
Vážení členové a přátelé KDO, 

 zdravíme Vás netradičně jen písemnou formou. Pokud nebude možno se 

setkat osobně na spádových schůzích, řešíme informovanost alespoň 

prostřednictvím klubových webových stránek. Pročtěte si zprávy jednotlivých 

zástupců výboru za jejich agendu. Prosíme členy klubu o zpětnou vazbu. 

Konstruktivní připomínky členů k činnosti klubu jsou velmi důležité a prosím o 

předání, zaslání podnětů jednotlivým gestorům, případně členům výboru klubu. 

Podněty budou projednány ve výboru klubu po plánovaném termínu poslední 

spádové schůze. Ve výboru budeme také operativně řešit zajištění akcí roku 

2021. 

 

 Doufám, že budeme i v roce 2021 pohodovým klubem pro volný čas a budeme 

se nadále věnovat našim skvělým plemenům loveckých psů a bohaté klubové 

činnosti. Snad nám to nákazová situace dovolí. 

 Velice si vážím činnosti ve spádových oblastech, ukázkovým příkladem 

činnosti v roce 2020 byly dvoje mezinárodní všestranné zkoušky připravené 

Východočeskou pobočkou. Veliké poděkování patří přípravnému výboru MVZ z 

Východočeské pobočky za perfektní přípravu a zajištění celé akce, včetně finančního 

krytí. Nic nebylo ponecháno náhodě a precizně připraveno. Nepamatuji si, že by v 

minulosti MVZ KDO nezatížily klubovou pokladnu. Současně, bych chtěl i 

poděkovat mysliveckým spolkům za zapůjčení honiteb pro umožnění jejich 

konání. 
 Doufám, že nám nebude nic bránit setkat se ve spádových oblastech i v jiném 

neplánovaném termínu, posedět s přáteli a probrat osobně klubovou činnost. 
 

 Pro ty z Vás, kteří neměli možnost se seznámit s úvodním článkem ve 

Zpravodaji, přikládám zprávu o činnosti klubu za rok 2020. Těm kteří již četli se 

omlouvám. 
 

Zpráva o činnosti Klubu dlouhosrstých ohařů z.s. za rok 2020 
 

Vážení přátelé, 

 

rok 2020 byl poznamenán omezeními z důvodu pandemie viru covid-19. Začátkem roku ještě 

proběhly podle plánu schůze KDO ve spádových oblastech. Na nich jsme mimo jiné projednali 

nepříjemnost ohledně vývozu štěňat MMO po německém psu do klubu v USA, který není členem 

FCI. Z usnesení mezinárodního klubu MMO není tento klub podporován a je zařazen do 

nepovoleného chovu. Záležitost byla projednána a dořešena na výboru klubu v Mnichovicích. S 

předsedou mezinárodního klubu MMO jsem byl v písemném kontaktu a celou záležitost se podařilo 

urovnat v dobrém. Nyní máme nastavena jasná pravidla prostřednictvím poradců chovu pro 

jednotlivá plemena. Bude trochu více administrativy s povolením krytí v zahraničí. O zahraniční 

krytí je potřeba požádat s dostatečným předstihem. U DO mě ještě oslovuje předseda zahraničního 

klubu před vlastním krytím, zda je vše v pořádku. Co je však podstatné, možnost krytí v SRN nám 

nadále zůstává. Děkuji členům za konstruktivní připomínky ze spádových schůzí, které daly 

jasně najevo směřování klubu. Na uvedené výborové schůzi se rovněž všichni členové výboru 

jednoznačně vyjádřili pro soudržnost klubu a zachování současného zastřešení jednotlivých 

plemen klubem.  



Některé zkoušky a výstavy v plánovaných termínech nemohly proběhnout. Pokud to bylo možné, 

termíny byly přeloženy na pozdější dobu. Klubová činnost se nezastavila – s jednotlivými akcemi si 

Vás dovolím oslovit v úvodu a věřím, že se s nimi podrobněji seznámíte na dalších stránkách tohoto 

Zpravodaje. 

Lesní zkoušky v Ejpovicích byly 21. 6. 2020. Vítězem klubových lesních zkoušek se stala VMO 

Windy Svatoborský revír, vedla ji Ing. Lenka Fialová. Memoriál Karla Kiewega lesní zkoušky a 

zkoušky z vodní práce proběhly 25. – 26. července tradičně v Libějovicích v naprosté pohodě 

účastníků a skvělé pohostinnosti restaurace u Kiewegů. Nejlepším dlouhosrstým ohařem byl 

DO Ares z Lesa Ouliště Rostislava Dolíhala. 
22. Samostatná klubová výstava se uskutečnila v termínu 9. srpna 2020 v parku u restaurace Stará 

myslivna na Konopišti. MMO posuzoval pan Petr Buba, DO a VMO posuzoval MVDr. Miroslav 

Kalich. Vítězem celé výstavy byl MMO Dyk z Lovčické hájovny. Prověřili jsme nové místo pro 

pořádání výstavy a plně pro naši klubovou výstavu do budoucna vyhovuje. 

13. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa ZV KDO se uskutečnil 15. 8. 2020 v náhradním 

termínu. Vítězem byla fena malého münsterlandského ohaře Aida od Panského potoka, vedl ji 

pan Jiří Tík. 
Podzimní zkoušky CACT proběhly v sobotu 22. 8. 2020 v Litohlavech na Rokycansku. Vítězem se 

stal pes VMO Zefír Junior od Nezdického potoka vedený Michalem Klasnou. 

