exteriér: hnědobílý, výška 53 cm, oko hnědé, výborný CAC, CACIB, BOB
výkon: SZVP - II.c., PZ, LZ - I.c., nos 4
otec: Artan von der Rossweide, VDH 05-0337
matka: Gyna Eben-Ezer, ČLP/MMO/9048/09
majitel: Jana Šmídová, 28. října 277, 364 52 Žlutice, tel.: 777 085 663 

Velký münsterlandský ohař
I. linie

Avar Suchá Dora, ČLP/VMO/1587/11, vr. 13. 5. 2009, DKK 1/0
exteriér: černý bělouš, výška 65 cm, oko hnědé, velmi dobrý
výkon: ZV, PZ, LZ - I.c., SZVP - II.c., nos 4
otec: Car z Týnecké kovárny, ČLP/VMO/1113/05
matka: Anny Vítkovský les, ČLP/VMO/1210/09
majitel: Josef Bednarski, 753 53 Horní Těšice 35, tel. 736 204 489

Britt od Spálené skály, ČLP/VMO/1756/15, vr. 4. 5. 2012, DKK A/A
exteriér: černý bělouš, výška 64 cm, oko hnědé, výborný, 2x CAC, CACIB, 
Český šampion
výkon: ZV, PZ, LZ, VP - I.c., MVZ III.c., nos 4
otec: Car z Týnecké kovárny, ČLP/VMO/1113/05
matka: Bryta od Novořeckých rybníků, ČLP/VMO/1386/10
majitel: Hana Holčáková, Valašské Příkazy 41, 756 12 Horní Lideč
 tel. 777 467 188, e-mail: hanca.holcakova@seznam.cz

Fox z Městce, ČLP/VMO/1540/11, vr. 20. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: černý bělouš, výška 63 cm, oko hnědé, výborný, oblastní vítěz
výkon: PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Car z Týnecké kovárny, ČLP/VMO/1113/05
matka: Dina z Městce, ČLP/VMO/1250/09
majitel: Josef Balcárek, 784 01 Nové Zámky 4, tel. 725 019 265, tel. zaměst. 585 

155 833

Char z Janošovy louky, ČLP/VMO/1411/10, vr. 30. 4. 2007, DKK 0/0
exteriér: černý bělouš, 62 cm, oko hnědé, výborný, CAJC, 2x CAC, BOB
výkon: ZV, PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4
otec: Car z Týnecké kovárny, ČLP/VMO/1113/05
matka: Conny od Hořenické tvrze, ČLP/VMO/1110/07 
majitel: Petr Pospíšil, U Kaple 45, Vsisko, 783 72 Velký Týnec, tel. 737 587 254

II. linie

Akim od Dančí ohrady, ČLP/VMO/1510/10, vr. 8. 7. 2008, DKK 1/1
exteriér: černý bělouš, 63 cm, oko hnědé, velmi dobrý
výkon: ZV - III.c., PZ, LZ, SZVP - I.c., MVZ - II.c., nos 4
otec: Cvik od Kaltouzu, ČLP/VMO/905/06
matka: Cilka z Jabloňové zahrady, ČLP/VMO/1260/08
majitel: Jan Svoboda, Chacholice 59, 538 51 Chrast

III. linie

Bruno ze Sivického lesa, ČLP/VMO/1522/12, vr. 19. 10. 2008, DKK 0/0
exteriér: černý bělouš, výška 65 cm, oko hnědé, výborný, CAC
výkon: LZ, PZ, SZVP, VZ - I.c., nos 4, CACT
otec: Kirki Ciperro, ČLP/VMO/1309/06
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matka: Alma ze Sivického lesa, ČLP/VMO/1221/08
majitel: Emil Kuneš, Mlýnská 322, 664 17 Tetčice, tel. 774 069 520

Dan z Úboče, ČLP/VMO/1493/11, vr. 10. 3. 2008, DKK 0/0
exteriér: černý bělouš, výška 62 cm, oko hnědé, velmi dobrý 
výkon: ZV, LZ, SZVP, PZ, MVZ - I.c., CACT, CACIT, nos 4
otec: Omar od Nezdického potoka, ČLP/VMO/866/01
matka: Una z Touškovských polí, ČLP/VMO/897/04
majitel: Stanislav Kostka, Podchýšská 33, 143 00, Praha 12 - Modřany
tel: 604 483 315

Leo od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1454/10, vr. 4. 6. 2010, DKK 0/0
exteriér: černý bělouš, 63 cm, oko tmavohnědé, výborný
výkon: ZV, PZ, SZVP - I.c., LZ - II.c., nos 4
otec: Kirki Ciperro, ČLP/VMO/1309/06
matka: Yasmina vom Hubertus Bründl, ČLP/VMO/835/00
majitel: Jan Pikula, 756 41 Jasenice 31, tel. 604 152 864

Leonardo Svatoborský revír, ČLP/VMO/1464/10, vr. 15. 12. 2007, DKK 1/2
exteriér: černý bělouš, 65 cm, oko tmavohnědé, výborný, CAC, Klub.vítěz 2009, 

2010
výkon: ZV-MVS - I.c., CACT, SZVP - I.c., PZ - I.c., CACT, LZ - I.c., nos 4
otec: Kirki Ciperro, ČLP/VMO/1309/06
matka: Chera ze Selmického revíru, ČLP/VMO/1103/07
majitel: František Škopek, Dreyerova 59, 152 00 Praha 5, tel. 608 713 179
 e-mail: frantisek.skopek@quick.cz

Ozar od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1548/11, vr. 7. 2. 2009, DKK 0/0
exteriér: černý bělouš, výška 66 cm, oko hnědé, výborný, CAJC, BOB
výkon: Klub. ZV - I.c., CACT, PZ - I.c., CACT, SZVP, LZ, BZ - I.c., nos 4
otec: Kirki Ciperro, ČLP/VMO/1309/06
matka: Chery od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1348/08
majitel: Ing. Kateřina Svobodová, 798 47 Horní Štěpánov 148, tel. 777 904 687 

Neo Svatoborský revír, ČLP/VMO/1616/15, vr. 2. 1. 2010, DKK C/A
exteriér: černobílý, výška 66 cm, oko hnědé, výborný, 5xCAC, 2xCACIB, 2xBOB
výkon: ZV, PZ, VP - I.c., LZ - II.c., nos 4
otec: Kirki Ciperro, ČLP/VMO/1309/06
matka: Chera ze Selmického revíru, ČLP/VMO/1103/07
majitel: Jarmila Zimová, Zahradní 97, Kunice, 251 63 Strančice, tel: 728 067 228

Bez linie

Darco von der Waldschnepfe, ČLP/VMO/1642/12, vr. 11. 11. 2009, DKK 0/0
exteriér: černobílý, výška 64 cm, oko tmavohnědé, výborný, Res.CAC
výkon: ZV, PZ, LZ, SZVP - I.c., nos 4, davič
otec: Darco z. Berge, VDH/ZGM 26/02
matka: Burga v.d. Waldschnepfe

majitel: Ladislav Perný, Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel. 
605 422 592

Don von der Waldschnepfe, ČLP/VMO/1643/12, vr. 11. 11. 2009, DKK 0/0
exteriér: černobílý, výška 65 cm, oko tmavohnědé, výborný, Res.CAC
výkon: ZV, PZ - I.c., LZ, SZVP - II.c., nos 4
otec: Darco z. Berge, VDH/ZGM 26/02
matka: Burga v.d. Waldschnepfe
majitel: Ladislav Perný, Babice 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, tel. 

