








1 
 

Klubový zpravodaj 2/2017                            Obsah 
 
 
 
 
 
 
2 slovo úvodem 
5 vzpomínáme, výročí 
6 kalendář klubových akcí, zprávy z klubu 
8 informace chov 
10 zápisy z výborové schůze 
13 anglický setr + pointr – zpráva poradce chovu 
15 gordon setr – zpráva poradce chovu 
17 irskýčervenobílý setr – zpráva poradce chovu 
19 irský setr – zpráva poradce chovu 
22 výsledky II. Klubové výstavy Chržín 
27 výsledky Klubové výstavy Konopiště 
40 výsledky Speciální výstavy Zákupy 
44 MFT Kladno 
46 výsledky klubových zkoušek 
48 MFT-GT Kladno 
50 Sv. Hubert, Mistrovství světa 2017 
52 NFT Rakousko 
53 příprava psa na výkon 
56 o pohár hradu Rychmburk 
57 MFT Jablonné v Podještědí, Memoriál Josefa Luxe 
58 přihláška nového člena 
59 přihláška k zápisu štěňat 
60 klubový adresář 
 

Na titulní straně:   Grif z Jirouškova dvora 
nar.24.12.2014  chovatel: Jiří Jiroušek    majitel: Zdeněk Kruchňa 

 

Výstavy:    výborný,CAC 
 

Výsledky zkoušek: 
16.4.2016   ZV - 1.cena- 223 b, nos 4 
17.9.2016   PZ - 1.cena-  283 b, nos 4 
15.10.2016 Pohár sv. Huberta Konopiště - vítěz 
16.10.2016 Pohár sv. Huberta Konopiště – 4. místo 
8.5.2017      Jarní pohár ČPSK- 1.cena-202 b, nos 4, Vítěz poháru I. Rafalské 
30.9.2017    Pohár sv. Huberta- Kopčany-Slovensko - velmi dobře 
7.10.2017    Pohár sv. Huberta- Blevice- 3. místo 
14.10.2017  Pohár sv. Huberta- Konopiště - velmi dobře 
15.10.2017  Pohár sv. Huberta- Konopiště - velmi dobře   



2 
 

 
 

 
Periodikum je registrováno na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem – MK ČR E 21952. 
 
Zpravodaj připravili:  
Vladimíra Dvořáková, Alena Poláková, MVDr.Darja Musilová Ph.D, členové ČPSK 
 
Fotografie poskytli: 
Eva Černohubová, Nikola Balajková, Věra Klimešová, členové ČPSK 

 
Slovo úvodem 
 
Vážení členové ČPSK, 
 
Dovolím si jako již tradičně zahájit svůj příspěvek ne příliš pozitivně, krátkou zmínkou o žalobách 
podaných na klub. Doufám, že zdravý rozum nakonec zvítězí a tuto "nechtěnou tradici" bud moci 
odložit. 
Od volební členské schůze klubu konané v únoru 2016 brzy uplynou dva roky. Na této se jedna 
zájmová skupina snažila účelovými přihláškami ke členství v klubu podanými těsně před výroční 
členskou schůzí cíleně ovlivnit výsledek voleb. Ze zájemců o členství, kterým jsme vrátili členské 
příspěvky a požádali je o zaslání přihlášky, se přihlásilo pouze minimum členů - vysvětluji si to tak, 
že se přihlásili pouze ti, kteří o členství v klubu měli skutečně zájem. Vyřešení žalob, které na klub 
v souvislosti s členskou schůzí z února 2016 a mimořádnou schůzí ze září 2016 podal pan Houda 
bylo je a bude nejdůležitějším úkolem pro výbor klubu. Pan Houda ve svém tažení proti klubu 
nepolevuje a to, že tím klubu a většině jeho členů škodí je mu evidentně zcela jedno. Nadále tak 
musí výbor klubu prioritně řešit obranu proti těmto žalobám, takže čas, prostředky a energie musí 
bohužel i nadále směřovat na obranu klubu proti žalobám pana Houdy.... 
Klub je i přes tuto zkušenost nadále otevřen všem a vítáme všechny zájemce o pointery a settery, 
kteří jsou schopni respektovat názor většiny i když se někdy neshoduje s názorem, který sami 
zastávají.... 
 
Všem členům výboru děkuji za to, že se snaží pro klub dělat maximum, že se snaží přispět k tomu, 
aby akce našeho klubu byly kvalitní, aby byla co možná nejlepší informovanost členské základny, 
abychom pomohli co nejlepší a nejširší  prezentaci našich plemen, abychom pomohli členům 
klubu, kteří mají zájem se o našich plemenech něco dozvědět, něco se naučit. 
 Za reprezentaci klubu velice děkuji všem členům klubu, kterým se daří a sbírají úspěchy na poli i 
ve výstavních kruzích. Současná situace s drobnou zvěří není pro naše plemena příznivá, o to 
cennější je to, že svěřenci našich členů zaznamenávají v posledních letech stále lepšící se výsledky 
- je to velký příslib do budoucna.  
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Rok 2017 
Rok 2017 byl rokem, kdy naše řady opustil dlouholetý předseda klubu, pan Josef Němec. S panem 
Němcem jsem se setkával již od svých kynologických začátků, prvních výstav, zkoušek atd. Pan 
Němec byl člověkem, který loveckým psům a kynologii celkově věnoval velkou část svého života. 
Svým zapálením zejména pro loveckou kynologii a nasazením, se kterým pracoval pro klub byl a 
bude vzorem nejen pro členy ČPSK. 
 
V roce 2017 jsme uspořádali mnoho klubových akcí. Obě výstavy se vydařily. Po dohodě s MSKAO 
o střídání klubů v pozici organizátora speciální výstavy proběhla letos speciální výstava pod 
patronátem MSKAO. V Chržíně se uskutečnila Klubová výstava bez zadání titulu klubový vítěz. 
Výstava proběhla v pohodové, přátelské atmosféře a myslím, že všichni odjížděli domů dobře 
naladěni. Výcvikový kurz, který vyvrcholil právě výstavou, byl opět plně obsazen. Děkuji všem, 
kteří přijeli a frekventantům kurzu věnovali svůj čas a zkušenosti, které jsou pro začínající majitele 
pointerů s setterů k nezaplacení... Klubová výstava proběhla jako již tradičně na Konopišti a opět 
přilákala velmi slušné množství vystavovatelů. Oba páni rozhodčí navodili v kruzích velmi 
příjemnou atmosféru, takže si výstavu snad všíchni maximálně užili. 
Letošním jarním MFT jsme si chtěli vyzkoušet, zda je možné i v rámci honiteb, které máme k 
dispozici, uspořádat opět po letech větší akci. Akce se povedla, absolutní většina našich i 
zahraničních účastníků odjížděla velmi spokojena. Švýcarský rozhodčí pan Pino Zambelli si terény 
i zazvěření velmi pochvaloval a chce se k nám vrátit v roli vůdce se svými svěřenci. 
Podzimní MFT-GT proběhl v komornější - rodinné atmosféře. Opět byly připraveny kvalitní 
zazvěřené terény, takže psi měli šanci na úspěch, což je v současné době to hlavní. 
Jarní pohár byl také plně obsazen 16 psy, z nichž se devíti podařilo uspět. 
Tradičně ne zcela ideální je situace ohledně klubem pořádaných loveckých zkoušek. Klubové 
zkoušky mají vyšší prestiž, ale to samo o sobě evidentně nestačí. Předem děkuji za jakékoliv 
podněty, které by nám pomohly tyto zkoušky zatraktivnit.  
Toto platí samozřejmě obecně. Moc děkuji všem a vítám každého člena, který se snaží jakýmkoliv 
způsobem pomoci klubu v jeho aktivitách. Čím více členů se bude aktivně zapojovat do dění v 
klubu, tím lépe bude klub fungovat, tím kvalitnější budou klubové akce atd... 
 
Rok 2018 
Na rok 2018 plánujeme rekonstrukci webových stránek.  
Velice děkuji Romanovi Sedláčkovi za to, jak dlouho a usilovně se tvorbě a správě našich stránek 
věnoval. Na současné stránky se budeme snažit navázat - maximum informací plánujeme přenést 
na stránky nové.  
V roce 2018 nás čeká většina "prověřených akcí" v menších úpravách. V tomto roce uspořádáme 
dvě výstavy. V Chržíně proběhne tradičně výstava v rámci výcvikového kurzu - v roce 2018 to bude 
výstava speciální. Klubová výstava se zadáváním titutlu klubový vítěz bude i v roce 2018 v parku 
na Konopišti.  
Co se týče zkoušek typu FT, tak na jaře proběhne třídenní MFT, kde se po zkušenostech z letošního 
jara rýsuje velmi slušná mezinárodní účast. Na podzim proběhne opět dvoudenní soutěž typu 
MFT-GT se soutěží Svatého Huberta. V plánu je také Jarní pohár se zadáváním Poháru Ireny 
Rafalské nejlepšímu IS. I v letošní roce uspořádáme zkoušky vloh, podzimní zkoušky a všestranné 
zkoušky. 



4 
 

Na všechny klubové akce Vás tedy srdečně zvu, ať už jako soutěžící nebo jako diváky. Kde jinde, 
než na klubových akcích máte nejlepší příležitost porovnat kvality a schopnosti svých pointerů a 
setterů. Samozřejmě, že tyto akce jsou ideálním místem pro setkávání členů. 
Tak, jak jsem tradičně začal svůj příspěvek, tak ho i tradičně zakončím. Naštěstí je v našem klubu 
mnoho nadšenců, kteří rádi pomůžou a v této pozitivní atmosféře pak nemají šanci ani pokusy 
malé skupiny nespokojených členů, kteří se neváhají snížit k použití jakýchkoliv prostředků ve 
snaze o prosazení svých minoritních zájmů, bez respektování názoru většiny členské základny....  
Nesmíme zapomínat na to, že náš klub zastřešuje to, co nás spojuje. V dnešní překotné, často 
odcizené a povrchní době je funkce klubu o to důležitější, protože klub spojuje zájemce o 
ušlechtilá plemena pocházející z Britských ostrovů. Klub by měl pomáhat a pomáhá k častému 
setkávání členů a ještě jednou moc děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě 
a realizaci všech klubových akcí a děkuji i všem, kteří se klubových akcí účastní. Prostor pro 
zlepšení je vždy a všude, takže oceníme všechny členy, kteří pomůžou třeba i nápadem, jak kterou 
akci vylepšit.  
 
Dovolte mi, abych Vám popřál v novém roce vše nejlepší - štěstí, pevné zdraví a mnoho radosti s 
Vašimi čtyřnohými svěřenci! 
 
     Martin Hučko, předseda ČPSK 
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Vzpomínáme 
 

 

 

 

Pan Josef Němec 

Dlouholetý člen a později předseda klubu byl 
jednou z nevýznamnějších osobností lovecké 
kynologie, kterou propagoval u nás i v zahraničí. 
Celý svůj život zasvětil kynologii. Jeho chovatelská 
stanice z Podřipských polí byla známkou kvality jak 
z výkonu, tak z exteriéru. Vynikající všestranný 
rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů a 
jeden z prvních rozhodčích pro posuzování 
exteriéru všech plemen byl chovatelem celé řady 
plemen a poradcem chovu českých fousků, ale 
nejblíže měl k anglickým a irským setrům. 
Zasloužil se o založení Českomoravské Kynologické 
Unie a byl jejím předsedou. Byl předsedou 
Českomoravské myslivecké jednoty a člen 
Myslivecké rady. Vykonával funkci předsedy OMS 
Litoměřice, byl členem kynologické komise. Jeho 
osobnost ovlivnila významně postavení klubu. 

 
Se ctí budeme vzpomínat 

 

 

 

 

 

 
Dne 16.11.2017 zemřel ve věku 73 let pan Lubomír Krátký z Grunty 
(okr.Kutná Hora).  
Myslivost a lovečtí psi ho provázeli celým životem. Jeho největší 
láskou byli zejména pointři, nejznámějším psem byl Alan z Čertovské 
obory, který významně ovlivnil chov pointrů na kolínsku a 
kutnohorsku.  
Pan Krátký nechyběl na žádné kynologické akci. Byl rozhodčím z 
výkonu loveckých psů, ale především to byl moudrý a vzácný člověk. 
 
 

Čest jeho památce 
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Výročí 
 

Výbor ČPSK srdečně blahopřeje svým členům k významným životním jubileím v příštím roce 
2018, přejeme do dalších let mnoho sil, životního elánu i dalších chovatelských úspěchů.  
 

80 let –  Miroslav Šnobr - Kleneč 
 Jaroslava Chabová - Postupice 
 

75 let –  Josef Květoň – Srnín 

 Anna Kobsová – Rakovník 
  

70 let –  MVDr. Čestmír Šrámek – Klobouky u Brna 

 Ludvík Ransdorf – Rakovník 
 Zuzana Studenovská – Stará Huť 
 Marie Hádková – Jablonec nad Nisou 
  

65 let – Petr Šimáček – Sušice 

 Ivan Varhánek – Polepy 
 Ladislav Slavík – Čáslav 

 

Kalendář klubových akcí 2018 

 

Členská schůze  
 

V neděli 28. ledna 2018 10:00 klub „Varta“, Praha 10, sídliště Horní Měcholupy, Boloňská 310. 
Spojení ke klubu Varta je možné ze stanice metra Skalka (bus 271, výstupní stanice „Na Vartě“) 
nebo ze stanice metra Háje stejnou linkou a výstupní stanicí v opačném směru. 
 
Upozornění:  
Nezaměnit klub VARTA s 
restaurací nesoucí název 
Na Vartě, která se nachází 
u stanice autobusu.  
 

 

 
 

Jarní svod 
8.4.2018  Chata MS Horní Počernice, ulice Na Svěcence, Praha 
 

Kynologický kurz  
29.4. - 1.5.2018 Stará fara – Chržín u Velvar  
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Výstavy  
28.4.2018 Speciální výstava Stará Fara – Chržín u Velvar  

17.6.2018 Klubová výstava Konopiště, Benešov  

 

Zkoušky  
13. - 15.4.2018  MFT, GQ, Derby - OMS Kladno (CACIT, CACT)  

8.5.2018   Jarní pohár – OMS Kladno (CACT), Nejlepší IS získá „Pohár Ireny Rafalské“  

13.5.2018 Klubové ZV – OMS Praha 9  

22. – 23.9.2018  MFT-GT, Derby, Pohár Svatého Huberta – OMS Kladno (CACIT, CACT) 

6.10.2018 Klubové PZ – OMS Litoměřice 

20.- 21.10.2018  Klubové VZ – OMS Litoměřice (CACT)  

 

Zprávy z klubu  
 
 
 

!!! Připomínáme splatnost Členských příspěvků !!! 
 

Členské příspěvky – 300,- Kč na rok 2018 musí být uhrazeny do 31.12.2017.  
 
 
Příspěvky a jiné klubové poplatky lze platit bankovním převodem, případně složenkou typu A 
na účet č.: 35-340 490 237/0100 (KB Praha) variabilní symbol: vaše klubové číslo člena adresa 
majitele účtu: Český pointer a setter klub, z.s., Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4  
nebo složenkou typu C na adresu ekonoma klubu: Vladimíra Dvořáková, Cholupice 15, 143 00 
Praha 4 (do zprávy pro adresáta uvádějte vaše klubové číslo člena) 
 

Inzerce  
V klubovém zpravodaji je možné inzerovat chovatelské i podnikatelské aktivity.  
Ceny inzerce: 1 strana A5 3.500,-Kč, ½ strany A6 2.000,- Kč (vnitřní černobílé strany zpravodaje) 
 

Klubový zpravodaj  
Žádáme členy klubu, kteří mají zájem přispívat, aby své příspěvky - články a fotografie zasílali na 
alenka.polakova@centrum.cz, redaktor klubového zpravodaje Alena Poláková – tel. 606 252 171. 
 

Klubové informace - Prosím zasílejte aktual. změny:  
- chovní jedinci: nově získané tituly, zkoušky, šampionáty – na adresu příslušného poradce 

chovu  

- členové klubu: změna adresy, jména, telefonu, e-mailu, u některých členů není stále dodáno 
datum narození - na adresu matrikářky klubu 

- změny majitelů, spolumajitelství: majitelé mají povinnost i spolumajitelství hlásit na 
Plemennou knihu ČMKJ ! 