51. CACIT Klubová soutěž – Mezinárodní všestranné zkoušky KDO a 52. CACIT 

Mezinárodní všestranné zkoušky DO se uskutečnily ve dnech 12. – 13. 9. 2020 v Chlumci nad 

Cidlinou pod patronací Východočeské pobočky. Letošní MVZ byly skutečně kynologickým 

svátkem. Noblesní bylo zahájení na zámku Karlova Koruna s velkou společenskou účastí a 

přítomností současného hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. Vítězem 51. CACIT 

Klubové soutěže MVZ – DO, VMO, MMO se stal pes DO Solojäger’s Zakk, kterého vedl pan 

Winfried Edelmann, druhé místo obsadil pes DO Amor von der Riedleite Ing. Luďka Jirků a třetí 

se umístila fena DO Leila Lanferové Polia s vůdcem panem Petrem Vavřinou. Vítězem 52. CACIT 

Mezinárodních všestranných zkoušek DO se stala fena Finja Lindemann’s s vůdcem panem 

Jiřím Hálou, druhá se umístila fena Quentje vom Paradies, jejíž vůdce byl Andreas Wennemer, a 

třetí místo získali pes Ben ze Střípků s vůdcem panem Františkem Chvojkou. Celkovým vítězem se 

stalo české družstvo, druzí byli Rakušané. MVZ byly pozitivně hodnoceny i zahraničními účastníky. 

Velký obdiv zahraničních účastníků byl věnován velkému množství drobné zvěře s možností jejího 

lovu. Současně to však bylo pro některé z nich i úskalím při dohledávce střelené zvěře. 

Veliké poděkování patří Východočeské pobočce za perfektní přípravu a zajištění celé akce, včetně 

finančního krytí. Nic nebylo ponecháno náhodě, vše bylo precizně připraveno. Nepamatuji si, že by 

v minulosti MVZ KDO nezatížily klubovou pokladnu. Mrzí nás nemoc pana Josefa Jeníka, litujeme, 

že s námi nemohl prožít tak krásné MVZ, které ještě před onemocněním připravoval. Přejeme mu 

brzké uzdravení! 

V sobotu večer se uskutečnil v místě MVZ výbor KDO. Řešili jsme organizaci a zajištění klubové 

činnosti v roce 2021, především zajištění zkoušek z výkonu a výstav. Samostatně byla řešena 

mezinárodní spolupráce. Je potřeba ve větší míře zapojit zejména MMO do mezinárodní spolupráce. 

Zcela zásadní jsou pro chov našich plemen osobní kontakty s vůdci a chovateli z jednotlivých zemí 

na společných akcích. Díky nim máme možnost poznat a do chovu KDO zapojit špičkové 

zahraniční jedince. V KDO si nyní můžeme dovolit přispět vůdcům na zkoušky z výkonu v 

zahraničí. Pro MMO je možnost uhradit startovné pro 4 psy v roce na VGP (= všestranné zkoušky) 

v zahraničí. Pro VMO bude možnost přispět stejným způsobem na požadované HZP (= podzimní 

zkoušky chovnosti). U DO se na MVZ v zahraničí startovné nehradí. Celé MVZ zajišťuje 

pořadatelská země 1 × za tři roky. 

Samostatná speciální výstava KDO proběhla v sobotu 26. září v Humpolci v areálu Zlatá 

podkova. Rozhodčí pro MMO byla Jana Šmídová, pro DO a VMO Ladislav Hubata. Zúčastnilo se 

jí 26 MMO, 4 VMO a 11 DO. Vítězem výstavy se stal německý dlouhosrstý ohař Avar od 

Železnohorských lesů. 
Hned druhý den byla také možnost předvést a případně získat posudek pro kandidáta chovu na 



Klubové výstavě v Náměšti na Hané, rozhodčím byl MVDr. Luboš Šlapanský. Této výstavy se 

zúčastnilo 27 MMO, 7 VMO a 7 DO. Nejlepší malý münsterlandský ohař byl Jetro od Pstruží 

říčky, nejlepší VMO byla Windy Svatoborský revír a nejkrásnějším DO Norik z Ka-Mir Bohemia. 

Poslední letošní klubovou akcí byly podzimní zkoušky na Moravě, které se konaly 28. září v 

honitbách MS Královopolské Vážany a Viničné Šumice – Koválovice. Vítězkou se stala fenka 

MMO Betty z Pravíkovského údolí, jejímž vůdcem byl pan Josef Trojek. 

Děkuji členům výboru a dozorčí rady  za jejich práci. Je potěšující aktivní přístup nových členů 

výboru a dozorčí rady, musím vyzvednout zejména práci Petra Valenty, Zdeňka Horáka a Jaroslava 

Šímy v příkladném zajišťování klubové činnosti. O klubové webové stránky se stará s přehledem 

Ing. Kateřina Svobodová. Návštěvníci našich webovek mají okamžitý přehled o činnosti klubu. 

Kateřino, mockrát Vám všichni děkujeme. 

Děkuji jménem výboru KDO členské základně a všem sponzorům, kteří nám pomáhají se 

zajištěním klubové činnosti. Bez jejich pomoci a členských příspěvků by se klubu tak dobře 

nevedlo. 

Přeji nám všem v roce 2021 pohodu, radost z našich pejsků, lovecké a kynologické úspěchy a 

hlavně hodně zdraví. 

 

 

Ing. Jiří Kec 

předseda KDO 

 