605 422 592

Erdo vom Lohner Forst, ČLP/VMO/1664/13, vr. 3. 5. 2010, DKK A/C
exteriér: černý bělouš, výška 65 cm, oko tmavohnědé, výborný, CAC, BOB
výkon: SZVP, LZ, PZ - I.c., nos 4
otec: Griff vom Silberberg, 286/02 A DGStB 55025
matka: Hera vom Bushof, 126/06 A
majitel: Václav Slanina, Siřem 31, 438 01 Blšany
 tel. 724 306 369, e-mail: slanina@vhs.cz

Hektor od Hořenické tvrze, 1856/16, vr. 5. 2. 2014, DKK B/A
exteriér: černý bělouš, výška 65 cm, oko hnědé, výborný, 2x CAC, NV, BOB
výkon: ZV, ZVP, PZ, MVZ - I.c., nos 4
otec: Darco von der Waldschnepfe, ČLP/VMO/1642/12
matka: Chanel z Janošovy louky, ČLP/VMO/1414/09
majitel: Jakub Svoboda, Úpická 445, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, tel.: 604 797 162

King Junior od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1440/10, vr. 13. 5. 2007, DKK 0/0
exteriér: černý bělouš, 61 cm, oko hnědé, výborný, CAC, CACIB
výkon: LZ, SZVP, PZ - I.c., Mistr. Šumavy I.c., CACT, nos 4
otec: Andy od Funbergu, ČLP/VMO/1440/10
matka: Vanda od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1068/06
majitel: Ing. Jiří Opekar, Todně 19, 374 01 Trhové Sviny

Milan Junior od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1473/11, vr. 2. 1. 2008, DKK 0/0
exteriér: černý bělouš, výška 64 cm, oko hnědé, výborný, CAJC
výkon: ZV, PZ, LZ - I.c., SZVP - II.c., nos 4
otec: Andy od Funbergu, ČLP/VMO/1083/05 
matka: Vanda od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1068/06
majitel: Jiří Škramlík, Mrač 231, 257 21 Poříčí nad Sázavou, tel. 777 968 102

Moriz Svatoborský revír, 1565/10, vr. 2. 3. 2009, DKK 1/1
exteriér: černý bělouš, 63 cm, oko hnědé, výborný
výkon: ZV-I.c.,CACT, PZ, SZVP, LZ, VZ-I.c. MVZ-I.c. R.CACIT, CACT, nos 4
otec: Mirko von den Reithkampen, ZGM 190/02
matka: Chera ze Selmického revíru, ČLP/VMO/1103/07
majitel: Bohuslav Mužák, Dřínov 146, 277 45 Úžice
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Nugát Junior od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1530, vr. 2. 10. 2008. DKK 0/0
exteriér: černý bělouš, 61 cm, oko hnědé, velmi dobrý
výkon: ZV, LZ, PZ, SZVP - I.c., nos 4, hlasitý na viděnou
otec: Lord II von der Langen Weide, VDH/ZGM 65/05
matka: Gabriela od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1300/07
majitel: Karel Petrmichl, Luby 233, 339 01 Klatovy, tel. 737 000 541

Patrick Junior od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1624/12, vr. 10. 10. 2010, DKK 1/1
exteriér: černý bělouš, výška 62 cm, oko tmavohnědé, výborný, 4x CAC, Český 

šampion
výkon: ZV, LZ, SZVP, PZ - I.c., nos 4
otec: Zir od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1095/06
matka: Gabriela od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1300/07
majitel: Iva Holá, Bystřice nad Úhlavou 92, 340 22 Nýrsko, tel. 773 988 646 

Orson Svatoborský revír, ČLP/VMO/1708/13, vr. 9. 9. 2011, DKK A/B
exteriér: černobílý, výška 65 cm, oko hnědé, výborný, Český junior šampion, 6x 

CAC, 2x CACIB, 3x BOB, Vítěz spec. výstavy 
výkon: ZV-I.c., CACT, LZ, SZVP, PZ-I.c., CACT, MVZ-I.c., Res.CACT, nos 4, 
 Český šampion práce
otec: Artus vom Rittersberg, VDH 173/07 A 
matka: Leontýnka od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1457/09
majitel: Ing. Lenka a Zuzana Fialová, Milence 64, 340 22 Nýrsko, 

Paul Svatoborský revír, ČLP/VMO/1749/14, vr. 24. 4. 2012, DKK A/A
exteriér: černobílý, výška 65 cm, oko hnědé, výborný, CAC, Res.CACIB 
výkon: ZV I.c., LZ II.c., SZVP II.c. , PZ I.c., nos 4, 
otec: Herodes Junior od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1334/08
matka: Nura Svatoborský revír, ČLP/VMO/1622/11
majitel: Miroslav Hlach, Strážkovice 104, 574 12 Trhové Sviny 

Renee Svatoborský revír, ČLP/VMO/1896/16, vr. 10. 2. 2015, DKK B/A
exteriér: černý bělouš, výška 65 cm, oko hnědé, výborný, CAJC, BOJ, BOB
výkon: ZV, LZ, ZVP, MKK (LZ+SZVP), PZ - I.c., nos 4
otec: Orson Svatoborský revír, ČLP/VMO/1708/13
matka: Urbi Junior od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1770/14
majitel: Jan Wasserbauer, Věžnice 125, 582 52 Věžnice
tel.: 776 286 853; e-mail: jenda.was@seznam.cz

Qadiri Svatoborský revír, ČLP/VMO/1797/15, vr. 17. 4. 2013, DKK A/A
exteriér: černý bělouš, výška 64, oko hnědé, výborný, Res.CAC
výkon: ZV, PZ, VP - I.c., LZ - II.c., VZ - I.c., nos 4
otec: Arthus vom Rittersberg, VDH 173/07
matka: Leontýnka od Nezdického potoka, ČLP/VMO/1457/09
majitel: Terezie Výravská, Musílkova 13, 150 00 Praha 5, 
 tel. 723 676 390, e-mail: tervy@seznam.cz
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Vyhodnocení chovné sezóny 2016 – DO

V chovné sezóně 2016 bylo k dispozici 18 chovných psů a 27 chovných fen. Dvě 
krytí se uskutečnila v zahraničí.