 

mailto:alenka.polakova@centrum.cz
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Chov – informace 
 

Chcete uchovnit psa nebo fenu?  
Po splnění chovných podmínek je třeba zaslat příslušnému poradci chovu tyto podklady:  
- originál průkazu původu a jeho kopii  
- výstavní posudek, kde musí být uvedena výška, zuby, barva oka 
- kopii tabulky ze zkoušek, která opravňuje k zařazení do chovu  
- výsledek vyšetření DKK  
- 2 fotografie ve výstavním postoji  
Žadatel o uchovnění psa, feny musí být členem ČPSK, zaplatit poplatek za uchovnění ve výši 100,-
Kč. U psů je následně třeba nechat zapsat záznam o uchovnění do Plemenné knihy. U fen se tento 
zápis většinou provádí až při hlášení prvního vrhu. Pokud chcete mít u chovného jedince uvedeny 
další zkoušky z výkonu a výstavní ocenění, zašlete kopie dalších posudků z výstav a kopie zadaných 
titulů a tabulek z výkonu poradci chovu i Plemenné knize na adresu: Českomoravská kynologická 
jednota, plemenná kniha, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov. U zařazených chovných 
jedinců uvádějte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail.  
 

Chovné podmínky ČPSK  
1. Rtg na dysplazii kyčelních kloubů - maximálně stupeň 2/2  
 

2. Exteriér - známka výborná nebo velmi dobrá  
a. získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě v ČR  
b. v posudku a rodokmenu musí být uveden skus, chrup, výška a barva oka  

I) skus nůžkový (ev.klešťový)  
II) chrup – úplný  
III) minimální kohoutková výška u feny 58cm  
IV) minimální kohoutková výška u psa 62cm  
V) barva oka - dle standardu  

c. v den výstavy musí být posuzovanému jedinci 12 měsíců  
 

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

- Vystavování 4  

- Vrozená chuť k práci 4  

- Postupování 3  

- Nos 4  

- Poslušnost 2  

- Klid po výstřelu 3  
Na zkouškách dle řádů ČMMJ musí pes uspět, cena nerozhoduje.  
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Chcete nakrýt fenu?  
Je třeba požádat příslušného poradce chovu o vystavení krycího listu. Po nakrytí feny majitel 
krycího psa vyplní na obou paré krycího listu „potvrzení o krytí feny“. Majitel feny toto potvrzení  

z kopie krycího listu odstřihne a tuto část si ponechá. Zbytek kopie krycího listu je třeba zaslat do 
deseti dnů po nakrytí feny poradci chovu pro další zpracování.  

Chovatel do deseti dnů od narození štěňat oznámí vrh poradci chovu. 

Chovatel do třiceti dnů po narození štěňat vyplní „přihlášku vrhu" u prvního vrhu připojí originál 
průkazu původu feny, dále originál tiskopisu "doporučení ke krytí", kopii certifikátu chovatelské 
stanice a tyto doklady pošle doporučeně na adresu: Českomoravská kynologická jednota, 
plemenná kniha, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov. Plemenná kniha doplní přihlášku 
vrhu čísly Člp., která jsou i čísly tetovacími! Originál pošle zpět chovateli. 

Chovatel předloží ve stáří 6-7 týdnů přihlášku vrhu k tetování pověřenému pracovníkovi, 
příslušnému veterináři a předá pokyny pro tetování nebo označení čipem. Pracovník, který 
označení provedl, potvrdí jeho správnost na originále přihlášky a uvede počet tetovaných či čipem 
označených štěňat, datum, razítko a podpis. Současně posoudí zdravotní stav!  

Chovatel ihned po označení štěňat a potvrzení odešle plemenné knize zpět přihlášku vrhu a tato 
dokončí zápis do plemenné knihy a vydá průkazy původu!  

V současnosti je na zvážení každého chovatele varianta trvalého označení psů (tetování nebo 
čip nebo obojí). 
 

Důležité adresy  
 

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

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE  
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy, tel.: 234 221 371, fax: 234 221 371, www.cmku.cz  
úřední hodiny: Út 9:00-12:00, 12:30-17:00, St 7:30-12:00, 12:30-15:00 
(mezinárodní a národní tituly, šampionáty, chovatelské stanice)  
 

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA  
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov, tel.: 221 592 961, www.cmmj.cz 
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Zápisy 
 

Schůze výboru ČPSK  1.5.2017 
Přítomni dle prezenční listiny. 
Program: 1) Klubová výstava  

2) Různé  
Klubová výstava Konopiště 18.6.2017  
- Přihlašování psů pomocí Dogoffice je zajištěno ve spolupráci s Martou Kubešovou, přihlášky 
došlé poštou budou do databáze doplněny. 
Uzávěrka přihlášek je 31.5.2017, pak bude databáze Dogoffice převedena do programu pro 
přípravu posudkových listů, richterbooku, diplomů a katalogu, to již bude zajišťovat výstavní 
kancelář – pí. Šmakalová, pí. Dvořáková  
- p. Hučko požádá L. Svobodovou o zajištění práce vedoucí kruhu č. 1, zajištění personálu do kruhu 
+ zajištění závěrečných soutěží., osobně zajistit práci vedoucí kruhu č. 2 a zajistit personál tohoto 
kruhu, již souhlasila pí. Miriam Huderová  
- pí. Anderlová zajistí agendu spojenou s rozhodčími – ubytování, zjištění ceny za posuzování, 
příjezd, večeře atd. V souvislosti se závěrečnými soutěžemi byla také oslovena pí. Miketová, která 
přislíbila účast.  
- výstavní kancelář, platby zajistí pí. Dvořáková, pí. Šmakalová 
- pí. Dvořáková zjistí tel. kontakt na provozního Staré hospody pro zajištění občerstvení pro 
rozhodčí a personál kruhu  
- p. Hučko osloví výrobce krmení BRIT s žádostí o sponzoring - již přislíbení sponzoři KV jsou 
STROM Praha, LHM Shop  
- pí. Dvořáková zajistí zapůjčení vybavení kruhů od KBO, p. Hučko doveze 2 velké stany, pí. 
Poláková zajistí do kruhů kýble, ručníky, pytle na odpadky atd., sl. Votrubová zajistí (koupí) 2 
kvetoucí květiny v květináči do závěrečného kruhu 
- Sraz pro pomocný personál je v 7,00 hod.  
- p. Drábek se z účasti na KV omlouvá z rodinných důvodů.  
- pí. Anderlová souhlasí s funkcí Ředitele výstavy.  
 

Úkol pro matrikářku ČPSK  
- obeslat (e-mailem, pokud je v databázi uveden) neplatící členy-majitele chovných jedinců s 
výzvou k úhradě Členských příspěvků s upozorněním, že jejich chovní jedinci nebudou již nadále 
uveřejňováni na webových stránkách klubu ani v Klubovém zpravodaji, pokud nebudou Členské 
příspěvky zaplaceny. Náhradní splatnost těchto poplatků je 30.6.2017. - seznam takto obeslaných 
členů zaslat v kopii příslušným poradcům chovu. 
 

Zapsala: Vladimíra Dvořáková 
Ověřovatel zápisu: Alena Poláková 
 

Schůze výboru 18.6.2017 
 

Přítomni: dle prezenční jistiny  
Program  1) Schválení nových členů  

2) Podzimní termíny zkoušek/soutěží 2017  
3) návrh klubových akcí pro rok 2018  
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4) termín - Kynologický kurz Chržín 2018  
5) KZ 2/2017  
6) Dodržování dohody o souhlasu se zadáváním pracovních titulů s MSKAO  
7) Termín VČS, Klubové a Speciální výstavy  
8) Info pro poradce a členy z ČMKU  
9) Různé 

 

1) Bylo schváleno 8 nových členů Hronec Radek, Jistebnice; Hák Václav, Praha 2; Málková 
Kateřina, Kostelec nad Labem; Mažgút Milan, Praha 9; Lukeš Jan, Velká Losenice; Karlová Iveta, 
Cerhovice; Červenka Václav, Praha 5; Kratochvíl Martin, Ústí nad Labem  
2) Podzimní termíny zkoušek/soutěží 2017 - Připravit propozice a návrh rozhodčích V. Dvořáková 
ve spolupráci s T. Novákem  
3) Klubové akce pro rok 2018 MFT CACIT, CACT – 13.-15.4 2018 OMS Kladno; Jarní pohár ČPSK – 
8.5.2018 OMS Kladno; MFT-GT CACIT, CACT – 22.-23.9.2018 OMS Kladno; Klubové ZV CACT – 
OMS Praha 9; Klubové PZ – OMS Litoměřice; Klubové VZ – OMS Litoměřice  
4) Kynologický kurz Chržín 29.4. – 1.5. 2018  
5) KZ 2/2017 - uzávěrka 31.10.2017 – hlavní obsah Klubové akce roku 2017, kalendář akcí 2018 
KZ 1/2018 bude věnován plemenu GS  
6) Dodržování dohody o souhlasu se zadáváním pracovních titulů s MSKAO – p. Hučko bude řešit 
s předsedou MSKAO p. Novákem  
7) Termín VČS 28. 1. 2018; Klubová výstava Konopiště 10. nebo 17. 6. 2018 (tak aby nebylo 
současně s akcí radia Blaník); Speciální výstava Chržín 28.4.2018  
8) Info pro poradce a členy: Ze zápisu ČMKU 137/05/17 P ČMKU schvaluje úpravu Směrnice o 
označování štěňat, bod 4: Tetování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, čipování od 
stáří 4 týdnů, a to celý vrh najednou na základě vydaných tetovacích čísel. Tetováním nebo 
čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví zapisovaných štěňat. Označení potvrdí 
provádějící oprávněná osoba na příslušném formuláři.  
9) Různé Zasílání pošty z adresy původního sídla klubu již nebude prodlouženo  
Termín příští výborové schůze 9-10/2017, bude upřesněno  
 

Zapsala V. Dvořáková  
Ověřovatel zápisu Ing. Jana Votrubová, Alena Poláková 
 

Schůze výboru 29.8.2017 
 

Přítomni: dle prezenční listiny  
Program: 1) KZ 2/2017, 1/2018 titulka  

2) VČS - prověření možnosti konání "Varta"  
3) Akce 2018 - nahlášení CACT a CACIT, udělování souhlasů se zadáváním CACT OMS a 
jiným klubům, dodržování dohody s MSKAO  
4) organizační výbor KV 2018 - rozhodčí Ahrens? a.......... - místo Konopiště?  
5) Kynologický kurz Chržín 2018?  
6) Návrh pro poradce chovu: jedince s výjimkou v seznamu uvádět s poznámkou 
"Výjimka" anebo nezařazovat do seznamu, který klub vede. Uchovnění jedinci, splňují 
zákadní podmínky obou klubů. Přehled o plánovaných a uskutečněných krytích a 
narozených štěňatech - funguje dohoda s MSKAO?  
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7) Schválení nových členů Poznámka: matrikář má zasílat scan přihlášky (+ event. scan 
pošt. poukázky) ještě před schválením členství na adresu ekonoma, který pracuje s 
databází propojenou na platby. Na rozdíl od prosté tabulky.xls lze v databázi vysledovat 
platební morálku, obnovování členství (důležité pro případ námitek k nepřijetí u dříve 
vyloučených), seznam pro zasílání klubového zpravodaje atd.  
8) Různé - termín příští výborové schůze 

 

Vzpomínka na zesnulého čestného předsedu pana Josefa Němce.  
1) KZ 2/2017 – obsah: KK, výstavy KV 2., 1. a SV, výsledky soutěží atd. Titulní stránka IS (POI v 
případě úspěchu na vrcholné akci)  
2) VČS – 28.1.2018 termín předběžně zajištěn  
3) Akce 2018 – nahlášení zajistí výcvikář - doplnění soupisu zkoušek na rok 2018 – Jarní IFT – 
doplnění o soutěž Daleké hledání (Grande Quête) Podzimní zkoušky – bez zadání titulu CACT 
6.10.2018 Všestranné zkoušky – se zadáním titulu CACT 20.-21.10.2018 Zkoušky vloh – bez zadání 
titulu CACT 13.5.2018  
4) organizační výbor KV 2018 návrh rozhodčích Hana Ahrens, Alenka Pokorn  
5) Kynologický kurz Chržín 2018 – 28.4. – 1.5. 2018  
6) Návrh pro poradce chovu: jedince s výjimkou v seznamu uvádět s poznámkou "Výjimka" anebo 
nezařazovat do seznamu, který klub vede. Uchovnění jedinci, splňují základní podmínky obou 
klubů. Přehled o plánovaných a uskutečněných krytích a narozených štěňatech - funguje dohoda 
s MSKAO? Předávání informací nefunguje – mělo by být bodem jednání s MSKAO.  
7) Schválení nových členů Lukáš Tomek – Dřevčice; Nahed Kopřivíková – Jilemnice; Veronika 
Cábová – Český Krumlov  
Neplatící členové – majitelé chovných jedinců byli upomenuti koncem května. Těm, kteří 
nezaplatili, nebude nadále poskytován chovatelský servis. Matrikářka předá seznamy dle plemen 
jednotlivým poradcům chovu. Chovní jedinci těchto majitelů nebudou zveřejňováni na webových 
stránkách klubu ani v Klubovém zpravodaji. Matrikář do 30.11.2017 obešle ostatní neplatící členy, 
kteří nemají zaplacené členské příspěvky na rok 2017. Pokud nezaplatí do konce roku 2017, jejich 
členství dle stanov ČPSK zanikne.  
8) Různé  
- návrh uznávat Posudek z Jarního svodu (posouzení po 1. roce věku) jako alternativu zápisu údajů 
z výstavy o výšce, barvě oka, chrupu a skusu. Je třeba vyvolat jednání s MSKAO, stejně tak i 
ohledně zadávání titulů na mimoklubových akcích.  
- Roman Sedláček již nadále nechce spravovat webové stránky klubu. Pí. Poláková vstoupí v 
jednání ohledně vytvoření nových webových stránek.  
- Rozhodčí FT-GT Kladno – Ing. Luděk Polák (vrchní), Mgr. Jana Anderlová, Ing. Jana Votrubová, 
Eva Straková, Jan Šabatka, Vladimíra Dvořáková, čekatel – Miroslav Kalík  
- hlavní poradce chovu informuje o udělení výjimky pí. Noskové na vrh GS  
- dotaz matrikářky na finanční podporu členů na účast na mezinárodních akcích – vyjádření 
výboru odměna je poskytována pouze za dosažené výsledky  
- termín příští výborové schůze bude upřesněn  
 

Zapsala: Vladimíra Dvořáková  
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Anderlová 
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Zpráva poradce chovu pro anglické setry a pointry 

za období od 1.1. do 31.10.2017 
 

Vážení přátelé a příznivci jak anglických setrů, tak i pointrů. Opět přichází bilancování letošní 

výstavní i zkouškové sezóny a chtěla bych vás informovat také o tom, co proběhlo v rámci chovu 

obou plemen. 
 

U anglických setrů jsem za uplynulé období vystavila 7 krycích listů, vrhů bylo zatím 5 a narodilo 

se celkem 31 štěňat (12 pejsků a 19 fenek). Nově uchovněny byly dvě feny a dva psi. Jejich seznam 

uvádím níže: 
 

Feny: KIWI VIS TRANQUILLA - Člp/AS/6028, nar. 4.1.2013, 58 cm, žb., DKK0/0, "VD", JP I.c./189, 
ZV I.c./212,o.: Ralf del Sargiadae, m.: Cha-Cha Vis Tranquilla, maj.: Martin Fadrhonc 
LUISA MORRISON, Člp/AS/6128, nar. 14.10.2014, 61 cm, žb., DKK0/0, "V", CAJC,BOJ,CAC, OV, ZV 
I.c. 225/4, o.: Raven White Magenta, m.: Beretta Morrison, maj.: Soňa Fabová, 739 61 Ropice 
176, tel.:724815800  
 

Psi: DESPERADO (IMPORT) , Člp/AS/6320, nar. 5.11.2015, 63 cm, čb., DKK0/0, "V", Vít.tř.otv., PZ, 
o.: Maybatch od Dordeviča, m.: Asta, maj.: Jana Bednářová Johaníková, St. Čečka 12, , 370 
07  České Budějovice, tel.:775 082 223  
AM Z VLČÍCH HOR - Člp/AS/6193, nar. 6193, 58 cm (výjimka), DKK0/0,"V", CAC,KV,BOS, ZV 
I.c./222 CACT, PDO-ZV I.c./225, PZ I.c./293 CACT, LZ I.c/236, SZVP I.c./92,VZ I.c./492 o.: Fino Vis 
Tranquilla, m.: Cranberry Seva, maj.: Josef Korelus, Leoše Janáčka 344, 280 02 Kolín II, 
tel.:723927108 
 

 

A co se týká chovu pointrů, musím konstatovat, že k mé velké radosti množství pointrů narůstá, 
chov je mírně na vzestupu a hlavně je zájem o štěňata. V letošním roce jsem do konce října 
vystavila 6 krycích listů a 4 krycí listy byly využity z loňského roku. Vrhů bylo zatím 8 a narodilo se 
45 štěňat. Z toho bylo 23 pejsků a 22 fenek. Jedna fena nezabřezla. Nově uchovněno bylo 5 fen a 
2 psi. 
 

