
Hlavní směry činnosti Klubu dlouhosrstých ohařů  

pro funkční období 2019 – 2024 

 

V chovu všech tří plemen klást důraz na loveckou upotřebitelnost s upřednostňováním jedinců 

s všestrannými zkouškami, davičů s pevnými nervy, hlasitých na stopě nebo alespoň na 

viděnou, standardního exteriéru. 

 

Evidovat u poradce chovu osvědčování ostrosti při střetu se škodlivými zvířaty v honitbě, 

kontaktu s živou kachnou v rákosí při lovu kachen a hlasitosti na stopě nebo na viděnou. Psy a 

feny, kteří tuto vlastnost mají, upřednostňovat v chovu.  

 

 

Podmínky chovnosti pro plemena KDO 

 
německý dlouhosrstý ohař, malý münsterlandský ohař a velký münsterlandský ohař 

 

 Pes: 

 výstavní ocenění na klubové nebo speciální výstavě KDO nejméně velmi dobrý (věk 

nejméně 15 měsíců) 

zkoušky: ZV nejméně II. cena, VZ nejméně II. cena,  VZ na kterých se uděluje titul CACT, 

      CACIT v České republice nebo na VZ v zahraničí III.cena  

      nebo ZV nejméně II. cena,  PZ I. cena a LZ a SZVP nejméně II. cena. 

Fena: 
výstavní ocenění na klubové nebo speciální výstavě KDO nejméně velmi dobrá ( věk 

nejméně 15 měsíců ) 

zkoušky: ZV nejméně II. cena a PZ nejméně II. cena  

 

ZV musí být absolvovány do 2 let věku. V případě, že pes nebo fena nemá složeny ZV, pak 

některá další zkouška výkonu nejméně II. cena 

 

Všichni jedinci musí být  plnochrupí s nůžkovým skusem, musí mít vyšetření DKK 

s nálezem nejvýše stupně B. Vyšetření musí být provedeno po dovršení 12 měsíců věku. 

 

Feny německého dlouhosrstého ohaře se stupněm C mohou být zařazeny do chovu. Feny se 

stupněm DKK C je možno krýt pouze  psy s DKK stupně A. 

 

 

Všechny výsledky vyšetření DKK uvádět v klubovém Zpravodaji. 

 



Udržovat aktivní členství v mezinárodních a celosvětových klubech. Spolupracovat se svazy 

DO, MMO a VMO Německa a Rakouska ve vzájemném uznávání chovnosti. 

 

Každoročně pořádat s příslušným OMS ČMMJ Mezinárodní zkoušky pro jedno z plemen a 

samostatnou Klubovou soutěž – Mezinárodní všestranné zkoušky pro všechna tři plemena 

KDO se zadáním titulu CACT a CACIT. 

 

Každoročně pořádat samostatnou klubovou výstavu, speciální výstavu a další klubovou 

výstavu pro plemena KDO při některé z oblastních výstav tak, aby jedna z výstav byla 

uskutečněna na Moravě.  

 

Pořádat CACT zkoušky vloh v rámci Memoriálu MVDr. Vladimíra Soukupa v Čechách a 

Memoriálu Miroslava Němce  na Moravě. Umožnit spádovým oblastem pořádání dalších  

zkoušek z výkonu. Podporovat výcvikové dny a společné nácviky. 

 

Rozšíření genofondu plemen KDO podpořit pomocí zprostředkování kontaktů s držiteli 

chovných psů v zahraničí. 

 

Zajistit propagaci činnosti KDO uváděním zpráv o průběhu akcí pořádaných KDO 

v odborných sdělovacích prostředcích. 

 

Ing.Jiří Kec 

Předseda KDO 