Bylo vystaveno 13 doporučení ke krytí, ze kterých se uskutečnilo 11 krytí. Dvě 
feny nezabřezly. V devíti vrzích se narodilo 62 štěňat, což je 6,9 štěněte ve vrhu. 
Zapsáno bylo 57 štěňat, tedy v průměru 6,3 ve vrhu. Do nadcházející chovné sezony 
je k dispozici 18 chovných psů a 29 fen.

Žádám chovatele, aby si na doporučení ke krytí pečlivě přečetli, který díl doporu-
čení, komu a v jakých termínech mají zaslat. Do nadcházející sezóny 2017 přeji všem 
zájemcům o krytí hodně chovatelských úspěchů.

MVDr. Miroslav Kalich
poradce chovu DO
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Vyhodnocení chovné sezóny 2016 – MMO Vyhodnocení chovné sezóny 2016 – MMO
Během chovatelského roku 2016 bylo vydáno celkem 48 doporučení ke krytí. 

Nakryto bylo 41 fen, z nichž některé opakovaně v režimu tzv. náhradního krytí. Osm 
fen bylo kryto v Německu či v Rakousku. Ve 33 vrzích přišlo na svět 218 štěňat. V ple-
menné knize ČMKJ z nich pak bylo registrováno 198 (101 pejsků a 97 fenek). Tento 
počet je poněkud nižší než loňského roku a bylo to znát na zvýšené aktivitě zájemců 
o štěňata MMO. To svědčí o stálém zájmu o toto plemeno, které je ve statistice počtu 
odchovaných štěňat na 5. místě mezi ohaři.

Upozorňuji zájemce o krytí v zahraničí, že vedení německého klubu MMO má 
snahu usměrnit náš, na jejich vkus, poněkud liberální výklad vzájemného uznávání 
chovnosti a majitelé německých chovných psů jsou povinni splnit určité podmínky 
před provedením krytí feny ze zahraničí.

MVDr. Luboš Šlapanský 
    poradce chovu MMO
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Vyhodnocení chovné sezóny 2016 – VMO Vyhodnocení chovné sezóny 2016 – VMO
V sezóně 2016 bylo vystaveno 14 doporučení ke krytí. Celkem bylo uskutečněno 

10 krytí.  
Jeden vrh pocházel z krytí v sezoně 2015. Jedno krytí se uskutečnilo na přelomu 

sezony a vrh bude spadat již do roku 2017. Čtyři doporučení nebyla ještě využita. 
Jedna fena po krytí 2 x nezabřezla.

Majitelé chovných fen dvakrát využili možnosti krytí v zahraničí. Jednalo se o spo-
jení Blanky ze Sivického lesa a Papla vom Busshof – odchováno 6 štěňat. Druhé krytí 
je spojení Penelope Svatoborský revír a v. W.  Eicka von Lillienthal. Krytí dopadlo 
úspěšně, vrh je očekáván až v sezoně 2017.

V roce 2016 se narodilo 8 vrhů štěňat VMO. Z těchto 8 vrhů se narodilo celkem 60 
štěňat, ponecháno bylo 37 štěňat. Průměrný počet odchovaných štěňat ve vrhu je 4,6. 

Do nadcházející chovné sezony vstupuje 18 chovných fen. 
Ing. Lenka Fialová

poradce chovu VMO
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Feny nově zařazené do chovu 
DO
Juna z Ka-Mir Bohemia, ČLP/DO/8579, vr. 6. 12. 2011, DKK 2/1
Exteriér: hnědka, V, CAC, oko H, 61cm
Výkon: ZV, PZ - I.c., nos 4
O: Uran v. Sämmehnof M: Frea z Ka-Mir Bohemia
Majitel: Škrabal Jaroslav, Havlíčkova 506, 691 83 Drnholec

Vera od Smolenské přehrady, ČLP/DO/8645, vr. 3. 11. 2013, DKK 2/2
Exteriér: bělouš plotny, V, CAC, BOB, VSV, oko H, 60cm, 
Výkon: PZ - I.c., nos 4
O: Hubert z Předních hájů M: Sára od Smolenské přehrady
Majitel: Dvořáček Jaroslav, Hliníky 515, 67963 Velké Opatovice

Mia z Ka-Mir Bohemia, ČLP/DO/8658, vr. 10. 2. 2014, DKK 0/1
Exteriér: hnědka, V, CAC, CACIB, BOB, oko H, 62cm, 
Výkon: ZV, PZ, BZ - I.c., nos 4
O: Uran v. Sämmehnof M: Frea z Ka-Mir Bohemia
Majitel: MVDr. Kalich Miroslav, Hulince 793, 75701 Valašské Meziříčí

MMO
Cassie Andělský hrad, ČLP/MMO/10310, DKK A/A
Exteriér: Hnědý bělouš, V, CAJC, BOJ, oko Sh, 51 cm,
Výkon: ZV, PZ, SVP, MVZ - I.c., nos 4
O.: Barny vom Untersberg M.: Asta Andělský hrad
Majitel: Markéta Štefánková, Štemberova 635, 155 31 Praha – Lipence

Enny Andělský hrad, ČLP/MMO/10593, DKK A/A
Exteriér: Hnědobílá, V, oko H, 54 cm, 
Výkon: ZV, PZ - I.c., nos 4
O.: Barny vom Untersberg M.: Asta Andělský hrad
Majitel: Jan Sečkař, 696 72 Lipov 323,

Cira z Angeliky, ČLP/MMO/10770, DKK A/A
Exteriér: Hnědobílá, V, CAJC, BOJ, 2x Res.CAC oko H, 52 cm, 
Výkon: ZVP, PZ - I.c, nos 4
O.: Dor Ulja-Morava M.: Uny z Otmického polesí
Majitel: Petra a Martin Hankovi, Heydukova 15, 746 01 Opava

Calypso Badaine, ČLP/MMO/10473, DKK B/B
Exteriér: Hnědobílá, VD, oko H, 54 cm, 
Výkon: VGP - II.c., nos 4
O.: Eiko vom Heiligenwald M.: Gita Eben-Ezer
Majitel: Stefan J.G.Pröls, Újezd Svatého Kříže 51, Bělá nad Radbuzou

Britta z Bijadel, ČLP/MMO/11000, DKK A/A
Exteriér: Hnědobílá, VD, oko H, 55 cm, 
Výkon: PZ - I.c., nos 4
O.: Gino ze Skalné pláně M.: Ura z Bijadel
Majitel: Štěpánka Petruchová, Znorovská 681, 696 61 Vnorovy