Feny: ARA Z KUNČINY VSI, Člp/POI/11018, nar. 16.1.2014, žb, 63 cm, DKK0/0, 
"V",CAC,R.CACIB,BOB,ZV,PZ,LZ, o.: Aramis z Vinných tratí, m.: Iris z Oklíkova, maj.: Pavel Topka, 
Bulovna 1674, 269 01 Rakovník 
XAIRA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/11082, nar. 22.7.2014, žb, 59 cm, DKK0/0, 
"V",CAJC,CAC,NV,BOB, PZ I.c./296, o.Kord z Mešínské hájovny, m.: Ila Soběšický Kobylín, 
maj.:David Jirgala, 664 81 Veverské Knínice 166 
XAJA Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, Člp/POI/11081, nar. 22.7.2014, žb, 60 cm, DKK0/0, "V",CAC,CACIB, 
NFT-Derby 18b., ZV I.c./228, o.Kord z Mešínské hájovny, m.: Ila Soběšický Kobylín, maj.:Karel 
Poledník, Na Lánech 783/33, Bolatice, tel.:605459215 
LEGACY WHIPSPAN, Člp/POI/11115, nar. 15.5.2014, žb., 60 cm, DKK0/0, "V", 
CAJC,CAC,CACIB,BOS,BOB, ZV, o.: Aspyre Follow Your Dreams to Kiswahili, m.: Whipspan Bondi 
Peach, maj.: Mgr. Renáta Rokůsková, Pod Stráží 38, 323 00  Plzeň, mobil: 777 603 040 
AIRA Z VLČÍCH HOR, Člp/POI/11293, nar. 6.6.2016, čb., 59 cm, DKK0/0, "V", CAJC,BOJ,BOS, JP  I.c. 
208/4-CACT, KZV I.c. 228/4-CACT, KZV I.c. 228/4-CACT,  o.Jojó Alademma, m.: Cita z Žehuňské 
kovárny, maj.: Josef Korelus, Leoše Janáčka 344, 280 02 Kolín II., tel.:723 927 108 
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Psi: RANDY OD NEZDICKÉHO POTOKA, Člp/POI/11133, nar.14.3.2015, ž., 66 cm, DKK0/0, "V", 
CAC, ZV I.c.  221/4, BZ III.c. 69, o.: Ciro z Borovinky, m.: Lily od Nezdického potoka, maj.:Andrea 
Petráková, Jiránkova 2282, 530 02 Pardubice, tel.: 602 145 907 
BUTCH Z MEŠÍNSKÉ HÁJOVNY, čLP/POI/11188, nar.4.5.2015, č., 68 cm, DKK0/0, "V", CAC, ZV I.c. 
221/4, o. Endy z Hovoran, m.: Maggie z Mešínské hájovny, maj. Lukáš Tomek, 250 01 Dřevčice 
154, tel. 724014812 
 

Závěrem mé zprávy bych chtěla 
poděkovat všem majitelům obou 
plemen za reprezentaci ať již na 
výstavách, tak i zkouškách z výkonu. 
K těm nejvýraznějším se řadí účast 
našich zástupců Jany Votrubové se třemi 
anglickými setry a Jiřího Hanče 
s pointrou Queena z Mešínské hájovny 
na MS v lovu s ohaři a Sv. Hubertu. Na 
MS Sv. Huberta získala Jana Votrubová 
krásné 4. místo v baterii.                                                                
 

A co se týká zkoušek z výkonu, tak i na 
příští rok se máme na co těšit, protože 
rovnou třem našim členům se podařilo 
uspět na VZ tak dobře, že by se v příštím 
roce měli zúčastnit kvalifikace na MRK. 
Jedná se o Davida Jirgalu s fenou pointra 
Xaira z Mešínské hájovny, Josefa 
Koreluse a jeho psa anglického setra 
Ama z Vlčích hor a Jiřího Jirouška s fenou 
irského setra Gwena z Jirouškova dvora.  
Budeme všem držet palce. 
 

          Simona Svatoňová, poradce chovu 
 
 
Queena z Mešínské hájovny   
Majitel: Jiří Hanč 
 

Výstavní ocenění:  
Vítěz speciální výstavy ČPSK 2014 
 

Pracovní výsledky:  
PZ I.cena, 279b., 3.místo  
Jarní pohár ČPSK, I.cena, 194b., 
Mem.Václ. Vančury I.cena, 225b., CAC,  

Memoriál Josefa Luxe III.cena, Soutěž Sv. Hubert Konopiště 2015 1.místo a 4.místo, Sv. Hubert 
Konopiště 2016 3.místo a 6.místo, O pohár hradu Rychmburk 2017 (ZV+SVP) 3.pořadí I.cena 
314b., Sv. Hubert Kladno 2017 2.místo, Sv. Hubert Konopiště 2017 4.místo. Mistrovství světa Sv. 
Huberta Francie Herm 2017 7.místo v baterii a 8.pořadí v týmech. 
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Zpráva poradce chovu pro Gordonsetry  
 

Vážení přátelé, 
jako každý rok Vám předkládám zprávu o chovu gordonsetrů během celého roku. V letošním roce 
se narodily pouze čtyři vrhy štěňat a odchováno bylo celkem 22 štěňat - z toho 11 psíků a 11 
fenek. Vrhů bylo zase o jeden méně než v loňském roce, kdy bylo vrhů pět a 37 štěňat. V současné 
době je nakrytá jedna fena, která by měla mít štěňata na přelomu roku, nebo hned na začátku 
roku příštího. 
 

Vrhy byly po těchto chovných párech : 
Abaro od Zámeckého kopce ( MSKAO ) x  Eliška z Wenytry     5 psů   5 fen 
Conall Lovec z Gordonu                            x  Yzi z Podmaršovic  3 psi    4 feny 
Yukki Hill Mesmerizer for Silent North x  Abigail Scotch do pole   2 psi 
Fram Sonave                                               x  Girtí Sonave              1 pes   2 feny   (výjímka) 
 

Během letošního roku přibyli do chovu tři psi, a to:  
Cedrik z Podmaršovic - majitel Prof. MUDr. Václav Červenka – Praha 
Cooper Dolce Manon Lescaut - majitelka Ludmila Skálová – Plzeň 
Fram z Wenytry - majitel Michal Šupka -  Olbramkostel. 
 

Vyřazeni byli tito psi: 
Tomy Czech Pamir 
Rigo z Podmaršovic 
Tar z Aklic 
Gim z Pohnanských vrchů  
a na žádost majitelky byl vyřazen také Pady D Scotch DAMA Krkonoše. 
 

Ke konci roku 2017 budou také z chovu vyřazeny feny narozené v roce 2009. Jsou to: 
Amarena Esperanza Futura 
Arisa z Podřipské Břízy 
Aquila z Wenytry 
Bora z Karhaňáku 
Cíla z Černic 
 

Seznam chovných psů a fen bývá na webových stránkách klubu průběžně aktualizován a jedenkrát 
do roka otištěn v Klubovém zpravodaji. Co se týče RTG vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů tak 
mi během roku přišlo 16 vyhodnocení a 4 vyhodnocení na DLK - bez nálezu. Tři vyhodnocen DKK 
byly s nálezem. MVDr. Vomáčka v Litoměřicích provede vyhodnocení až po zaslané platbě 450 Kč, 
nejlépe poštou, složenkou typu " C ". Co se týče importů, tak letos byly dovezeny dvě feny z 
Polska, každá od jiného chovatele i po jiných rodičích. Výsledky jarních svodů jsou zpracovány na 
jiném místě a měly by být též vytištěny v Klubovém zpravodaji. Na závěr žádám všechny 
chovatele, kteří mají v úmyslu nechat nakrýt svoji fenu, aby mi volali nebo psali včas o krycí listy 
a ne až když se fena hárá a chtěli by jí nechat nakrýt a to pokud možno už včera. 
 

V nadcházejicím roce 2018 přeji všem chovatelům, majitelům a příznivcům gordonsetrů hlavně 
hodně zdraví, klid a pohodu a také mnoho radosti se svými černými krasavci a to jak na poli 
pracovním, tak i ve výstavním kruhu. 
 

                                                                                       Eva Nosková, poradce chovu 
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Gordonsetr - výsledky jarních svodů rok 2017 
 

otec: Conall Lovec z Gordonu  
matka: Yzi z Podmaršovic   -   vrh  15.1.2016 
Cedrik z Podmaršovic ČLP/GS 6638  -  64 cm 
Cento                                 ČLP/GS 6640  -  67 cm  -  chybí M1 
 

matka: Fína Sonave   -   vrh   26.3.2016 
Hask Sonave  ČLP/GS 6659  -  64 cm 
Hex                       ČLP/GS 6660  -  69 cm 
 

matka: Amarena Esperanza Futura  - vrh   21.6.2016 
Cameron Esperanza Futura ČLP/GS 6690  -  69 cm  -  chybí P1 PD 
Casper                                       ČLP/GS 6691  -  64 cm 
Castan                                       ČLP/GS 6692  -  66 cm 
Cir                                              ČLP/GS 6695  -  65 cm  -  předkus 
Coudy                                       ČLP/GS 6697  -  66 cm 
Crash                                         ČLP/GS 6698  -  63 cm  -  chybí M3 PD 
Cetrix                                          ČLP/GS 6700  -  61 cm 
Cindy                                          ČLP/GS 6701  -  61 cm  -  nepravidelný 
Comtesa                                    ČLP/GS 6702  -  63 cm 
 

otec: Flynn Rock´s I´m Zac  matka: Xsara z Holubické stráně  - vrh   5.1.2016 
Diamante Manon Lescaut    ČLP/GS 6635  -  55 cm  -  chybí P3 VN 
 

otec: Zir z Hulubické stráně  matka: Ashley Princess Pearl Moravia  -  vrh  9.2.2016 
Bryson Zir Pearl Moravia       ČLP/GS 6647  -  67 cm  +  2x P1 PN 
 

otec: Cináed Lovec z Gordonu matka: Barcelona Esperanza Futura  -  vrh   21.2.2016 
Bára od Tří pánů                      ČLP/GS 6656  -  64 cm 
Brigitte                                       ČLP/GS 6657  -  62 cm 
Brita                                            ČLP/GS 6658  -  63 cm 
 

otec: nedá se rozluštit  matka: Amélie od Zámeckého kopce  -  vrh  19.6.2016 
Cassy od Zámeckého kopce   ČLP/GS 6665  -  60 cm 
 

otec: Taransay Alexander  matka: Bora z Dvorku Čamourku  -  vrh  22.6.2016 
Fleck z Dvorku Čamourku      ČLP/GS 6676  -  66 cm  + P1 
 

otec: Pady D Scotch DAMA Krkonoše matka: Amazonka z Fílovy smečky  -  vrh  25.6.2016 
Black Guard z Fílovy smečky   ČLP/GS 6703  -  65 cm  + P1 VN 
Borec                                          ČLP/GS 6705  -  65 cm 
Baronka                                      ČLP/GS 6706  -  59 cm 
 
otec: Anthony Scotch do pole matka: Ebony Pearl Áres Šamarkan  -  vrh  26.6.2016   
Highlander Macleod Áres Šamarkan   ČLP/GS 6681  -  61 cm        
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Zpráva poradce chovu pro irské červenobílé setry  
 

Vážení chovatelé, majitelé a příznivci našeho plemene, dovolte mi, seznámit Vás s aktualitami a 
statistickým přehledem, který eviduji ke dni uzávěrky, to je 31.10.2017. Pro nové čtenáře uvádím, 
že pro plemeno IRWS je jeden poradce chovu pro oba kluby, tudíž níže je uveden přehled za celou 
ČR. Bohužel tak jak byl rok 2015, co se týká počtu uchovněných jedinců rekordní, tak v minulém 
roce 2016 a v roce letošním 2017 nastala stagnace v chovu plemene IRWS. Toto kopíruje celkovou 
situaci chovu AO v ČR. Ze statistického hlediska není moc o čem psát. O to více děkuji všem 
aktivním majitelům a chovatelům za odvedenou práci se svými čtyřnohými kamarády. A to 
především paní Mgr. Renátě Rokůskové, slečně Simoně 
Maškové, paní Janě Sedlákové, MVDr. Čestmíru Šrámkovi a 
v neposlední řadě i Petře a Evě Illovým. Pokud jsem na 
někoho zapomněla, omlouvám se. A nyní již k samotné 
statistice. 
 

V roce 2017 byli nově uchovněni pouze 3 jedinci - 3 feny, 
z toho 1 fena v průběhu roku zemřela, tudíž zůstaly nově 
uchovněny 2 feny. Z důvodu věku budou k 31.12.2017 
vyřazeny 2 feny. V seznamu chovných jedinců jsou 
ponecháni psi do stáři 10ti let a feny do stáří 8 let. Kompletní 
přehled chovných jedinců bude uveřejněn ve zpravodaji 
1/2018. V roce 2017 byly vystaveny 4 krycí listy. 
K 31.10.2017 byly uskutečněny 3 krytí. Byly zapsány 2 vrhy 
štěňat. Celkem tedy bylo v roce 2017 zapsáno 15 štěňat, 
z toho 8 psů a 7 fen.                
 

    Světová výstava Lipsko 2017 
               Debbie of Bruichladdich res.CAC 

                  maj. Simona Mašková 
 

Přehled krytí a vrhů v roce 2017 
Vyžádaní krycí psi  Matka   Datum vrhu             psů / fen 
Cuddy of Bruichlaiddich Caispern Tuscanora 18.03.2017  3/4 
Rolf z Lukovských lánů Tera z Lukovských lánů 27.08.2017  5/3 
Cant Buy Me Love Reddeer Roxana z Lukovských lánů nezabřezla   
 

Jedinci zařazení do chovu v roce 2017: 
feny:  
BRISEAS ERIS ARTEGERD (ČPSK) 
ČLP/RWS/301, narozena 17.04.2014, maj. Mgr. Renáta Rokůsková + Denis Černochová 
TERA Z LUKOVSKÝCH LÁNŮ (MSKAO) 
ČLP/RWS/316, narozena 03.10.2015, maj. MVDr. Čestmír Šrámek 
 

Závěrem bych chtěla ještě jednou velmi poděkovat všem chovatelům a majitelům za jejich práci 
s našim plemenem, za jejich propagaci na zkouškách, na výstavách a všech ostatních aktivitách. 
Opravdu děkuji a těším se na setkání při akcích pořádaných ČPSK v roce 2018. 
 
 

Ing. Kamila Drábová, poradce chovu pro irské červenobílé setry 
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Bauty Bloom Artegerd 
Fenka Bauty Bloom Artegerd, narozena 17.04.2014 v české chovatelské stanici Mgr. Renáty 

Rokůskové, se stala prvním zástupcem 
plemene jenž získal titul CACIT. Tato 
fenka, žijící v maďarské chovatelské stanici 
Fairy Hunter chovatelky Viktorie Eles, první 
dva roky života prožila jako rodinný a 
výstavní pes a na první trénink se dostala 
teprvne v loňském roce kvůli absolvování 
zkoušek k uchovnění. Pod rukou zkušeného 
trenéra začala podávat velmi nadějné 
výkony a tak padlo rozhodnutí pokračovat s 
účastí na FT i v letošním roce. Fena dozrála 
a předvedla nejen skvělé vlohy ale i výkon, 
který byl oceněn titulem CACT a CACIT. 
Skvělé hodnocení si odnesla i z dalších 
účastí. 
 

Maďarský klub pointrů: 
FT- Cegléd/5.11.2017- 17 bodů, excellent 
2, Res. CACT (rozhodčí : Fanni Verebély, 
Róbert Kiss) 
FT - Apaj/8.10- 1. místo, 19 bodů, 
excellent, CACT, CACIT (rozhodčí: Berislav 
Pucar, Elvis Gospic) 

 

Maďarský klub setrů: 
FT- Sződ /2.4.2017 – 1. místo, 15 bodů - very good ( rozhodčí : Katalin Noveczky, KláraKomora) 
FT- Trial Alattyán/15.10.2017– 1.místo, 14 bodů- very good(Tóth István, Gergelyné Zeitler Ágnes) 
FT -Sződ /23.10.2016 - 2. místo, 15 bodů- very good (rozhodčí : Klára Komora, Carlo de Rocchi) 
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Zpráva poradce chovu pro irské setry 
 

V roce 2017 bylo k dnešnímu dni (10. listopadu 2017) uchovněno  sedm fenek a jeden pes 
plemene irský setr. Ke stejnému datu bylo vydáno celkem 14 doporučení ke krytí, všechna 
doporučení na tuzemské chovné jedince. Celkem se k dnešnímu dni narodilo 100 štěňat, 
ponecháno bylo 50 pejsků a 43 feneček.  Toto číslo je nejvyšší za několik posledních let a zdá se, 
že zájem o irské setry se oživuje. Domnívám se, že za tímto zvýšeným zájmem a popularizací 
irčanů stojí výstavní úspěchy v posledních letech, kdy se reprezentanti plemene velmi často 
prosazují i v závěrečných soutěžích na velkých výstavách a plemeno se tak zviditelňuje. 
 

V průběhu výstavní sezóny roku  2017 se ve výstavních kruzích v České republice (rozuměno na 
mezinárodních, národních, speciální a klubové výstavě) představilo celkem 100 irských setrů z 55 
chovatelských stanic z Česka a ze zahraničí. Potvrdil se tak zájem majitelů a chovatelů irských 
setrů o výstavy a popularita výstav měřená počtem předvedených jedinců má stále rostoucí 
tendenci.  

 

Nejúspěšnějším irským setrem uplynulého roku se stal Earnest Enthusiast Everdene paní Jarmily 
Viktoříkové (MSKAO), následovaný fenkou Lucie Pružinové By Sheila Happy Trix a fenkou Betty 
Barcley Daisy Rain Hanky Bočkové a Romana Pražáka. Mezi chovatelskými stanicemi na 
pomyslnou metu nejvyšší s velkým náskokem vystoupila chovatelská stanice Daisy Rain Hanky 
Bočkové a Romana Pražáka následovaná chovatelskou stanicí Everdene Kateřiny Hulíkové 
(MSKAO) a chovatelskou stanicí Happy Trix paní Dany Novákové.  
 

Velmi pěkných výsledků dosáhli reprezentanti našich irských setrů i na Světové výstavě konané 
9.-12.listopadu 2017 v Lipsku, což by mohlo signalizovat, že exteriérová úroveň našich irčanů 
roste a že naši irčani se již neztratí ani v mezinárodním srovnání: 
 

By Sheila Happy 

Trix majitelky 

Lucie Pružinové a 

chovatelky Dany 

Novákové se stala 

res.Světovou 

vítězkou (res. 

CACIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Emily from Avon Farm majitelů Lenky Burešové a Vojty Svobody se stala vítězkou mezitřídy. 

Betty Barcley Daisy Rain Hanky Bočkové a Romana Pražáka byla res. CAC ve stejné třídě.   
 

 

 

 

Všem úspěšným chovatelům a majitelům gratuluji, se všemi se těším na viděnou a přeji hodně 
úspěchů při práci v poli, v lese nebo ve výstavních kruzích, ale především přeji hodně radosti 
s vašimi irčany. 
 
 

Martin Houda, poradce chovu 
 

Grif z Jirouškova dvora 
  

Grif pochází z chovatelské stanice z Jirouškova dvora, která patří Jiřímu Jirouškovi z Jesenice u 
Sedlčan. Tato chovatelská stanice  je zaměřena na chov irských setrů. Matkou Grifa je fena Bereta 
Apoli Gwen, která proslavila toto plemeno v roce 2014, kdy jako první irský setr v historii vyhrála 
Memoriál Karla Podhajského. Hned po tomto skvělém úspěchu byla nakryta a na svět přišel vrh 
G z Jirouškova dvora, jehož otcem je Pad ze Srbeckých luhů. Potomci z tohoto spojení 
zaznamenali spoustu pracovních úspěchů. Jedním z těchto potomků je právě Grif z Jirouškova 
dvora majitele Zdeňka Kruchni. Ten si v letošním roce na Jarním poháru Českého pointer a setter 
klubu odnesl celkově druhé místo a také putovní pohár Ireny Rafalské. Tento pohár se uděluje 
vždy nejlepšímu jedinci plemene irský setr. Toto se povedlo před ním i jeho sestře z téhož spojení 
- Gweně v roce 2016 a jeho mamince Beretě Apoli Gwen v roce 2011. Dalším velkým úspěchem 
Grifa bylo absolvování soutěže Sv. Huberta v roce 2016, kdy se na startu sešel se svojí maminkou 
Beretou. Grif předvedl skvělou práci a tuto mezinárodní soutěž vyhrál. Tímto se nominoval na 
letošní Mistrovství světa soutěže Sv. Huberta, která bude probíhat  poslední víkend v říjnu ve 
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Francii. Tímto mu všichni přejeme dobrý vítr a alespoň kousek toho zkouškového štěstí. To že 
loňský úspěch na soutěži Sv. Huberta nebyl náhodou, dokázal Grif i v letošním roce, kdy se postavil 
na start celkem čtyřikrát a vždy bodoval. A to nejen v České republice, ale také na Slovensku. I po 
chovatelské stránce se Grif předvedl v dobrém světle. Stal se otcem dvou vrhů. Věřme tedy, že se 
jeho skvělé lovecké vlastnosti přesunou dál a bude tak zachován lovecký původ irského setra.  
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II. Klubová výstava ČPSK            Chržín, 1.5.2017 
 

Rozhodčí: Ing. Václav Vlasák 
 

Závěrečné soutěže: 
Nejlepší dorost    IS Antares Anachiel Cedarwood Road, majitel: MACH Jan 
Nejkrásnější mladý jedinec   AS Aslan like an Angel Royal Setter, majitel: THIEL Pavel 
Nejkrásnější veterán   AS Cheeky z Lodínských luhů, majitel: STRAKOVÁ Eva 
Nejkrásnější pár psů  GS Emil z Wenytry a Coleen Neli z Wenytry, maj: VOJÁČKOVÁ M. 
Nejlepší chovatel. skupina GS z Wenytry, chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika 
Nejkrásnější pes výstavy POI Ceva z Mešinské hájovny, majitel: DRÁBEK Jiří 
 

 
 

Soutěž o titul B.I.S. 

Anglický setr 
Psi - třída: mladých 
Aslan like an Angel Royal Setter ČLP/AS/6241 19.01.2016 majitel: THIEL Pavel 
Výška: 66, Chrup: úplný, Skus: nůžkový          Výborný 1, CAJC, BOS, Nejkrásnější mladý  
Patnácti-měsíční pes klidné povahy, samčí pohlavní výraz, na výstavu dobře připraven a 
předveden, osrstění odpovídající věku, v postoji a pohybu bezvýrazný hrubý chvat, dobrá 
mechanika pohybu, krásná samčí hlava 
 

třída: pracovní 
Am z Vlčích hor                                      ČLP/AS/6193 28.07.2015 majitel: KORELUS Josef 
Výška: 58, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 2 
Pes středně silné kostry, osrstění standardní, samčí pohlavní výraz, typická hlava, krk s volnější 
kůží, mírně rozbíhavé pánevní končetiny v tlapkách, pes by se měl lépe prezentovat 
----- 

Kameron z Mešinské hájovny     ČLP/AS/6134 01.12.2014 majitel: THIEL Pavel 
Výška: 65, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1 
Pes silné kostry, samčí pohlavní výraz, krásná samčí hlava, osrstění standardní, správná horní i 
spodní linie, užší chody hrudních i pánevních končetin, povaha temperamentní 
 



23 
 

Feny - třída: vítězů 
Macarena II de los Vitorones ČLP/AS/6085 10.03.2013 majitel: NOVÁKOVÁ M. 
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový   Výborný 1, CAC, BOB 
Harmonicky stavěná fena s pěknou hlavou, typickým výrazem, nepatrně užší postoj hrudních 
končetin, osrstění standardní, harmonická povaha 
 

třída: veteránů 
Cheeky z Lodínských luhů ČLP/AS/5123/03 09.11.2001 majitel: STRAKOVÁ  Eva 
                      Výborný 1, Nejlepší veteran výst. 
Patnácti-letá fena, bez výrazný hrubých vad, na svůj věk ve výborném zdravotním stavu 
 
Gordonsetr 
Psi - třída: mladých 
Borec z Fílovy Smečky                         ČLP/GS/6705 25.06.2016  majitel: FILINGER Jan 
Výška: 65, Chrup: úplný, Skus: nůžkový  Velmi dobrý 1 
Deseti-měsíční pes, osrstění standardní, povaha klidná, typická hlava, rovná horní linie, hrudník 
by mohl být hlubší a prostornější, mírně přestavěná záď, sbíhavý postoj pánevních končetin 
 

třída: otevřená 
Emil z Wenytry                         ČLP/GS/6518/15 11.03.2014 majitel: VOJÁČKOVÁ Monika 
Výška: 65, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 1 
Pes silné kostry, samčí pohlavní výraz, mohl by být ještě lépe osrstěný, správná horní spodní linie, 
strmější postoj pánevních končetin a také sbíhavý 
 

Feny - třída: mladých 
Berta z Fílovy Smečky            ČLP/GS/6707  25.06.2016     majitel: ZELLER Eva 
Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 1 
Fena s předpokladem silné kostry, osrstění standardní, samičí pohlavní výraz, hrudník by mohl 
být hlubší a prostornější, fena by měla být daleko lépe předvedena 
 

třída: otevřená 
Armína z Fílovy smečky        ČLP/GS/6582  20.11.2014     majitel: MALÍNSKÝ Jaroslav 
Výška: 62, Chrup:neúplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 2 
Fena silné kostry, klidné povahy, schází P3 vlevo nahoře, osrstění standardní, typická hlava,  
správná horní i spodní linie, mírně přestavěná záď a strmější postoj pánevních končetin, fena se 
neprezentuje 
----- 

Coleen Neli z Wenytry            ČLP/GS/6350/14 21.01.2012  majitel: VOJÁČKOVÁ Monika 
Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 1 
Fena silné kostry, osrstění by mělo být vzhledem k věku mohutnější, typická hlava, správná  
horní i spodní linie, při chůzi mírně vybočuje lokty, mírně strmější postoj pánevn. končetin 
 

třída: pracovní 
Army Kralupská zahrádka   ČLP/GS/6615 05.08.2015 majitel: DIBLÍK  Pavel, Ing. 
Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 2 
Fena středně silné kostry, osrstění standardní, fena v postoji a pohybu bez výrazných hrubých 
vad, fena se však vůbec neprezentuje 
-----  

Eliška z Wenytry                       ČLP/GS/6519 11.03.2014 majitel: VOJÁČKOVÁ Monika 



24 
 

Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový       Výborný 1, CAC, BOB 
Fena silné kostry, obdélníkového rámce, v postoji a pohybu bez výrazných hrubých vad, osrstění 
byť ve třídě pracovní by mohlo být mohutnější  
 
Irský setr 
Psi - třída: dorost 
Antares Anachiel Cedarwood Road ČLP/IS/16317 majitel: MACH Jan 
Výška: 65, Chrup: úplný, Skus: nůžkový  Velmi nadějný 1, nejlepší dorost 
Temperamentní osmi-měsíční pes s předpokladem silné kostry, standardní osrstění by mělo být 
lépe připraveno 
 

třída: mezitřída 
Fred od Rakovské tůně        ČLP/IS/16154  06.05.2015 majitel: DUCHOŇOVÁ  Zdenka 
Výška: 65, Chrup: úplný, Skus: nůžkový   Výborný 1, CAC, BOB 
Pes silné kostry, temperamentní povahy, na výstavu dobře připraven, osrstění standardní s  
malou bílou tečkou na prsou, v postoji a v pohybu bez výrazných hrubých vad 
 

třída: pracovní 
Amore Mio Daisy Rain        ČLP/IS/15993 13.03.2014 majitel: HALADA Vladimír 
Výška: 67, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAC 
Pes silné kostry, obdélníkového rámce, osrstění stand., ale mělo by být splývavější, sebevě-domí 
pes, v postoji a v pohybu bez výrazných hrubých vad, měl by být lépe předveden 
 

Feny - třída: mladých 
Mademoiselle Medda du Domaine ČLP/IS/16332 17.07.2016 majitel: VŠETEČKOVÁ Ver. 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAJC 
Devíti-měsíční fena silné kostry, osrstění standardní, samičí pohlavní výraz, fena je v postoji a v 
pohybu bez výrazných hrubých vad, dobře se prezentuje 
 

třída: otevřená 
Birdie Anna's Chase ČLP/IS/15932 26.08.2013  majitel: KADLEC Milan 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAC 
Téměř čtyřletá fena silné kostry, osrstění by mohlo být vzhledem k věku mohutnější, výborná 
prezentace, samičí pohlavní výraz, v postoji a v pohybu bez výrazných hrub. vad 
 

třída: pracovní 
Abrakadabra Zannanza ČLP/IS/15975 01.03.2014          majitel: MASAŘOVÁ Renata 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový          Výborný 1, CAC, BOS 
Tříletá fena, osrstění standardní, samičí pohlavní výraz, mírně sbíhavý postoj pánevních končetin, 
trochu kratší krk i krok 
  
Pointer 
Psi - třída: mezitřída 
Butch z Mešinské hájovny ČLP/POI/11188 04.05.2015   majitel: DRÁBEK Jiří 
Výška: 68, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAC 
Černý pes silné kostry, osrstění standardní, samčí pohlavní výraz, samčí hlava, správná horní i 
spodní linie, mírně strmější postoj hrudních končetin, výborně předveden 
----- 
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Lando de la Foret du Melu ČLP/POI/11270 14.08.2015 majitel: HUČKO Martin 
Výška: 62, Chrup: neúplný, Skus: nůžkový    Velmi dobrý 2 
Pes středně silné kostry, schází obě P3 nahoře a P4 vlevo dole, pes se dobře prezentuje, ale má 
strmější postoj hrudních končetin a sbíhavý postoj končetin pánevních 
 

třída: otevřená 
Dio vom Kleebachtal VDH/DPZ- 10.08.2010 majitel: HUČKO Martin 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný  1 
Pes středně silné kostry, samčí pohlavní výraz, osrstění standardní, typická hlava s mírně kratší 
mordou, správná horní i spodní linie, výborná prez., ale mírný otlak na hrudní partii 
 

třída: pracovní 
Barri z Miroslavského Dvora     ČLP/POI/11107 26.01.2015 majitel: ŠTÉPÁNOVÁ Štěp. 
Výška: 67, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAC 
Pes silné kostry na horní hranici míry, osrstění standardní, v postoji a v pohybu bez výrazných 
hrubých vad, výborně předveden 
----- 

Cruel z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11195 09.05.2015 majitel: ŠVEC František 
Odstoupil 
 

třída: vítězů 
Argo z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11179 29.04.2015 majitel: NOVÁK Josef 
Výška: 65, Chrup: úplný, Skus: nůžkový   Výborný 1, CAC, BOS 
Temperamentní pes silné kostry, samec s dobrou prezentací 
----- 

Artex Cabalia  ČLP/POI/10727/ 26.07.2010 majitel: MELCEROVÁ Hannah 
Výška:     , Chrup: úplný, Skus: nůžkový   Výborný 2, res.CAC 
Pes středně silné kostry, samčí pohlavní výraz by mohl být lépe vyjádřen, dobře předveden, bez 
výrazných hrubých vad 
 