Bessi z Čížavských luk, ČLP/MMO/10465, DKK C/C
Exteriér: Hnědobílá, V, oko H, 51 cm, 
Výkon: ZV, PZ, LZ, ZVP, MKK (LZ+ZVP) - I.c., nos 4
O.: Cyril Eben-Ezer M.:Elza z Bílé Telče
Majitel: MVDr. Václav Havlík, Velenovy 160, 341 01 Horažďoviceˇ

Sira z Florianova dvora, ČLP/MMO/10723, DKK A/B
Exteriér: Hnědobílá, V, 51 cm, 3x CAC, Res.CACIB, CACIB, BOB, oko H,
Výkon: ZV, PZ – I.c., CACT, nos 4
O.: Brisko von der Grossen Breite M.: Jorka z Florianova dvora
Majitel: MVDr. Luboš Šlapanský, Budkovice 63, 664 91 Ivančice

Tarra z Florianova dvora, ČLP/MMO/10741, DKK A/A
Exteriér: Hnědobílá, V, CAC, oko H, 52 cm, 
Výkon: ZV, LZ, ZVP, PZ, VZ - I.c., nos 4
O.: Marko Eben-Ezer M.: Chara z Florianova dvora
Majitel: Ing Josef Adámek, 671 38 Višňové 56

Bella Isabellental, ČLP/MMO/10538, DKKA/A
Exteriér: Hnědobílá, V, oko Sh, 53 cm, 
Výkon: ZZO, ZV, ZPO, BH, ZVP, PZ - I.c., nos 4
O.: Dar z Dianina údolí M.: Hesi ze Strážské doliny
Majitel: Tomáš Würdinger, Nad Řekou 64, 362 63 Dalovice

Gera Malá Adélka, ČLP/MMO/10860, DKK A/A
Exteriér: Hnědobílá, VD, oko H, 51 cm, 
Výkon: PZ - I.c., nos 4
O.: Mark z Florianova dvora M.: Bela z Bílé Telče
Majitel: Irena Huďagiová, Nekvasilova 572/19, 186 00 Praha 8
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Andy z Osady Svatojánské proudy, ČLP/MMO/10568, DKK C/C
Exteriér: Hnědobílá, VD, oko H, 52 cm, 
Výkon: PZ - I.c., nos 4
O.: Barny vom Untersberg M.: Sandra z Bijadel
Majitel: Ing. Pavel Šlajs, 336 01 Holoubkov 323

Bagi od Pstruží říčky, ČLP/MMO/10957, DKK A/B
Exteriér: Hnědý bělouš, VD, oko H, 50 cm, 
Výkon: VJP, ZV, ZVP, PZ - I.c., nos 4
O.: Amor von der Sonnenseite M.: Zouy od Pstruží říčky
Majitel: Jana Šmídová, 28. října 277, 364 52 Žlutice 

VMO
Cedra z Bobrovského údolí, ČLP/VMO/1790, vr. 23. 4. 2013, DKK B/B
O: Bruno ze Sivického lesa M: Fany z Jabloňové zahrady
Exteriér: V, Res.CAC, 61 cm, oko H
Výkon: PZ - I.c., Mistrovství Šumavy - II.c., nos 4
Majitel: Martin Lejsek, Todně 33, 374 01 Trhové Sviny

Aida z Dančí stráně, ČLP/VMO/1806, vr. 18. 4. 2013, DKK A/A
O: Ozar od Nezdického potoka M: Erika z Městce
Exteriér: Velmi dobrá 1, 59 cm, oko TH
Výkon: PZ - I.c. nos 4
Majitel: Vít Céza, Myslbekova 1381, 790 01 Jeseník

Nové chovatelské stanice 
DO
„z Číchova“ Zimola Josef,  Číchov 111
  675 21 Číchov

„z Bořova dvora“  Bořil Jaroslav Bohuslavice 14
  798 56 Konice

„z Lesa Ouliště“ Mgr. Věcek Jan Na Rybníce 116
  500 03 Hradec Králové 3

„od Meluzíny“ Vondryska Vladimír Úlice 97
  330 33 Město Touškov

„od Čapačky“  Limburská Aneta Dolní náměstí 251
  396 01 Humpolec

MMO
„ANISOK CZ“ Jitka Kosinová Návrší 213
  595 01 Velká Bíteš

„Anomis Choise“ Ing. Simona Rezková Pražská
  337 01 Rokycany

„od  Boazova pole“ Petr Kováčik Čsl. letců 42
  750 02 Přerov 

„od Malechovické zvoničky“František Kozderka Malechovice 6
  506 01 Malechovice

„Venaricas“ Markéta Štefánková Štemberova 635
  55 31 Praha

VMO
„ z Kiewegova revíru“  Bc. Adéla Fryšová  Libějovice 87 
  387 72 Libějovice
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Vyhodnocení DKK za uplynulé období
DO
Aston z Jestřábské 8614 C/C 103/92
Gery ze Zlatého kouta 8722 A/A 109/107
Voran z Mechova 8525 A/A 115/103
Vik z Mechova 8526 A/A 108/106
Miky z Ka-Mir Bohemia 8659 C/C   99/97
Juna z Ka-Mir Bohemia 8579 C/B   92/104
Largo z Ka-Mir Bohemia 8622 A/A 110/108

MMO
Brita z Bijadel 11000 A/A 106/107 
Sindy z Borové zahrady 10885 A/A 106/105
Herma ze Záhumenice 10877 A/A 115/105
Gera Malá Adélka 10860 A/A 
Izzy z Bílé Telče 11171 B/B 107/104
Brita z Radostického luhu 9884 A/A 107/105
Bessi z Čížavských luk 10465 C/C   97/96
Berry z Vlčkovického dvora 11167 A/A 115/108
Giňo z Kulatého kopce 10782 A/A 109/105
Sedrik z Florianova dvora 10722 B/B 103/99
Calypso Badaine 10473 B/B 104/98

VMO
Cedra z Bobrovského údolí 1790 B/B 103/101
Aida z Dančí stráně 1806 A/A 105/105
Agila z Lesa Habrůvky 1851 A/A 110/105
ReneeSvatoborský revír 1896 B/A 108/109
Rebecca Svatoborský revír 1900 A/A 106/106
Carus Drywalley 1941 B/B 112/100
Susan Svatoborský revír 1908 A/A 106/105
Hektor od Hořenické tvrze 1856 B/A 100/108
Aron vom Noorndörp 1960 A/A 110/105

Kandidáti chovu
Opakují se dotazy, především od začínajících chovatelů, kterým není zcela jasné, 

co tento termín představuje. Jedná se přitom o jednu z podmínek pro zařazení 
psa nebo feny do chovu. Pro pochopení je nutno vrátit se trochu do historie (stačí 
zhruba dvacet let zpátky).  Podmínky chovnosti byly zhruba stejné, ale bylo jiné roz-
ložení výstav. V situaci, kdy většina jedinců byla posouzena na oblastních výstavách 
a nebyl problém delegovat klubového rozhodčího na dvacet až třicet psů a to i na 
mezinárodní výstavy, které u nás byly celkem dvě za rok. Postupně převážil počet 
mezinárodních výstav a rozhodčí jsou delegováni na 70 až 100 přihlášených psů. 
Většina rozhodčích specializovaných na jedno nebo skupinu příbuzných plemen není 
na MVP delegována a rozhodčí skupinoví nebo univerzální nejsou schopni, při vší 
úctě k jejich kynologickým znalostem, postihnout znaky důležité z hlediska dalšího 
chovu. Například na MVP se většinou neměří výšky, často se kontroluje pouze skus, 
ze stručného popisu vyčtete pouze výslednou známku. 