Feny - třída: mladých 
Fay z Mešínské hájovny ČLP/POI/11305 29.03.2005 majitel: DRÁBEK Jiří 
Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný  1 
Dvanácti-měsíční fena, samičí pohlavní výraz, typická hlava, správná horní i spodní linie, dobře 
předvedena, sbíhavější postoj pánevních končetin 
----- 

Kometa Aristani´s ROI16/28294 16.12.2015 majitel: ORSÁG Lukáš 
Výška: 60, Chrup: neúplný, Skus: nůžkový    Velmi dobrý 2 
Fena středně silné kostry, v lepší než chovné kondici, schází P3 vpravo nahoře, typická hlava, 
kratší krk, správná horní i spodní linie, sbíhavý postoj obou párů končetin, vybočují lokty 
----- 

Yuli Solid Gold´s  ČLP/POI/11372 05.06.2016 majitel: MELCEROVÁ Hannah 
Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Velmi dobrý 3 
Fena středně silné kostry, osrstění standardní, hlavě schází trochu stop a více pysku, správná 
horní i spodní linie, mírně sbíhavý postoj pánevních končetin, fena by se mohla lépe prezentovat 
 

třída: mezitřída 
Ceva z Mešinské hájovny ČLP/POI/11197 09.05.2015 majitel: DRÁBEK Jiří 
Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový   Výborný 1, CAC, BOB, BIS 
Fena středně silné kostry, samičí pohl. výraz, v postoji a v pohybu bez výrazných hrub. vad 
----- 
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Cora von Mückenborn VDH/DPZ- 03.06.2015 majitel: ORSÁG Lukáš 
Výška: 55, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Dobrý 
Posudek: černobílá fena, sotva středně silné kostry, krátký krk i krok, přestavěná záď, hodně 
krátký prut 
----- 

Kobra Aristani's  ČLP/POI/11271 16.12.2015 majitel: HUČKO Martin, Ing. 
Výška: 56, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Velmi dobrý 2 
Fena středně silné kostry, s horší prezentací, typická samičí hlava, kratší krk i krok 
 

třída: otevřená 
Rexa od Nezdického potoka ČLP/POI/11140 14.03.2015 majitel: ŠKORPIL  Pavel 
Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný  1 
Samičí pohlavní výraz pointera, v postoji i v pohybu bez hrubých vad, fena by se měla ještě lépe 
prezentovat 
----- 

třída: pracovní 
Hella Field Flyer´s ČLP/POI/11371 12.02.2015 majitel: MELCEROVÁ Hannah 
Výška: 56, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Velmi dobrý 2 
Osrstění standardní, samičí pohlavní výraz, v postoji a v pohybu bez hrubých vad, fena se vůbec 
neprezentuje 
----- 

Wivienne Solid Gold's ČLP/POI/11142 25.07.2014 majitel: MELCEROVÁ Hannah 
Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1 
Fena středně silné kostry, samičí pohlavní výraz, typická hlava, správní horní a spodní linie, 
sbíhavější postoj hrudních i pánevních končetin 
 

třída: vítězů 
Delta vom Kleebachtal ČLP/POI/10941 10.08.2010 majitel: HUČKO Martin, Ing. 
Výška: 58, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAC 
Fena středně silné kostry, samičí pohlavní výraz, v postoji a v pohybu bez výrazných hrubých vad, 
prut by mohl být o něco delší 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejkrásnější 
veterán Cheeky z 
Lodínských luhů, 
majitel: 
STRAKOVÁ Eva 
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Klubová výstava ČPSK           Konopiště, 18.6.2017 
 
Závěrečné soutěže: 
Nejlepší štěně    GS Geisy z Wenytry, majitel: Mažgut Milan 
Nejkrásnější mladý jedinec  AS Aslan like an Angel Royal Setter, maj.: THIEL P. 
Nejkrásnější pracovní pes  IS Bernard Lord Everdene, majitel: Viktoříková J. 
Nejkrásnější veterán    GS Aron z Čehovskýchh lánů, majitel: Filinger Jan 
Nejkrásnější pár psů   POI DIO a DELTA vom Kleebachtal, maj: Hučko M. 
Nejlepší chovatel. skupina  IS Daisy Rain, chovatel: Bočková Hana 
Nejkrásnější pes výstavy             IS Earnest Enthusiast Everdene, maj.: Viktoříková J 

 
Soutěž o Nejlepší chovatelskou skupinu 

 

 
Anglický setr – rozhodčí Marián Konečný, SK 
Psi - třída: mladých 
Aslan like an Angel Royal Setter      ČLP/AS/6241  19.01.2016 majitel: Thiel Pavel 
Výška: 66,5, Chrup: neúplný, Skus: nůžkový - chybí 2x   Výborný 1, CAJC, BOJ 
Mladý pes, bílooranžový, výborná hlava těžšího typu, volnější kůže pod krkem, výborně nasazený 
krk, výborná hřbetní linie, vpředu mírně strmější, vzadu výborně úhledný, správně nasazený, 
správně předvedený v pohybu 
----- 
Prince William from Morrison ČLP/AS/6259  28.08.2016  majitel: Horváthová Ver. 
Výška: 66,5, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 2 
Mladý 9 měsíční pes, bílooranžový, korektní hlava, mírně rozbíhá v linii, korektní horní linie, slabší 
předhrudí, výborná zauhlení předních i zadních končetin, správně nasazený a nosený ocas, 
ostrstění přiměřené věku 
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třída: mezitřída 
Orphee Morrison                                    ČLP/AS/6220  15.12.2015  majitel: Justová Kristýna 
Výška: 64, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 
Dospělý pes výrazné hlavy, širší v temeni, slabší čelist, spodní zuby nejsou v jedné řadě, slabší 
předhrudí, větší hrudník, výborná hřbetní linie, výborné zaúhlení předních i zadních končetin, 
výborně ostrstěný, správně předvedený v pohybu i v postoji 
 

třída: otevřená 
Macho Vis Tranquilla  ČLP/AS/6176  14.05.2015  majitel: Dvořáková Vlad. 
Výška: 58, Chrup: úplný, Skus: klešťový      Dobrý 
Dospělý pes trikolorné barvy, delšího tělesného rámce, jemné hlavy se samčím výrazem, dobrá 
hřbetní linie, výborné zaúhlení předních i zadních končetnin, standardní osrstění, správné 
předvedený v pohybě i v postoji 
----- 
Ronny z Lodínských luhů  ČLP/AS/6215  25.09.2015  majitel: Dobrozemský Mir. 
Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: předkus                Dostatečný 
Dospělý černobílý pes, těžší hlavy, volnější kůže pod krkem, korektní horní linie, strmější  
vpředu, volnější lokty, výborné zaúhlení zadních končetin, výborně předvedený v postoji, horší v 
pohybu 
 

třída: pracovní 
Am z Vlčích hor                                        ČLP/AS/6193  28.07.2015  majitel:  Korelus Josef  
Výška: 58, Chrup: úplný, Skus: nůžkový              Výborný 1, CAC, KV, BOS 
Dospělý pes výrazné hlavy, správného tělesného rámce těžšího typu, výborná hřbetní linie, 
výrazné předhrudí, hluboký hrudník, korektní zaúhlení předních i zadních končetin, perfektně 
předvedený v pohybu 
----- 

Argo  z Vlčích hor  ČLP/AS/6194  28.07.2015 majitel: Vanžurová Sylva 
Výška: 64, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný  3 
Dospělý pes, trikolor, výborné hlavy, spravně nasazené uši, výborný krk, pevný a rovný hřbet, 
správně nasazený ocas, korektní hrudník, správné zaúhlení předních i zadních končetin, lépe 
předvedený v pohybu, než v postoji 
----- 

Faron od Mlázovické tvrze ČLP/AS/6080  25.09.2013  majitel: Votrubová Jana 
Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 4 
Dospělý pes, korektní hlava, mírně rozbíhavá linie, výrazná stopa, výborné tmavé oko, správně 
nasazený krk, mírně klenutý v bedrové části, korektní zaúhlení předních i zadních končetin, v 
pohybu sbíhavý v předních končetinách, úzký chod zadních končetin 
---- 

Force Magenta From Morrison ČLP/AS/5810  25.04.2010 majitel: Fialová Ivana 
Výška: 67, Chrup: úplný, Skus: nůžkový - chybí M3                Výborný 2, res.CAC 
Dospělý bílooranžový pes, výborná hlava, dobrý krk, výborná horní i spodní linie, strmější  
vpředu, výborné zauhlení vzadu, výborně předvedený v pohybu i v postoji 
 

třída: veteránů 
Frodo z Mešinské hájovny                 ČLP/AS/5341/07 30.09.2004 majitel: Votrubová Jana 
                          Výborný 1, Nejlepší veterán 
13-letý pes s výbornou hlavou, tmavé oko, standardní tělesný rámec, ve výborné kondici, správně 
předvedený 
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Feny - třída: mladých 
Lavin  z Mešinské hájovny ČLP/AS/6235 24.01.2016 majitel: Gela David 
Výška: 61,5, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 2 

Mladá fena, trikolor, výborná hlava, korektní horní linie klenutěšjí v bedrách, výborná spodní linie, 
výborné zaúhlení vpředu, strmější vzadu, úžší postoj předních končetin, v pohybu sbíhavé paty, 
méně vydatný krok. 
----- 

Princess Elizabeth Morrison ČLP/AS/6260 28.08.2016 majitel: Fabová Sońa Výška: 63,5, 
Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAJC 

Mladá bílooranžová fena, výborná hlava, výborná horní i spodní linie, mohla by mít lepší zaúhlení 
vpředu i vzadu, výborně předvedená, osrstění přiměřené věku 
 

třída: mezitřída 
Esca Brillare Davaroni  ČLP/AS/6213/ 09.09.2015 majitel: Studýnková L. 
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový            Výborný 2, res.CAC 
Dospělá fena, korektní hlava, výborný tělesný rámec,  pevný a rovný hřbet, výrazné předhrudí, 
hluboký hrudník, vpředu by mohlo být lepší zaúhlení, vzadu výborně zauhlená, správně 
předvedená v pohybu i v postoji 
----- 

Latin Lover Miss Marple at  CLP/AS/6218 23.07.2015 majitel: Miketová Klára 
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový   Výborný 1, CAC, KV, BOB 

Dospělá b.č. fena výborně modelované hlavy, krk by mohl být delší, spravné tělesné proporce, 
výborná horní i spodní linie, výborné zaúhlení, výborné předvedení v postoji i v pohybu 
 

třída: otevřená 
Kesha Z Mešinské hájovny ČLP/AS/6140 01.12.2014 majitel: Krutiš Marek 
Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAC 

Dospělá fena, výborná hlava, kratšího ucha, výborný krk, korektní horní linie, výborné předhrudí, 
hluboký hrudník, výborně zauhlená vpředu, vzadu by mohlo být zaúhlení lepší 
 

třída: pracovní 

Eimee od Mlázovické tvrze ČLP/AS/5896 28.03.2011 majitel: Votrubová Jana 

Výška: 59,5, Chrup: úplný, Skus: nůžkový - chybí I    Výborný 1, CAC 

Dospělá fena, výborná hlava s kratší mordou, výborně nasazené slechy, pevný a rovný hřbet, nižší 
nasazený ocas, korektní úhlení vpředu, výborné vzadu, výborné osrstění, správně předvedená 
 

třída: vítězů 
Secret For Davaroni Editions ČLP/AS/6020 06.08.2012 majitel: Studýnková L. 
Výška: 59, Chrup: neúplný,  Skus: chybí M3 vlevo   Výborný 1, CAC 

Dospělá fena, trikolor, korektní hlava, výborný krk, korektní hřbetní linie, mírně klenutější v 
bedrech, správně zaúhlená vpředu i vzadu, výborně osrstěná, v pohybu úžší chod zadních 
končetin 
 

třída: veteránů 
Fai  Leslie Leven   ČLP/AS/5576/09 12.11.2007 majitel: Votrubová Jana 
Výška: Chrup:    Skus:                   Výborný 1, Nejlepší veterán 

10-letá fena, trikolor, správná hlava, kratší krk, bez výraznějších vad, ve vynikající kondici, správně 
předvedená v pohybu i v postoji 
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Gordonsetr – rozhodčí Ing.Jozef Jursa, SK 
Psi - třída: štěňat 
Glenn z Wenytry  ČLP/GS/6718 31.01.2017 majitel: Bohdanecká Olga 
      Velmi nadějný 1 
Velmi dobře vyvinuté štěně, velmi dobře socializované, ušlechtilá hlava, dobrá horní linie, hrudník 
přiměřený věku, dobré zaúhlení, dobrý pohyb, osrstění standardní 
 

třída: mladých 
Borec z Fílovy smečky  ČLP/GS/6705  25.06.2016 majitel: Filinger Jan 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1 
Pes středně silné kostry, standardní osrstění, dobrá hlava, horní linie by mohla být pevnější, 
přiměřeně hluboký hrudník, dobře zaúhlený v předu i v zadu, dobrý v pohybu 
----- 

Cedrik z Podmaršovic  ČLP/GS/6638  15.01.2016  majitel: Červenka Václav 
Výška: 64, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 2 
Pes středně silné kostry, standardní osrstění, s dobrou hlavou, dobrou horní linií, méně výrazný 
hrudník, vzadu mírně rozevřený postoj, v pohybu mírně volnější loket, vzadu sbíhá v pat. kloub. 
 

třída: mezitřída 
Gordon ROBIN HOOD Áres  ČLP/GS/6625 31.12.2015 majitel: Sošková Sylva 
Výška: 64, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 1 
Pes středně silné kostry, s trochu lehčí hlavou, výbornou horní a spodní linií, v předu dobře  
zaúhlený, vzadu strmější, s užším pohybem zadních končetin, osrstění standardní 
 

třída: otevřená 
Bear od Zámeckého kopce                 ČLP/GS/6571  26.10.2014 majitel: Kutílková Pavla 
Výška: 61, Chrup: neúplný, Skus: nůžkový    Velmi dobrý 4 
Pes středně silné kostry, standardně osrstění, s typickou hlavou, dobrou horní a spodní linií, 
vpředu mírně volnější loket. Chybí řezák 
----- 

Darwin z Wenytry                                  ČLP/GS/6504  23.01.2014 majitel: Louvar Ivan 
Výška: 64, Chrup: úplný, Skus: nůžkový           Výborný 2, res.CAC 
Středně silný pes, standardní osrstění, s dobrou hlavou, pevný hřbet, přiměřeně hluboký hrudník, 
dobře zaúhlený, dobrý pohyb 
----- 

El Roy z Dvorku Čamourku ČLP/GS/6599 22.05.2015 majitel: Piler Onřej 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 3 
Pes středně silné kostry, standardně osrstěný, s dobrou hlavou, horní linie by mohla být pevnější, 
hluboký hrudník, v předu i v zadu dobře zaúhlený, v pohybu mírně volnější loket 
----- 

Forester's Aragon the King of Darkmoor ÖHZB-Nr. GS 19.05.2015 majitel: Staniek E.+S. 
Výška: 62, Chrup: neúplný, Skus: nůžkový  Výborný 1, CAC, KV, BOB 
Středně silný pes, s dobrou hlavou, výbornou horní a spodní linií, dobře zaúhlený, v zadu mírně 
užší pohyb, osrstění standardní. Chybí P3 v pravo. 
 

třída: pracovní 
Cedric z Holubické stráně                  ČLP/GS/6603  03.07.2015 majitel: Doležal Jakub  
Výška: 66, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 
Pes silnější kostry, s dobrou hlavou, s dobrou horní i spodní linií, v předu i vzadu dobře zaúhlený, 
dobrý v pohybu 
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Emil z Wenytry   ČLP/GS/6518  11.03.2014 majitel: Vojáčková Monika 
Výška: 66, Chrup: úplný, Skus: nůžkový              Výborný 2, res.CAC 
Pes středně silné kostry, kvadratického rámce, dobrá hlava, kratší pevný hřbet, přiměřeně 
hluboký hrudník, v předu dobře zaúhlený, v zadu strmější, užší, méně vydatný pohyb vzadu 
 

třída: veteránů 
Aron z Čehovských lánů                      ČLP/GS/5857/10  17.12.2006 majitel: Filinger Jan 
Výška: 66, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                          Výborný 1, Nejlepší veterán, BOV 
Pes silnější kostry, standardní osrstění, s výbornou hlavou, výbornou horní a spodní linií, s dobrým 
pohybem, konstitučně velmi pevné zvíře 
 
Feny - třída: štěňat 
Geisy z Wenytry   ČLP/GS/6724  31.01.2017 majitel: Mažgut Milan 
Výška: Chrup: Skus: nůžkový     Velmi nadějný 1 

Velmi dobře vyvinutá fena, standardně osrstěna, s doboru povahou, ušlechtilá hlava, dobrá horní 
linie, hrudník přiměřený k věku, dobře zaúhlená, dobrá v pohybu 
 

třída: mezitřída 
Gordon Edith Piaf Áres Šamarkan ČLP/GS/6626   31.12.2015  majitel: Coufalová Klára 
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 3 

Fena jemnější kostry, lehčího typu, s doboru hlavou, s jemným hřbetem, s mírně kratší spáditou 
zádí, plytčí hrudník, dobře zaúhlená, solidní pohyb 
 

Gordon JOAN OF ARC Áres   ČLP/GS/6627 31.12.2015 majitel: Antonín Miroslav 
Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 

Fenka jemnější kostry, dobrého rámce, s dobrou hlavou, s dobrou horní a spodní linií, dobře 
zaúhlená, solidní v pohybu 
 

Jai´s Toffee for Dorea Black Ivy ÖHZB GS 1461 24.08.2015 majitel: Archam Doris 
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 2, res.CAC 

Fenka středně silné kostry, standardně osrstěna,s výraznou hlavou, horní linie by mohla být 
pevnější, hrudník dostatečně hluboký a pevný, zaúhlení v předu standardní v zadu by mohlo být 
výraznější, solidní pohyb. 
 

třída: otevřená 
Amazonka z Fílovy smečky  ČLP/GS/6578 20.11.2014   majitel: Filinger Jan 
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 3 

Fena středně silné kostry, standardně osrstěna, mírně plachá, lehčí hlava, jemný hřbet, spáditá  
záď, hrudník s méně vyvinutým předhrudím, v zadu mírně rozevřený postoj. 
----- 

Armína z Fílovy smečky  ČLP/GS/6582/ 20.11.2014   majitel: Malínský Jarosl. 
Výška: 57, Chrup: neúplný, Skus: nůžkový    Velmi dobrý 4 

Fenka jemnější kostry, s lehčí hlavou, pevný hřbet, spáditá záď, přiměřeně hluboký hrudník, mírně 
strmější v zadu, v pohybu volnější lokty. Chybí v levo nahoře P3 
----- 

Eliška z Wenytry   ČLP/GS/6519 11.03.2014 majitel: Vojáčková M. 
Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1 

Fena středně silné kostry, mohla by mít vydatnější osrstění, trochu lehčí hlava, výborná horní a 
spodní linie, v předu dobře zaúhlená, vzadu mírně strmější 
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Fanny z Wenytry   ČLP/GS/6589 21.01.2015 majitel: Neumann Mirosl. 
Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 2 

Fena středně silné kostry, s velmi dobrou hlavou, pevný hřbet, přiměřeně hluboký hrudník, dobře 
zaúhlená, v pohybu přestavěná 
 

třída: pracovní 
Alotria Neverending Grace  ČLP/GS/6447 01.01.2013 majitel: Musilová Darja 
Výška: 64, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 

Fena středně silné kostry, většího rámce, s trochu lehčí hlavou, výbornou horní a spodní linií, 
dobře zaúhlená, dobrý pohyb 
----- 

Army Kralupská zahrádka  ČLP/GS/6615/ 05.08.2015 majitel: Diblík Pavel 
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 

Fena středního rámce, středně silné kostry, s doboru hlavou, s dobrou horní linií, hrudník by mohl 
být hlubší, předhrudí výraznější, zaúhlení v předu i vzadu by mohlo být výraznější, v pohybu 
volnější loket, mírně plachá, hůře se předvádí 
----- 

Bizzarrini Manon Lescaut  ČLP/GS/6381/ 14.05.2012 majitel: Studenovská Z. 
Výška: 58, Chrup: úplný, Skus: nůžkový              Výborný 2, res.CAC 

Fena středně silné kostry, není ve výstavní kondici, lehčí hlava, dobrá horní a spodní linie, 
standardně zaúhlená, solidní v pohybu 
----- 

Debbie Lovec z Gordonu  ČLP/GS/6545/ 06.06.2014 majitel: Doležal Jakub 
Výška: 64, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 4 

Fena většího tělesného rámce s lehkou úzkou hlavou, s málo výrazným pálením na hlavě, solidní  
horní a spodní linie, dobře zaúhlená, solidní pohyb 
------ 

Felow Magic Dreamer Áres   ČLP/GS/6558 07.06.2014 majitel: Antonín Miroslav 
Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 3 

Fena středního rámce s dobrou hlavou, dobrá horní linie, mírně strmější v předu i v zadu 
 

třída: vítězů 

Alice  Scotch do pole    ČLP/GS/6469/ 18.03.2013 majitel: Machová Šárka 

Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAC, KV, BOS 

Fena středně silné kostry aś dobrou hlavou, dobrou horní a spodní linií, výborná v pohybu 
 

třída: veteránů 

Fína Sonave   ČLP/GS/5999/13 14.04.2008 majitel: Nosková Eva 

Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový          Výborný 1 

Fena středně silné kostry, s trochu lehčí hlavou, dobrá horní a spodní linie, solidní v pohybu 
 

Červenobílý setr – rozhodčí Ing.Jozef Jursa, SK 
Feny - třída: vítězů 
Debbie Redmore   ČLP/RWS/294 11.09.2013  majitel: Rokůsková Ren. 
Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAC, KV, BOB 

Fena středního rámce, středně silné kostry, s dobrou hlavou, dobrou horní a spodní linií, dobře  
zaúhlená, v zadu trochu užší pohyb 
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Irský setr – rozhodčí Ing.Jozef Jursa, SK 
Psi - třída: otevřená 
Agar Akimbo Daisy Rain  ČLP/IS/15989/ 13.03.2014 majitel: Kořínková Zdeňka 
Výška: 68, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 

Pes středně velký, s ušlechtilou hlavou, s výbornou horní a spodní linií, dobře zaúhlený, výborný 
pohyb 
----- 

Conjay Apoli Gwen  ČLP/IS/16091 22.12.2014 majitel: Koutná Miroslava 
Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový           Velmi dobrý 3 
Pes středně silné kostry, menšího rámce, mírně delší, dobrá hlava, horní linie by mohla být 
pevnější, hrudník přiměřeně hluboký, mírně strmější v zadu 
----- 

Edenderry Mahagony Paw  ČLP/IS/16159 25.04.2015 majitel:  Matějková Adéla 
Výška: 68, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                  Výborný 2, res.CAC 

Pes středního tělesného rámce, standardní osrstění, s dobrou hlavou, krk by mohl být sušší, pevné 
horní linie, hrudník dostatečně hluboký, úhlení by mohlo být v zadu výraznější 
 

třída: pracovní 
Ajax od Hlubocké skály  ČLP/IS/15977/ 27.02.2014 majitel: Dohnalová Nad. 
Výška: 65, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                  Výborný 2, res.CAC 

Pes středně silné kostry, standardní osrstěné, hlava s mírně divergentními liniemi, suchý krk, 
dobrá horní a spodní linie, hrudník by mohl být prostornější, dobré zaúhlení, solidní pohyb 
----- 

Andy Warhol Daisy Rain  ČLP/IS/15994 13.03.2014 majitel: Applová Lucie 

Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                Výborný 3 

Pes středně silné kostry, středního rámce, s lehčí hlavou, s výbornou horní a spodní linií, dobré  
zaúhlení, výborný v pohybu 
Bernard Lord Everdene  ČLP/IS/15332/12 27.08.2009 majitel: Viktoříková Jarm. 
Výška: 65, Chrup: úplný, Skus: nůžkový        Výborný 1, CAC 

Pes středního tělesného rámce, středně silné kostry, standardní osrstění, dobrá hlava, suchý krk, 
dobrá horní a spodní linie, dobře zaúhlený, výborný v pohybu 
----- 

Conny Apoli Gwen   ČLP/IS/16093/ 22.12.2014 majitel: Vrábelová Mart. 
Výška: 69, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                Výborný 4 
Pes většího tělesného rámce, s doboru hlavou, suchým krkem, dobrou horní linie, přiměřeně 
hluboký, trochu plošší hrudník, v zadu by mohl být lépe zaúhlený 
 

třída: vítězů 

Dustin  Od Rakovské tůně   ČLP/IS/15681 18.03.2012 majitel: Šístek Josef 

Výška: 71, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                Výborný 2, res.CAC 
Pes většího rámce, silné kostry, dobře utvořenou hlavou, dobrou horní a spodní linií, v zadu užší  
pohyb 
----- 

Earnest Enthusiast  Everdene ČLP/IS/15806 02.01.2013 majitel: Viktoříková Jarm. 
Výška: 67, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                Výborný 1, CAC, KV, BOB, BIS 
Pes středního rámce, středně silné kostry, s ušlechtilou hlavou s výbornou horní a spodní linií, 
dobře zaúhlený, výborný v pohybu. 
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Feny - třída: mladých 
Eternal Flame Goldset  ČLP/IS/16352 05.08.2016 majitel: Štěchovská Ver. 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                Výborná 2 
Fena středně silné kostry, s dobrou hlavou, suchým krkem, doboru horní linií, přiměřeně 
hlubokým hrudníkem, dobře zaúhlená, trochu méně sebevědomá v kruhu 
----- 

Gira od Rakovské tůně  ČLP/IS/16293/ 25.08.2016 majitel: Ransdorf Ludvík 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový               Výborná 3 
Fena středně silné kostry, s doboru hlavou, dobrou horní linií, hrudník dostatečně hluboký, příliš 
plochý, s velmi málo výrazným předhrudím, zaúhlení v předu i v zadu správné, v předu užší  postoj 
-----  

Heidy z Jirouškova dvora  ČLP/IS/16255 18.03.2016 majitel: Kasl Josef 
Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový              Výborný 4 
Fena středního rámce, s dobrou hlavou, suchý krk, dobrá horní a spodní linie, dobře zaúhlená,  
výborná v pohybu 
----- 

Honey z Jirouškova dvora  ČLP/IS/16256 18.03.2016 majitel: Foršt Jan 
Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový          Velmi dobrý 

Fena středního rámce, jemnější kostry s dobrou horní linie, trochu strmější v předu i v zadu 
----- 

Laura  ze Šumavského kraje   ČLP/IS/16229 20.01.2016 majitel: Kaspirkova Kat. 

Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový          Velmi dobrý 

Fena s doboru hlavou, dobrou horní linií, s přiměřeně hlubokým hrudníkem, strmější v předu 
----- 

Mademoiselle Medda du Domaine du Fuschberg ČLP/IS/16332 17.07.2016 majitel: Všetečková 

Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                Výborný 1, CAJC, BOJ 

Fena středně silné kostry, středního rámce, standardně osrtsěna, dobré hlavy, s dobrou horní a 
spodní linií, pohyb v zadu by mohl být prostornější 
 

třída: mezitřída 
Betty Barcley Daisy Rain  ČLP/IS/16221 13.01.2016 majitel: Bočková Hana 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový       Výborný 1, CAC, KV, BOS 
Fena středního rámce, standardně osrstěna, s dobrou hlavou, dobrá horní a spodní linie 
 

Lola ze Šumavského kraje  ČLP/IS/16233 20.01.2016 majitel: Karlová Iveta 

Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový        Velmi dobrý 2 

Fena středně silné kostry, s dobrou hlavou, dobrou horní linií, hrudník by mohl být hlubší a 
prostornější, mírně strmá v předu i vzadu, méně osrstěná 
 

třída: otevřená 
Amelie Matylda Mahagony Star ČLP/IS/16077/ 09.09.2014 majitel: Mühlová Gita 
Výška: 66, Chrup: úplný, Skus: nůžkový       Velmi dobrý 3 

Fena většího tělesného rámce, s dobrou hlavou, s dobrou horní a spodní linií, strmá v předu i 
vzadu 
----- 

Anna's Choice Zannanza  ČLP/IS/15974 01.03.2014 majitel: Hanzlíková Pavla 

Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 

Fena středně silné kostry, středního rámce, s dobrou hlavou, dobrá horní a spodní linie 
----- 
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Flér od Rakovské tůně  ČLP/IS/16157 06.05.2015 majitel: Vávra Miloš 

Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový               Výborný 2, res.CAC 

Fena středního rámce, silnější kostry, s dobrou hlavou, s dobrou horní a spodní linií, solidní v 
pohybu 
----- 

Forte od Rakovské tůně  ČLP/IS/16156 06.05.2015 majitel: Chytrý Vratislav 
Výška: 60, Chrup: úplný, Skus: nůžkový           Velmi dobrý 

Fena středně silné kostry, s lehčí hlavou, kratší krk, horná linie by mohla být pevnější, hluboký 
hrudník s dobrým předhrudím, mírně strmější 
----- 

Gréta od Klapavce   ČLP/IS/16182/ 14.06.2015 majitel: Kinzel Karel 

Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 4 

Fena jemnější kostry, hlava s trošku slabší čelistí, dobrá horní linie, hrudník by mohl být hluibší a 
prostornější, v předu strmější 
 

třída: pracovní 
Airien od Náplavky  ČLP/IS/16008/ 08.03.2014 majitel: Gašparová Šárka 
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: klešťový     Velmi dobrý 

Fena středního rámce, jemnější kostry, slabší osrstění, slabší hlava, dobrá horní linie, hrudník by 
mohl být hlubší, dobře zaúhlená 
----- 

Amemait  Elimar Doubrava  ČLP/IS/15449/ 15.06.2010 majitel: Poláková Julie 
Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 

Fena středně silné kostry, středního rámce, lehčí hlava, dobrá horní a spodní linie, dobře 
zaúhlená, solidní pohyb 
------ 

Beatrix ze Svrateckých Pláňav ČLP/IS/16142/ 13.04.2015 majitel: Vávrovi Josef+Jar. 
Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 4 

Fena středního rámce, jemnější kostry, s doboru hlavou, dobrou horní linií, hrudník příliš plochý, 
úzký pohyb v předu i v zadu 
----- 

Clea  Red Joker    ČLP/IS/16041 29.06.2014 majitel: Rysková Ivanka 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                Výborný 2, res.CAC 

Fena středního rámce, středně silné kostry s dobrou hlavou, dobrou horní a spodní linií, mírně 
strmější, solidní pohyb 
----- 

Frona od Rakovské tůně  ČLP/IS/16155/ 06.05.2015 majitel: Šimáček Petr 

Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborná 3 

Fena středního rámce, středně silné kostry, s dobrou hlavou, solidní hornou linií, s přiměřeným 
hrudníkem, solidní pohyb 
 

třída: vítězů 

Aenigma Quara Torvitas  ČLP/IS/15382 26.11.2009 majitel: Roulová Nikola 

Výška: 66, Chrup: úplný, Skus: nůžkový                Výborný 2, res.CAC 

Fena většího tělesného rámce, středně silné kostry, vyššího věku, což je vidět na srsti, výborná 
horní a spodní linie, dobrá v pohybu 
----- 
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By Sheila  Happy Trix  ČLP/IS/16121 21.01.2015 majitel: Pružinová Lucie 
Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 

Fena středního rámce, jemnější kostry s výbornou hlavou, výbornou horní a spodní linií, mírně 
plošší a užší v zadu 

 

Pointer – rozhodčí Marián Konečný, SK 
Psi - třída: mladých 

Jupp Bohemia Šibeník  ČLP/POI/11310/ 17.06.2016 majitel: Horký Josef 

Výška: 61,5, Chrup:  úplný, Skus: nůžkový    Výborný 1, CAJC 

Mladý pes, černý, výborná hlava s kratší mordou, výrazný stop, kratší krk, korektní horní linie, 
výborná spodní linie, správné úhlení vpředu, korektní vzadu. 
----- 

Ygor Solid Gold´s   ÖHZB-EP 976 05.06.2016 majitel: Dvořáková Vlad. 
Výška: 63,5, Chrup:  úplný, Skus: nůžkový    Výborný 2 

Mladý pes, bíločerný, jemnější hlava, mírně výrazný stop, správný tělesný rámec, výborné úhlení 
vpředu, horší vzadu, hůře se předvádí 
 

třída: otevřená 
Andy z Holubické stráně  ČLP/POI/11161/ 21.05.2015 majitel: Tichá Lea 
Výška: 66, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 3 