Z těchto důvodů byly u většiny plemen zavedeny bonitace nebo výběry do cho-
vu, které mají zajistit kontrolu znaků, požadovaných standardem plemene. 
V současné době je na našich třech klubových výstavních akcích posouzeno zhruba 
70% jedinců, kteří se uchází o zařazení do chovu. Na tyto výstavy jsou delegováni 
rozhodčí, kteří jsou zárukou seriozního posouzení všech parametrů požadovaných 
standardem. V případě udělení známky výborná nebo velmi dobrá na těchto výsta-
vách splňuje posouzený jedinec podmínku pro vybrání do chovu a v průkazu původu 
mu může být zapsáno „Kandidát chovu“. Zbývající asi jedna třetina psů či fen získá 
výstavní posouzení na jiných výstavách, protože z různých důvodů se nemůže klubo-
vých výstav zúčastnit a pro ně umožňuje KDO individuální výběry do chovu na svých 
akcích: spádové schůze v jednotlivých oblastech, klubové zkoušky a klubové výstavy, 
kde nemusí být posuzovaný jedinec vystavován. Z technických důvodů je třeba se 
předem ohlásit garantovi schůze nebo řediteli zkoušek, který zajistí přítomnost kva-
lifikovaného rozhodčího. Majitel předkládá originál průkazu původu, kde je zapsána 
absolvovaná výstava (věk v době výstavy musí být více jak 12 měsíců) a v den výběru 
do chovu věk minimálně 15 měsíců. O posouzení je sepsán protokol, který rozhodčí 
předá poradci chovu a majiteli je do průkazu původu vyznačeno „Kandidát chovu“. 
Tento postup byl schválen na poslední konferenci KDO v roce 2014.

MVDr. Luboš Šlapanský
hlavní poradce chovu KDO
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Nová krevní linie u MMO
Všichni zkušení chovatelé jistě vědí, že chov našich plemen se řídí tzv. liniovou 

plemenitbou. Ta je založena na připařování částečně příbuzných jedinců (nejčastěji 
ve 3. až 5. generaci) za účelem utvrzení požadovaných vlastností výchozího jedince. 
Jinak řečeno, genealogická linie je založena na vynikajícím plemeníku, který v chovu 
proráží a jehož potomci vykazují požadované vlastnosti charakteristické pro dané 
plemeno, a to jak v lovecké praxi, tak i v exteriéru. Tyto krevní linie se zakládají vět-
šinou na chovných psech, protože ti mohou, vzhledem počtu svých potomků za rok, 
daleko více ovlivnit celkový chov plemene než feny.

Když se podíváme na seznam chovných psů MMO, tak zjistíme, že máme 
zastoupeny jedince v tradiční 1. a 2. linii, tj. psy a feny, kteří „drží“ krev po malých 
münsterlandech, kteří zůstali na našem území po německých chovatelích po druhé 
světové válce. Jedinci z 3., 4. a 5. linie, které byly založeny později na importovaných 
jedincích, neprokázali potřebnou dědivou sílu a v současné době se vyskytují spo-
radicky ve 4. generaci našich MMO. Také 6. a 7. linie, které vznikly po plemenících 
Cort v. Gipsbachl a Heiko v. Ottenstein počátkem tohoto století, nejsou početně 
silně zastoupeny, neboť v každé z nich je zařazen pouze jeden chovný pes. Vzhle-
dem k tomu, že v 7. linii dominoval chovný pes Eros v.d. Mooshex, který je u většiny 
chovných fen ve 3. nebo 4. generaci, můžeme v současnosti očekávat jejich větší 
nasazení v našem chovu MMO.

 Zbývá nám skupina chovných psů, kteří jsou v kolonce „bez linie“. Při bližší ana-
lýze jejich rodokmenů a rodokmenu chovných psů v Německu a Rakousku zjistíme, 
že většina těchto jedinců jsou v přímé linii potomci chovného psa DAGO vom Wie-
senthal. Každého asi napadne otázka: „Je to náhoda?“ Zřejmě asi ne, protože jak 
v Německu, tak i v Rakousku tvoří potomci tohoto psa více jak třetinu chovných psů. 
Vzhledem k tomu, že tyto chovy kladou důraz hlavně na pracovní výkon, je jasné, že 
se jedná o jedince, kteří přenáší především velkou chuť do práce, dalo by se říci až 
„loveckou náruživost“, vlohy pro aport a vystavování a k tomu i vyrovnanou povahu 
a jak se ukazuje v našem chovu, tak i nadprůměrný exteriér.

Naskýtá se tedy příležitost vytvořit novou 8. genealogickou linii v chovu MMO, 
která by nevycházela pouze z jednoho importovaného chovného psa, ale opírá se 
v současné době (podzim 2016) o 10 chovných psů, vesměs nepříbuzných, kteří mají 
výchozího jednice ve 4. nebo 5. generaci, což je z hlediska připařování ideální stav. 

Je na každém chovateli a především poradci chovu MMO, zda dokážeme tuto 
krevní linii využít pro rozvoj chovu MMO v naší republice. Je velká pravděpodobnost, 
že se tato linie bude i nadále rozšiřovat a to nejenom na našich chovných psech, ale 
i v důsledku toho, že každoročně nezanedbatelná část našeho chovu pochází ze 
zahraničního krytí, kde je tato krevní linie silně zastoupena. Protože chovatelství je 
tvořivá záležitost, přejme si, abychom měli šťastnou ruku při sestavovaní chovných 
párů a produkovali co nejkvalitnější jedince, jak po stránce pracovní, tak i po stránce 
exteriérové. 

Generační zařazení našich chovných psů v nové linii ukazuje přiložené schéma. 
Schéma ostatních krevních linií MMO je možno získat od autora článku.

Dr. Jiří Tesař

Poznámky: 
• z 8 nově uchovněných psů MMO lze 5 zařadit do zmiňované 8. genealogické linie,
• text článku byl korigován podle připomínek MVDr. Luboše Šlapanského, poradce 

chovu MMO.

DAGO

vom Wiesenthal

HASKO
v. Kieferngrund

SANDOR
Eben Ezer

ART
z Horomyslic

CIRK
z Lhotecké kaštanky

FLOT
z Lhotecké kaštanky

ZAK
Andělský hrad

FALK
z Rasetova dvora

FRED
z Rasetova dvora

SIR
Eben Ezer

ZIP
Andělský hrad

BASKO
v. Höftersbusch

BLITZ
v. Höftersbusch

FÜRST
v. Eulenfelsen

ATHOS
v. Heiligwassergraben

GERO
v. d. Günz

TYROL
Eben-Ezer

TASSO
v. Schaumburger Wald

LASKO
v. d. Günz

BARNY
v. Untersberg

ANAKIN
Badaine

ASTERIX
Badaine

HARY
z Bílé Telče

HARRY
v. Hongarblick

ASKO
v. Achenthal

BIRKO
v. Achenthal

CÄSAR
v. Velstover Immengarten

ALF
v. d. Steinlohne

AMOR
v. Eichenkamp

ANNO
v. Heideschloss

BRISCO
v. Grossen Breite

SEDRIK
z Florianova dvora

MMO VIII. linie
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Zahraniční krytí MMO
V posledních letech mnoho našich chovatelů využilo možnosti nakrýt své feny 

MMO v zahraničí, především v Německu. Na tuto skutečnost reagoval hlavní poradce 
chovu MMO v Německu následujícím opatřením.

➢ zahraniční krytí (též export semene) musí majitel psa hlásit minimálně čtyři týdny 
před plánovaným krytím německému poradci chovu, 

➢ majitel zahraniční feny musí být členem klubu, který je součástí KlM-I, 
➢ fena musí splňovat chovné podmínky národního klubu, včetně dysplazie 

HD-A nebo HD-B, 
➢ o schválení zahraničního krytí rozhoduje německý poradce chovu se souhlasem 

německé chovatelské komise a poradce chovu klubu zahraničního chovatele. 

Protože docházelo v minulosti ve velmi mnoha případech k zasílání neúplných, 
nečitelných a proto nepoužitelných podkladů ke krytí elektronickou poštou, požaduji 
tyto změny: 

➢ všechny podklady (hlášení zahraničního krytí, kompletní barevná kopie průkazu 
původu feny, všechna osvědčení o zkouškách a výstavách a vyhodnocení HD) 
mi zasílat včas poštou (čtyři týdny předem) před každým zahraničním krytím, 

➢ všechna zahraniční krytí, která touto cestou neobdržím včas (čtyři týdny předem) 
nemohou být v budoucnosti schválena, 

➢ nadále je vyžadován klubem KlM mezinárodní krycí list,   
➢ po kontrole vrhu odpovědnou osobou příslušné země musí následovat hlášení 

krytí v zahraničí na odpovídajícím formuláři, 
➢ oba formuláře (mezinárodní krycí list a hlášení krytí v zahraničí + kontrola vrhu 

v zahraničí) musí být poštou zaslány na mou adresu, 
➢ za celý průběh a dodržení hlášení a termínů je zodpovědný majitel chovného psa.   

Josef Westermann, 
 hlavní poradce chovu MMO v SRN

 
Josef Westermann

Goffineweg 4
33442 Herzebrock

Tel: 05245-5953
E-mail:  josef_westermann@web.de 

Rozhovor s Milanem Kvízem
· Milane, můžeš se představit mladší generaci členů KDO?
Celý život jsem nadšeným chovatelem. S myslivostí jsem začal v roce 1963. To 
jsem si pořídil prvního pejska KO. Víceméně náhodou jsem si však pořídil dlouhána. 
Bratranec si objednal u pana Bydžovského ve Skochovicích DO a zviklal i mne. Já 
ho chtěl hned taky. Byla to láska na první pohled a na celý život. Vycvičil jsem na 
dvě desítky DO. Zúčastnil se nepočítaně zkoušek, včetně mezinárodních v Němec-
ku, Rakousku, Slovensku. Za nejprestižnější považuji úspěchy na Memoriálu Karla 
Podhajského, jehož jsem se zúčastnil sedmkrát. V r. 1995 jsme s Donem vyhráli, stal 
se absolutním vítězem.    

· Proč Tě zaujali hlavně DO?
Určitě mě ovlivnilo to, že DO je soutěživý pes, což dokázal hned na prvních zkouškách. 
DO mají pevné nervy, jsou spolehliví, inteligentní,  málokteří  jsou agresívní. Když je 
odborně vedete, tak zvládnou téměř vše, co od nich očekáváte. 

· Celý život ses věnoval DO a dosahoval s nimi vynikajících výsledků. Kolik 
DO jsi předvedl?

Přibližně dvacet, nejen mých vlastních, ale i pro kamarády myslivce. Ještě letos jsem 
cvičil jednoho.  

· Na kterého DO vzpomínáš nejvíce?
Nejvíce? Na prvního Bojka (Boj ze Skochovských luhů), na Dona z Dorytky, na Arana  
z Manského lesa. V paměti mám samozřejmě všechny. Co pes, to originál a velká láska. 

· V roce 1995 jsi byl vítězem MKP s Danem z Rokytky (DO) Mohl bys zavzpo-
mínat?

Konkurence byla veliká. Když Dan chodil na poli, byl bez problémů. Když druhý den 
po lese dělal hlasiče na barvě, už jsem tušil, že vítězství bude naše. Tušili to i druzí, 
přišlo se na nás podívat na 300 zvědavců. MKP je naše největší soutěž ohařů pořádaná 
s mezinárodní účastí spojenou se zadáváním titulu CACIT, CACT. Čím je zvláštní? 
Nelze se do ní přihlásit, nezbytnou podmínkou je kvalifikace. Posledním stupínkem je 
pak úspěšné absolvování Memoriálu Richarda Knolla. Přísné jsou podmínky, přísná 
hodnotící komise.  O to větší radost z vítězství. 

· Byl jsi také mysliveckým hospodářem a věnoval se myslivosti celý život. 
Jak vidíš loveckou kynologii a úroveň MRK a MKP dnes?

Ve svazu jsem vykonával řadu různých funkcí. Bylo dost práce i starostí. Ale také 
nějak více radosti a upřímnosti. Vše je v lidech. Bývali srdečnější, přátelští. Velmi se 
mi líbil memoriál na Moravě, rád vzpomínám na nadšení chovatelů, kamarádů… Teď 
je však důležité udržet kvalitu MRK a MKP, i když je méně peněz a více problémů. 
Členská základna stárne, proto je potřeba, aby nastoupili mladí. 