Dospělý bíločerný pes, korektní hlava s mírně výrazným stopem, dobrý krk, pevný a rovný hřbet, 
výborné úhlení vpředu i vzadu, v pohybu volnější lokty, hůře se předvádí 
----- 

Bonny z Vinných tratí  ČLP/POI/10856/ 20.12.2011 majitel: Šestáková Mich. 
Výška: 68, Chrup: úplný, Skus: nůžkový - P1 vpravo    Výborný 

Dospělý pes žemlový, středně silné kostry, méně výrazná hlava, výborný krk, pevný a rovný hřbet, 
vpředu by mohlo být lepší úhlení, hluboký hrudník, korektní úhlení vzadu, výborně předvedený 
----- 

Butch z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11188 04.05.2015 majitel: Drábek Jiří 
Výška: 69, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 

Dospělý černý pes, mohutná hlava, spravných proporcí, kokektní horní linie, dobré předhrudí, 
hluboký hrudník, korektní úhlení vpředu, strmější úhlení vzadu 
----- 

Darling Luční květ   ČLP/POI/11201/ 22.05.2015 majitel: Musil Jaromír 

Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 4 

Dospělý žemlový pes, výborná hlava, kratší morda, pevný a rovný hřbet, výborně nasazený ocas, 
správné úhlení vpředu i vzadu, mohl být lépe předvedený 
----- 

Dio vom Kleebachtal  VDH/DPZ -  10.08.2010 majitel: Hučko Martin 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový              Výborný 2, res.CAC 

Dospělý bíločerný pes, výborná hlava, správné tělesné stavby, silnější kostra, kratší ocas, mozol 
na hrudníku, výborné úhlení, lépe předvedený v postoji než v pohybu 
----- 

Randy od Nezdického potoka ČLP/POI/11133/ 14.03.2015 majitel:Petráková Andrea 
Výška: 66, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 

Dospělý žemlový pes, těžšího typu, správný tvar hlav, kratší krk, pevný a rovný hřbet, výrazné 
předhrudí, hluboký hrudník, vpředu strmější, méně vydatný krok. 
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třída: pracovní 
Barri z Miroslavského dvora  ČLP/POI/11107 26.01.2015 majitel: Štěpánová Štěp. 
Výška: 69, Chrup: , Skus: nůžkový     Výborný 1 
Pes výborné hlavy, správně nasazený krk, pevný a rovný hřbet, správně nasazený ocas, v pohybu 
vysoko nesený, velmi výrazné předhrudí, strmější vpředu i vzadu 
----- 

Bor z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11186 04.05.2015 majitel: Pavlová Jana 
Výška: 63,5, Chrup:  úplný, Skus: nůžkový    Výborný 2 

Dospělý pes bílooranžové barvy, vysoko posazený krk, za kohoutkem seknutý, výrazné předhrudí, 
hluboký ale kratší hrudník, korektní úhlení vpředu i vzadu, v pohybu volnější lokty, správně 
předvedený 
 

třída: vítězů 
Ben Bohemia Frony  ČLP/POI/11056/ 28.05.2014 majitel: Šrajbr Zdeněk 
Výška: 67, Chrup: úplný, Skus: těsný nůžkový  Výborný 1, CAC, KV, BOB 
Dospělý bíločerný pes, výborné tělesné proporce, bez zjevných nedostatků, správně předvedený 
----- 

Scott z Mešinské hájovny  ČLP/POI/10927 13.12.2012 majitel: Pavlová Jana 
Výška: 68, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 2, res.CAC 
Dospělý bílooražnový pes, korektní hlava, kratší krk, korektní horní linie, korektní úhlení vpředu, 
strmé vzadu, hluboký ale kratší hrudník, v pohybu vysoko nesený ocas, dobře předvedený 
 

třída: veteránů 
Marlo vom Leinetal                                  ČLP/POI/11034/     10.05.2008 majitel:  Sedláček Roman 
Výška: Chrup:        Skus:             Výborný 1, Nejlepší veterán 
9-letý pes, korektní hlava, výborná tělesná stavba, výborná kondice, správně předvedený 
----- 

Zar  z Mešinské hájovny  ČLP/POI/10400 16.02.2008 majitel: Pavlová Jana 
Výška: Chrup:        Skus:    Výborný 2 
9-letý pes, výborná hlava, korektní hřbetní linie, strmější úhlení vpředu i vzadu, výborný hrudník, 
velmi dobrá kondice 
 
Feny - třída: mladých 
Aira z Vlčích hor                                        ČLP/POI/11293      06.06.2016 majitel: Korelus Josef  
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový  Výborný 1, CAJC, BOJ, BOS 
Mladá fena bíločerné barvy, jemnější kostra, správně modelovaná hlava, ušlechtilý krk, dobrá 
horní linie, méně výrazné předhrudí, hrudník na hranici, výborné úhlení vpředu i vzadu, v pohybu 
volnější lokty, výborná povaha, výborně se předvádí 
----- 

Allia from Winepoint Natyave  ČLP/POI/11246 03.01.2016 majitel: Rokůsková Ren. 
Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 2 
Mladá fena, korektní hlava s výrazným stopem, mohla by mít více pysku, dlouhý elegantní krk, 
korektní horní linie, mírně klenutější v bedrech, výborné předhrudí, hrudník na hranici, mohlo by 
být lepší úhlení vpředu i vzadu, výborně předvedená 
----- 

Eshly z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11301/ 05.05.2016 majitel: Jeslínková Mart. 
Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 3 
Černá fena, výborná hlava, dobrý krk, výborná horní i spodní linie, korektní úhlení vpředu I vzadu, 
v pohybu mírně sbíhavé paty 
----- 
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Fay z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11305 19.05.2016 majitel: Drábek Jiří 
Výška: 61, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 4 
Žemlová fena s korektní hlavou, kratší krk, korektní horní linie, méně výrazné předhrudí, strmější 
zaúhlení vpředu i vzadu, v pohybu méně vydatný krok, sbíhavé paty, vybočená kolena, chrup:  P1 
vpravo nahoře navíc 
----- 

Yuli Solid Gold's   ČLP/POI/11372 05.06.2016 majitel: Melcerová Han. 
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý  
Mladá fena, bílooranžová, korektní hlava s méně výrazným stopem, méně pysku, nevýrazný 
pigment, dobrý krk, klenutější v bedrech, méně výrazné předhrudí, mělčí hrudník, korektní úhlení 
vpředu i vzadu. 
 

třída: mezitřída 
Kobra Aristani's                                         ČLP/POI/11271/    16.12.2015 majitel: Hučko Martin 
Výška: 58, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1 
Dospělá fena, méně výrazná hlava, kratší krk, mírně klenutější v bedrech, kratší ocas, výborné 
zaúhlení vpředu i vzadu, hůře se předvádí 
 

třída: otevřená 
Artemis  Trialsport                                   ČLP/POI/11069/    25.07.2014 majitel: Souček Miroslav 
Výška: 63, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 
Dospělá černobílá fena, korektní hlava, dlouhý krk, korektní horní linie, dobré předhrudí, hrudník 
na hranici, strmější vpředu, korektní vzadu, v pohybu sbíhavé paty 
----- 

Cameron Seventeen  ČLP/POI/10923/   13.08.2012 majitel: Valatová Jana 
Výška: 57, Chrup: úplný, Skus: nůžkový    Výborný 2, res.CAC 
Dospělá fena, výborná hlava, výborný krk, pevný a rovný hřbet, výrazné předhrudí, hluboký 
hrudník, správné úhlení vpředu i vzadu, špatně se předvádí v pohybu 
----- 

Ceva z Mešinské hájovny  ČLP/POI/11197 09.05.2015 majitel: Drábek Jiří 
Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový   Výborný 1, CAC, KV 
Dospělá žemlová fena, výborná hlava, níže nasazené ucho, elegantní krk, korektní horní i spodní 
linie, správné zaúhlení vpředu i vzadu 
----- 

Digi Luční květ   ČLP/POI/11203/ 22.05.2015 majitel: Musil Jan 
Výška: 59, Chrup: úplný, Skus: nůžkový      Výborný 3 
Dospělá černá fena, dobrá hlava, kratší morda, méně pysku, suchý krk, výborná hřbetní linie, 
méně výrazné předhrudí, hluboký a prostorný hrudník, strmější vpředu, korektní vzadu, mohla by 
být lépe předvedená 
----- 

Rissa od Nezdického potoka  ČLP/POI/11139/ 14.03.2015 majitel: Šmolíková Mon. 
Výška: 62, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 4 
Dospělá fena, výborná hlava s dostatkem pysku, mohla by mít paralelnější linii, výborná hřbetní 
linie, korektní spodní linie, výborné úhlení, výborně předvedená 
----- 

Wivienne Solid Gold's  ČLP/POI/11142/ 25.07.2014 majitel: Melcerová Han. 
Výška: 58 ,Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Velmi dobrý 
Dospělá bíločerná fena s výrazným stopem, kratší morda, korektní horní i spodní linie, výborné 
úhlení vpředu i vzadu, prostorný pohyb, užší chody vpředu i vzadu 
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třída: pracovní 
County Seventeen                                    ČLP/POI/10924/    13.08.2012 majitel: Valatová Jana 
Výška: 59,5 Chrup:  úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 
Dospělá bíločerná fena, korektní hlava s výrazným stopem, morda by mohla být trošku delší, 
výborná horní i spodní línie, správně zaúhlená vpředu i vzadu, hůře se předvádí v pohybu 
----- 
Hella Field Flyer´s   ČLP/POI/11371 12.02.2015 majitel: Melcerová Han. 
Výška: 58, Chrup: úplný, Skus: nůžkový               Výborný 2, res.CAC 
Dospělá bíločerná fena, jemnější hlavy, kratší a jemnější morda, klenutější v bedrové linii, výborné 
úhlení vpředu i vzadu, hluboký hrudník 
 

třída: vítězů 
Audrey  z Mešinské hájovny                  ČLP/POI/11182         29.04.2015 majitel: Zajícová Zlata 
Výška: 63,5, Chrup: úplný, Skus: nůžkový               Výborný 2, res.CAC 
Dospělá žemlová fena, výborná hlava, zešikmená čelist, dlouhý elegantní krk, výborná hřbetní 
linie, správně nasazený a nošený ocas, výborné úhlení předních končetin, zadních by mohlo být 
lepší, v pohybu sbíhavý postoj zadních končetin, výborně předvedená 
----- 

Delta vom Kleebachtal  ČLP/POI/10941/ 10.08.2010 majitel: Hučko Martin 
Výška: 58, Chrup: úplný, Skus: nůžkový     Výborný 1, CAC 
Drobnější a velmi elegantní fena, výborná hlava s kratší mordou, výborná spodní i horní linie, 
správně zaúhlená vpředu i vzadu, výborný typ pointra, lepší předvedená v postoji, než v pohybu 
 

Soutěž Nejlepší mladý vystavovatel 
1.-3. pořadí 
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Speciální výstava         Zákupy, 13.8.2017 
 

Pořádáná v rámci Sdružené výstavy v Zákupech u České Lípy. Rozhodčí: Jadwiga Konkiel 
 

Pointer 
psi 
mezitřída - Duran z Mešinské hájovny maj: Zajkr Jakub     V 1 CAC 
tř. otevřená - Arčí ze Žárovské Tkalcovny maj: Palmová Pavlína   VD 1 
tř. pracovní - Barri z Miroslavského dvora maj: Štěpánová Štěpánka  V 1 CAC, vítěz SV, BOB 
tř. pracovní - Bor z Mešinské hájovny  maj: Pavlová J. & J. Kumstýř   VD 2 
tř. vítězů - Well Well Well Solivia´s maj:  MAROSZCZYKOVA IRENAl  V 1 CAC  
feny 
tř. dorostu - Donáta z Miroslavského dvora maj:  Meisner Pavel  VN 1  
tř. mladých - Fay z Mešinské hájovny maj:  Drábek Jiří    VD 1  
tř. otevřená - Abou z Mešinské hájovny maj:  Drábek Jiří   VD 1  
tř. pracovní - Ceva z Mešinské hájovny  maj: Drábek Jiří    V 1 CAC, vítěz SV, BOS  
tř. vítězů - Audrey z Mešinské hájovny maj:  Zajícová Zlata   V 1 CAC´ 
 

 

BOB a BOS 

Anglický setr 
psi 
tř. dorostu - A'Tajfun DAMA Hunting dog  maj: Gracl Jan     VN 2 
tř. dorostu - Dark reflection Shadow Dog maj:  Daňková Helena    VN 1  
tř. mladých - Prince William from Morrison maj: Horváthová&Fábová  V 1 CAJC, BOJ  
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mezitřída -  Alsan Like An Angel Royal Setter  maj: Thiel Pavel   V 1 CAC 
tř. otevřená - KHYANNES BUCKSHOT  maj:  Kručayová Iveta   V 1  
tř. otevřená - Noell Morrison maj:  Daňková Helena   VD 2  
tř. otevřená - Orm od Alpské protěže  maj: Beránková Zuzana   VD 3  
tř. pracovní - Argo z Vlčích hor maj:  Vanžurová Sylva         V 3 
tř. pracovní - Kameron z Mešinské hájovny maj: Thiel Pavel  V 2 res.CAC 
tř. pracovní - King Magenta-In-Blue  maj: Horváthová Veronika   V 1 CAC  
tř. vítězů - Blue Baltic's Lawrence of Arabia  maj: Wagner Oswald   V 1 CAC, vítěz SV, BOB 
tř. vítězů - Faron od Mlázovické tvrze  maj: Votrubová Jana  VD 2  
feny 
tř. štěňat -  Arwen z Krásné doliny  maj: Kneřová H. & Dis.Pochman  N 1 
tř. mladých -  Princess Elizabeth Morrison aj:  Fabová Soňa   V 1 CAJC 
tř. vítězů - Janis Joplin Morrison maj:  Lepařová Růžena   V 1 CAC, vítěz SV, BOS  
tř. veteránů -  Fai Leslie Leven maj:  Votrubová Jana   V 1 BOV 
 

 

BOB,BOS,BOJ,BOV 

Gordon setr 
psi 
mezitřída - Brodey Pearl Moravia maj: Línková Aneta    V 1 
tř. pracovní - Zir z Holubické stráně maj:  Vránová Olga   V 1 CAC, vítěz SV, BOB 
tř.  vítězů - Cedric z Holubické stráně  maj: Doležal Jakub    V 1 CAC  
feny 
tř. dorostu - Sangerfild JiJi  maj: Vránová Olga     VN 1  
tř. mladých - Fanny z Dvorku Čamourku maj:  Kocúrová Darina  VD 2 
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tř. mladých - Heaven´s Hope Pearl Áres Šamarkan maj:  Hůlková L.   V 1 CAJC, BOJ 
mezitřída - Beitris Pearl Moravia maj:  Vajdíková J. & B. Vajdík  VD 1  
tř. vítězů - Ashley Princess Pearl Moravia maj: J.Vajdíková&B.Vajdík  V 1 CAC, vítěz SV, BOS 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOB 
BOS 
BOJ 
  

 

Irský červenobílý setr 
feny 
mezitřída - Debbie of Bruichladdich  maj: Mašková Simona V 1 CAC 
 tř. vítězů - Debbie Redmore  maj: Rokůsková Renáta   V 1 CAC, VSV, BOB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOB 
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Irský setr 
psi 
tř. mladých - Antares Anachiel Cedarwood road  maj: Mach Jan   V 1  
tř. otevřená - Ardbraccan Talisman maj:  Tatjana Schulz   V 1 CAC, vítěz SV, BOB 
tř. otevřená - Y-Connell z Hradiska Rájce maj:  Fuchsová Ivana  V 2 res.CAC 
tř. pracovní - Angelus Silvian Mahagony Star maj: Šmídová Ver.  V 1 CAC 
tř. pracovní - Bosia Mahagon Kenya  maj: Daniš Petr   V 2 RES.CAC  
tř. pracovní - Druce Mahagony Beauty maj: Fencl Vlastimil  V 3 
tř. vítězů - Earnest Enthusiast Everdene  maj: Viktoříková Jarmila  V 1 CAC  
tř. čestná - Bernard Lord Everdene  maj: Viktoříková Jarmila   V 1  
feny 
tř. mladých - Eternal Flame Goldset maj:  Štěchovská Veronika  V 2  
tř. mladých - Teatime at a Romantic Garden z Arislandu maj: Sosnová   V 1 CAJC, BOJ 
mezitřída -  TARA JAY Slovak Base  maj: Morárová Danica    V 1 CAC 
tř. otevřená - Aurelia Stella Mahagony Star  maj: Šmídová Veronika  V 2 RES.CAC 
tř. otevřená - Ebony Mahagony Beauty  maj: Němcová Miroslava  V 3 
tř. otevřená - Trawricka One and Only  maj: Schulz Tatjana  V 1 CAC 
tř. pracovní - Amelie Matylda Mahagony Star  maj: Mühlová Gita   V 2 RES.CAC 
tř. pracovní - Stellar Clusters Jay Slovak Base maj:  Sojková Dagmar V 1 CAC 
tř. vítězů - By Sheila Happy Trix maj:  Pružinová Lucie    V 2 RES.CAC 
tř. vítězů - Carmen Cristine Mahagony Paw maj:  Kratochvíl Josef  V 3  
tř. vítězů - SAPHIRE jAY Slovak Base  maj: Dagmar Sojkova Dagmar V 1 CAC, vítěz SV, BOS 
tř. čestná - Garden Stars Irish Unique  maj: Tatjana Schulz l  V 1 
 
 

BOB,BOS,BOJ 
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Jarní mezinárodní field trial Českého pointer a setter 
klubu v Královicích ve znamení “Grande” 

 

Ve dnech 14.04.2017 – 17.04.2017 se konal čtyřdenní mezinárodní field trial v Královicích a byl 
opravdu ve znamení “Grande” – velký! Velká účast, velké nebo spíše daleké hledání, rozsáhlé 
terény, velké naděje, velké osobnosti, velká přátelství a v neposlední řadě velká legrace. V 
letošním ročníku MFT v Královicích se sešel po dlouhé době opravdu velký počet startujících psů 
a vůdců, a to nejenom z České Republiky, ale i z Německa, Rakouska a Maďarska. 