· Jsi znám jako výborný drezér hlasičů. Máš nějakou radu, co by neměl no-
vodobý cvičitel opomenout?

Nejdůležitější je mít pevné nervy, zachovat klid, věnovat výcviku hodně času, získat 
si důvěru psa a věřit mu. Cvičitel ho musí naučit hlásit hlavně v ohradě a taky na 
povel. Výcvik může trvat i rok.
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kteří jeli ke zkouškám, aby je podpořil. Kladl důraz na osobní vztahy a kontakty. Dostal 
nás do Německa a Rakouska, kam tehdy nebylo vůbec jednoduché vyjet. Vzpomí-
nám na jednu úsměvnou historku, vyrazili jsme na moře, psy jsme museli nechat ze 
zdravotních důvodů na hotelu. Když jsme se vrátili, pokoj byl vzhůru nohama a peří 
létalo ve vzduchu. Aranovi se jen smály oči. Takhle si zkrátil dlouhou chvíli zavřený 
o samotě. Pak se mi ale odměnil. Tenkrát v Německu jsem získal  v první ceně druhé 
místo... Zážitků mám nespočet, ale neodpustím si jednu připomínku. Doufal jsem, 
že až Bohouš odejde do loveckého nebe, klub na jeho počest zorganizuje memoriál 
Bohumila Kubelky. Rád bych byl ještě u toho. 

· Co vzkážeš dnešním začínajícím kynologům a držitelům našich dlouhosrs-
tých a münsterlandských ohařů?

Čistokrevný chov dlouhosrstých a krátkosrstých plemen německých ohařů byl založen 
před 137 lety, v květnu 1879, kdy byly schváleny standardy pro plemena DO a KO. 
V Čechách stála u zrodu KDO v roce 1935 paní hraběnka Pavla Kinská. Pusťte se 
do chovu dlouhosrstých a münsterlandských ohařů, ti vás nezklamou. Práce s nimi 

je radost a jak si je pořídíte, je to 
láska na celý život. Potvrdit to 
může i moje manželka, která mne 
v chovatelství a kynologii až do 
současnosti podporuje, za což jí 
patří můj velký dík. 

Kynologii a myslivosti zdar!

Otázky kladl Petr Buba

· Kde vidíš problém chovu DO 
dnes, kdy DO zaznamenali 
velký úbytek?

Dlouhánů ubylo, málo se kryje. Mo-
mentálně jsou v módě jiná lovecká 
plemena. Klesl také počet mladých 
členů a ti, co jsou, si neberou štěňa-
ta. Psů ale ubylo celkově, zmenšily 
se honitby, je méně drobné zvěře.  

· Byl jsi u zrodu KDO v jeho 
začátcích. Máš na tuto dobu 
nějakou pěknou vzpomínku?

Bylo nás hodně zapálených členů. 
Nikdy nezapomenu na Ing. Bohou-
še Kubelku, který dělal předsedu 

DO Don z Dorytky,
vítěz MKP v roce 1995

celorepublikového klubu v letech 
1966 – 1978. Doprovázel všechny, 

DO Iran z Krásného Hrušova

Lov černé zvěře trochu jinak
Jistě si téměř každý z myslivců měl možnost přečíst nebo slyšet mnoho rad, 

jak nejlépe na přemnožená divoká prasata. Každý způsob lovu černé zvěře má 
svá pro a proti. Čekaná u vnadiště je náročná na čas a je nutné samozřejmě 
vnadit a vnadiště kontrolovat a limitující je nejen váš čas, ale i počasí a světelné 
podmínky. V našich honitbách se rozmohl nešvar krmit, nikoli vnadit a tak vidíte 
v mnoha honitbách haldy plesnivého bílého pečiva nebo hnijící hromady „čehosi“, 
čímž si myslivci sami tráví zejména srnčí zvěř, která je na dietetické problémy 
nejcitlivější. U srnčí zvěře dochází rychle k acidozám a pak se myslivci diví, že 
nacházejí v honitbě padlé kusy nebo tvrdí, že srnčí na vnadiště nechodí - bohužel 
už nechodí, protože pozhasínalo. Podle mého názoru i tento nešvar, vnadit bílým 
pečivem, je jednou z příčin, proč se v poslední době v mnoha honitbách rapidně 
snižují stavy srnčí zvěře.

Černé zvěři vnadění nezávadným tvrdým bílým pečivem, jako všežravcům, nevadí, 
ale mně osobně se velmi osvědčilo vnadit černou zvěř několika hrstmi kukuřice – ale 
pozor, nikoli pouze na zem nebo do koryta. Kukuřice se musí přikrýt, např. těžkým 
korytem z bukových fošen dnem vzhůru nebo korytem ze slabší kulatiny a zatěžkat 
ještě kamenem tak, aby vysoká zvěř nebyla schopna kryt běhy odstrčit. Potom vna-
díte pouze černou zvěř, která na vnadišti toto zakrytí snadno ryjem odhodí, a ostatní 
zvěř se ke vnadišti nedostane. Navíc je vnadiště takto chráněno před vlivy počasí 
a samozřejmě je také úspornější.

Ovšem v letech bohatých na žaludy a bukvice se na vnadištich stejně příliš lovit 
nedaří. Naháňky jsou zase organizačně náročné, pro účastníky méně bezpečné 
a mnoho zvěře se postřelí a nikdy nedohledá, a navíc si při nich vyháníte i ostatní 
zvěř z honitby.

Každý myslivec vlastnící loveckého psa určitě považuje zrovna toho svého za 
nejlepšího. Pro lov prasat se většinou používají v našich honitbách teriéři, braky, 
různé druhy honičů, slídiči, jezevčíci. Tato plemena jsou výborná, ale neumí zvěř 
v klidu vystavit tak, jak to umí ohaři, což je základní vlastnost psa pro způsob lovu 
prasat, který bych rád popsal. S ubývající drobnou zvěří v našich honitbách ubývají 
možnosti využití ohařů a popisovaný způsob lovu jistě obohatí jejich využitelnost. 
Já osobně mám slabost pro malého münsterlandského ohaře, který je obecně pro 
lov v našich podmínkách podle mého názoru univerzální. Jak se říká, dobrý pes je 
půlka myslivce. Ovšem pro způsob lovu, který se svým Texem Eben-Ezer praktikuji, 
je nutný dobrý výcvik a praxe. Malý münsterlandský ohař má prakticky jako jediný 
z ohařů tu výhodu pro lov černé zvěře, že ho lze použít bez problémů na naháňkách, 
protože nepatří mezi vysokoběhé ohaře, které podle zákona nelze při naháňkách 
používat*), a tak může rychle získat zkušenosti s černou zvěří. Nevýhoda ohařů při 
naháňkách je, že málokterý hlásí zvěř vytrvale. Většinou vydavá párkrát vysokým 
hlasem na viděnou a potom sleduje stopu zvěře němý, takže lovec neví přesně, kudy 
se zvěř v leči pohybuje.

Zbarvení malého münsterlandského ohaře je bílohnědé, což je výhoda při jeho 
sledování v leči, protože je v porostech dobře viditelný. Pro zlepšení viditelnosti psa je 
možno dát mu i reflexní obojek. Pes musí mít praxi s černou zvěří, nesmí ji bezhlavě 



9796

napadat, musí mít před ní určitý respekt, pak je opatrný a lze ho použít pro následu-
jící způsob lovu. Následně popsaným způsobem lovu lze lovit kdykoliv, nejlépe ale 
v podzimních a zimních měsících, kdy již opadalo listí z křovin a stromů a selata jsou 
již odrostlejší. Na lov černé zvěře chodím nejraději ráno nebo i v odpoledních hodi-
nách, protože je nutné, aby byly dobré světelné podmínky. Jistě každý myslivec, který 
je častěji v honitbě ví, kde se černá zvěř s oblibou zdržuje, a tak je proto nutné tato 
místa opatrně obejít a hlídat si vítr. Ideální je lovit po dešti za vlhka nebo na čerstvém 
sněhu, kdy se lze ke zvěři bezhlučně přiblížit. Pokud je příliš sucho, šustí listí pod 
nohama a pokud je přimrznuto, potom jsou vaše kroky slyšet na velkou vzdálenost 
a zvěř včas uniká.

Na příhodném místě pustím psa na volno a nechám ho prohledávat terén. Malý 
münsterlandský ohař je dychtivý lovec a je nutné ho vycvičit tak, aby lovil pro pána 
a pod flintou a musí pochopit, že loví přednostně černou zvěř a ostatní zvěř nesmí 
pronásledovat. Potom stačí sledovat pohyb psa. V hustých podrostech není obvykle 
jednoduché číst zvěř před vámi a je nutné vždy počkat na vývoj situace a vědět přesně 
na jaký kus střílíte, abyste nestřelili například vodící bachyni, která se většinou dá 
do pohybu jako první.

Zkušený pes si jde pro vítr, a pokud je v podrostu před ním černá zvěř, vystaví 
ji. U černé zvěře nezvedá přední běh jako například před bažantem, ale napne se, 
strne a čeká, až se vůdce opatrně přiblíží, popřípadě opatrně otáčí hlavu k vůdci 
a ubezpečuje pohledem, že je zvěř před ním. Pokud lovíte na stejném místě vícekrát, 
inteligentní pes ví přesně, co má dělat a jde sám na místa, kde se již se zvěří v mi-
nulosti někdy setkal. Zaleží na štěstí a zkušenostech psa i pána. Ideální je, když je 
černá zvěř dezorientovaná a neví, co se děje, pak se vylomí ze záběhu, popoběhne 
a jistí, a to je optimální chvíle pro zamíření a výstřel. Kromě hustého podrostu černá 
zvěř s oblibou hledá záleh na jižním svahu s dobrým výhledem do všech stran, pak ji 
pes s dobrým nosem při dobrém větru najde i ve vysokém lese a vystaví na více než 
100 metrů, takže můžete v klidu dalekohledem obeznat přesně situaci. Jisté je, že se 
při tomto způsobu lovu nepovede pokaždé prase střelit a zvěř unikne i bez výstřelu, 
nebo musíte střílet v pohybu, ale je to určitě další možný způsob lovu černé zvěře, 
při kterém o vzrušující lovecký zážitky není nouze. 

V mysliveckých sdruženích doporučuji o tomto způsobu lovu informovat mysli-
veckého hospodáře a určitě platí – všeho s mírou. Jak jistě každý myslivec ví, není 
dobré lovit na stejných místech příliš často, protože černou zvěř znepokojujete na 
stávaništích podobně jako při naháňkách, a pokud do ní ještě střelíte, určitě se na 
stejném místě neobjeví více dní, popřípadě může i trvale změnit svoje stávaniště. 

Ing. Zdeněk BLACKÝ
(info@lovzver)
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Dítě a pes

Šimon Kušta a Faty z Rasetova dvora - „sehraná dvojka“

Pomáháme si
MMO
Zadám štěňata MMO 
Otec: Quero von Hubertus (Rakousko), hnědý bělouš, 56 cm, oko hnědé, VD, 

DKK A/A, FWP I.c. 308b, VGP III.c. 360b, 
Matka:  CIRA z Angeliky, hnědobílá, 52 cm, oko hnědé, Výborná, CAJC, 2 x Res.

CAC, DKK A/A, PZ I.c. 283b, SZVP I.c. 100b, LZ II.c. 196b. 
Odběr: únor 2017 
Kontakt: Martin Hanke Heydukova 15, 746 01 Opava 
 Mob: 724 25 95 44, m.hanke@hankestrojirna.cz,
 www.zangeliky.webnode.cz 

Zadám štěňata MMO k odběru v polovině dubna 2017 po osvědčeném spojení :
Otec: Hugo von Münsterland 
Matka: Asta v. Dijamanti
Petr Buba, Nový Dvůr 33, 270 01 Kněževes u Rakovníka. tel. 606 265 615.

DO
Zadám štěňata DO 
Otec: Cyr z Volenických luk 
Matka: Vera od Smolenské přehrady 
Termín vrhu: 22. 1. 2017
Kontakt: Jaroslav Dvořáček, Hliníky 515, 679 63 Velké Opatovice, tel: 775 227 988

VMO
Prodám štěňata Velkého münsterlandského ohaře po výborných rodičích, 
aktivně využívaných v myslivecké praxi.
Matka: Quinet Svatoborský revír - vždy výborná. 4x CAC, CACIB, BOB, BOS, NV, 

český šampion; ZV I.cena, PZ II c., pohár OMS Karviná PZ+SVP I. C., 
Memoriál Jitky Hromadové ZV+SVP+LS I. Cena

Otec: Britt od Spálené skály - výborný, CAC, res.CACIB, oblastní vítěz, Český 
šampion, LZ+SZVP I.c.,Memoriál Josefa Daňka I.c.,MVZ III.c.,ZV Ic., PZ 
I., Oba rodiče oszří na škodnou.

Odběr: začátkem ledna.
Více info:  tel.: 723 077 973 nebo na Gabca.mikes@ seznam.cz



101100

Naši sponzoři: 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. 606 265 615
 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 Mlýnek
 251 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/
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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. 93/2016 vychází XX. prosince 2016.
Uzávěrka příštího Zpravodaje č. 94/2017 je 15. května 2017.
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. 606 265 615
 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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