Historicky poprvé v rámci MFT jsme pořádali tzv. Grand Quête (Grande Cerca) neboli 
daleké hledání, jež bylo pro přihlížející, kteří tento typ soutěže nikdy neviděli, nebo zhlédli pouze 
na video záznamu, dech beroucím zážitkem. Najít dostatečně rozsáhlý terén pro tuto soutěž je 
velice náročný úkol, ale pořadatelé se s tím vypořádali moc dobře a korona se mohla kochat 
výkony neskutečných psů - opravdu výjimečných zvířat. České vůdce v této soutěži reprezentovali 
Martin Hučko a Lukáš Orság, a přestože jim chybělo trochu štěstí, výkony jejich svěřenců byly 
neuvěřitelné. Vítězem vůbec prvního dalekého hledání pořádané Českým pointer a setter klubem 
se stala Cassy vom Mückenborn vedená svým chovatelem Ewaldem Schönauem. 
 Letošní MFT navštívilo několik osobností ze světa anglických stavěcích psů, mezi nimi 
zmíněný Ewald Schönau, dále Uli Werchau a Maria Martin, o kterých jsem zatím pouze slýchávala 
a myslím si, že jsem nebyla jediná, kdo s nimi rád setkal. To, že jsme mohli vidět při práci i jejich 
psy, byla třešnička na dortu. 
Všichni byli spokojeni s terénem, který byl dobře zazvěřený kvalitní vypuštěnou zvěří, ale v 
terénech byl i dostatek divoké zvěře, a tak měl každý běh zvěř, což je v dnešní době nevídaná věc. 
Díky tomu jsme mohli předvést, co v našich psech je, a dát jim šanci. Hlavně v soutěžích Derby se 
předvedli velice mladí, kvalitní a nadějní jedinci. 
Celé mezinárodní trialové setkání se odehrávalo ve velice přátelské atmosféře, a přestože ta 
občas mohla být zastíněna nesouhlasem či roztrpčením vůdce nad získaným výsledkem svých 
svěřenců, večer při slavnostní večeři a vyhlašování výsledků byla vždy velká mezinárodní legrace 
a sedělo se až pozdě do noci. 
V neposlední řadě musím zmínit, že sbor rozhodčích to letos měl opravdu fyzicky náročné, v 
nohách měli za 4 dny velký počet kilometrů. Ze zahraničních rozhodčích jsme přivítali Giuseppeho 
“Pina” Zambelliho ze Švýcarska, který opravdu “zapadl” do party, z našich rozhodčích vrchního 
rozhodčího Ing. Luďka Poláka, dále Romana Sedláčka, Evu Strakovou, Mgr. Janu Andrlovou, Ing. 
Janu Votrubovou, Jana Šabatku a Jiřího Drábka. Rozhodčí odvedli opravdu skvělou práci a za 
všechny vůdce jim všem ještě jednou moc děkuji. 

A na závěr, předtím než si přečtete výsledky, bych chtěla za všechny ještě poděkovat 
těm, jejichž práce není příliš vidět, ale bez které by nebylo těchto soutěží, lidem, kteří pracují 
jednak administrativně při zařizování náležitostí, aby se zkoušky mohly vůbec konat, kteří vypisují 
různé papíry, zapisují posudky a následně výsledky, těm, kteří zařizují terény a zvěř, a že letos byly 
skvělé nejenom porostem a rozlohou, ale i zazvěřením. Dále bych chtěla poděkovat muži, který v 
noci vytahuje i zapadlá auta bláznivých ženských z pole!!! Vím, že těch, kterým je nutné dát díky, 
je určitě víc, ale chtěla bych poděkovat hlavně Vlaďce Dvořákové, Martinovi Hučkovi a Mírovi 
Kalíkovi za výborně připravený MFT Královice 2017. 
 

Hannah Melcer  
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Výsledky MFT 2017          Kladno, 14.-17.4.2017 
 

14/04/2017 
FT couple  Klér Vis Tranquilla Exc. 18 bodů CACIT, CACT  vůdce M. Kohutová 

Solid Gold's Vincenza Exc. 17 bodů vůdce Andrea Jost 
Biondo della Torre Antica Exc 16 bodů vůdce Vlaďka Dvořáková 

Derby couple  Solid Gold's Zilly Exc.16 bodů vůdce Andrea Jost 
Grand Quête couple Cassy vom Mückenborn Exc. 18 bodů vůdce Ewald Schönau 
FT solo kontinental Hinto V.D. Kreppelse Heide Exc.18 bodů vůdce Miroslav Kalík 

Azor dell Otrepo T.B. 12 bodů vůdce Mgr. Rudolf Zbořil 
 

15/04/2017 
Derby couple  Noah T.B. 14 bodů vůdce Maria Martin 

Aristani's Kometa T.B. 12 bodů vůdce Lukáš Orság 
Grand Quête couple Brent Seventeen Exc. 16 bodů vůdce Maria Martin 
 

16/04/2017 
FT couple  Alex T.B. 15 bodů vůdce Vlaďka Dvořáková 
FT solo kontinental Hinto V.D. Kreppelse Heide Exc.17 bodů vůdce Miroslav Kalík 
 

17/04/2017 
FT couple Kain Vis Tranquilla Exc. 18 bodů CACIT, CACT vůdce Vlaďka Dvořáková 

Klér Vis Tranquilla T.B. 15bodů vůdce Markéta Kohutová 
Derby couple Field Flyer's Hella Exc. 17 bodů vůdce Hannah Melcerová 

Miki Vis Tranquilla Exc. 16 bodů vůdce Vlaďka Dvořáková 
Vitry Exc. 16 bodů vůdce Vlaďka Dvořáková 
Aristani's Kobra T.B. 14 bodů vůdce Martin Hučko 

 

Vůdcům ještě jednou gratulujeme! 
 

 
Rozhodčí MFT Kladno 14.-17.4.2017 



46 
 

Výsledky klubových zkoušek 
 

Jarní pohár ČPSK                         Blevice, 8.5.2017 
 

Letošního Jarního poháru se zadáním titulu CACT, r.CACT a putovního poháru Ireny Rafalské pro 
nejlepšího irského setra se zúčastnilo 6 pointrů, 5 gordonsetrů, 2 irští setři, 2 angličtí setři a 1 irský 
červenobílý setr. Uspělo 9 psů. Vítězkou se stala Aira z Vlčích hor vedená Josefem Korelusem. 
Pohár Ireny Rafalské získal Grif z Jirouškova dvora vedený Zdeňkem Kruchňou. 
 
Vrchní rozhodčí: Libor Kunt, rozhodčí: Eva Straková, Alena Sedláčková, Václav Gruber, Jiří Jiroušek 
 
Přehled výsledků: 
Aira z Vlčích hor  POI Korelus Josef 208/4 I.cena, CACT 
Grif z Jirouškova Dvora IS Kruchňa Zdeněk 202/4 I.cena, Pohár Ireny Rafalské 
Brienne Blackmoor´s Shadow GS Mára Viktor 202/4 I.cena, 3.pořadí 
Field Flyer´s Hella  POI Melcerová Hannah 201/4 I.cena, 4.pořadí 
Solid Gold´s Yuli  POI Melcerová Hannah 187/4 I.cena, 5.pořadí 
Miki Vis Tranquilla  AS Dvořáková Vlad. 196/4 II.cena 
Emil z Wenytry  GS Vojáčková Monika 189/4 III.cena 
Debbie of Bruichladdich RWS Mašková Simona 180/4 III.cena 
Druce Mahagony Beauty IS Fencl Vlastimil 177/4 III.cena 
 

Klubové zkoušky vloh        Chudeřice, 13.5.2017 
 

Klubové zkoušky vloh se konaly ve spolupráci s 
OMS Hradec Králové. Zúčastnilo se 6 anglických 
ohařů, 4 pointři, 1 anglický setr a 1 gordonsetr. 
Vítězkou s titulem CACT se stala Aira z Vlčích hor 
vedená Josefem Korelusem. 
 

Vrchní rozhodčí: Ing. Eva Pavlíková, rozhodčí: 
Martin Hartl, Jaroslav Kouba 
 

Přehled výsledků: 
Aira z Vlčích hor POI Korelus Josef 
228b. I.cena, CACT 
Field Flyer´s Hella POI Melcerová Han. 
224b. I.cena 
Aranka z Fílovy smečky GS Kačerovský Karel 
191b. I.cena 
Ronny z Lodínských luhů AS Dobrozemský Mir. 
182b. III.cena 
 
 
Aira z Vlčích hor, vůdce Josef Korelus 
Vítězka Jarního poháru a Klubových zkoušek vloh 
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Klubové podzimní a všestranné zkoušky 
 

ČPSK pořádá ve spolupráci s OMS Litoměřice už po několik let PZ a VZ se zadáním titulu CACT. 
 

PZ - CACT se konaly v MS Krábčice. MS zajistil vhodné podmínky s dostatkem zvěře, aby každý 
ohař mohl prokázat práci na divoké zvěři. Bohužel, této akce se zúčastnil jen jeden zástupce 
anglických stavěcích psů a to IS Beatrix Anna´s Chase, I.cena 286 bodů, vystavení jen na srstnaté 
zvěři. Titul nebyl zadán. 
VZ - CACT – MS Černouček- Ctiněves. Málokdy se podaří sehnat honitbu, kde je dostatek zvěře 
srstnaté a pernaté tak, aby předváděný ohař mohl prokázat svoje kvality. V těchto lokalitách se 
to podařilo a bohužel, pro některého ohaře jich bylo až moc a prostě to nevydrželi. Bylo to znát i 
na celkovém hodnocení. Přihlášeno bylo dvacet ohařů a obstálo pouze jedenáct. I na těchto 
zkouškách jsme měli své dva zástupce. Ing. Jana Votrubová předváděla AS Faron od Mlázovické 
tvrze a první den byla na lesních pracích. Tady předváděl hezkou práci. Druhý den na polních 
pracích, se Faron dostal do míst, kde vyletělo, nejprve asi pět bažantů a za malou chvilku asi 12 a 
to už Faron nevydržel. Z Klidu před pernatou se dostal do druhé ceny 435 bodů. 
Druhá zástupkyně byla paní Renata Masařová, která předváděla IS Abraka Dabra Zannanza. IS byl 
pro indispozice svojí vůdkyní odvolán. 
 

Nebyly to jen tyto zkoušky, kde jsme měli svoje zástupce. OMS Litoměřice pořádal i další zkoušky 
a na všech jsme měli zastoupení. 

- První a velká akce, byla Nominační soutěž, které se zúčastnili zástupci Pointrů. Scott 

z Mešinské Hájovny vedenou PhDr. Janou Pavlovou a Bert Bohemia Frony, vůdce pan 

Jiří Studýnka.  

- Druhá akce byly JZ, které se konaly 

v MS černouček – Ctiněves. Opět 

dva zástupce Irských setrů – Beatrix 

Anna´s Chase a Birdie Anna´s Chase, 

obě skončily v první ceně. 

- Třetí akcí byly VP. Těchto se 

zúčastnili opět dva zástupsi. IS 

Beatrix Anna´s Chase I. cena 92 

bodů a pointr Cruel z Mešinské 

Hájovny I. cena 95 bodů 

- Čtvrtou akcí byly LZ. Těchto se 

zúčastnil jen jeden a to pointr Cruel 

z Mešinské Hájovny I. cena 234 

bodů. 
 

Výsledky všech zkoušek najdete na stránkách 
poradců chovu ČPSK. 
 

 
Faron od Mlázovické tvrze 
vůdce Ing. Jana Votrubová 
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Výsledky MFT-GT 2017         Kladno, 7. - 8.10.2017 
 

FT-GT  couple pointer-setter 7.10.2017 
Rozhodčí: Eva Straková, Mgr. Jana Anderlová, čekatel Miroslav Kalík 
 

Eimee od Mlázovické tvrze Anglický setr  fena 28.03.11  Votrubová J. 
Hodnocení: výborně Pořadí: 1 Body: 17 
Výborné využití terénu, dobře pracuje s větrem, hledání v konstantním tempu. Po přechodu do 
nového terénu hned po vypuštění vystavuje, krátce postupuje, znovu vystavuje, po vzletu a 
výstřelu klidná. Aport prokázala. 
 

Faron od Mlázovické 
tvrze  Anglický setr 
 pes 25.09.13 
 Votrubová J.  
Hodnocení: velmi 
dobře (T.B.) Pořadí: 2 
Body: 13  
Pes běží v tempu. 
Hledání je pomalejší, 
ale v konstantním 
tempu. Ve 4 minutě 
vystavuje, postupuje, 
při vzletu a po výstřelu 
nutná silná podpora 
vůdce ke klidu. Do konce běhu opět poněkud nevyvážené hledání. Aport splněn. 
 

Freya od Mlázovické tvrze  Anglický setr  fena 25.09.13  Votrubová J.  
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 3 Body: 12  
Hledání systematické, dobře prohledává terén. Po písknutí partnera přestává hledat. Po 
pětovném vypuštění hledá s dobrým systémem. V 6 minutě realizuje bod na pernaté, při vzletu a 
výstřelu nutná podpora vůdce. V 10 minutě vystavuje, ale nepodaří se zvěř prokázat. Na konci 
běhu opět vystavuje bez prokázání zvěře. Při aportu po ráně nutná podpora vůdce. 
 

Derby  couple pointer-setter 7.10.2017 
Rozhodčí: Eva Straková, Mgr. Jana Anderlová, čekatel Miroslav Kalík 
 

Cora vom Mückenborn  Pointer  fena 03.06.15  Orság Lukáš 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 18  
Velmi rychlé, temperamentní hledání v nepolevujícím tempu. Vysoké držení hlavy. Výborná práce 
s větrem a výborné pokrytí terénu. Ve 13 minutě vystavuje, zcela ve stylu plemene. Po příchodu 
vůdce krátce postoupí a prokazuje zvěř. Při vzletu zvěře a výstřelu je klidný. 
 

Kobra Aristani´s   Pointer  fena 16.12.15  Hučko Martin  
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 2 Body: 15  
Výborný styl a držení hlavy, dobré přizpůsobení terénu, avšak s drobnými chybami v systému. V 
první minutě vystavuje a realizuje bod na pernaté. Po vzletu a výstřelu nutná podpora vůdce ke 
klidu. 
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Kometa Aristani´s   Pointer  fena 16.12.15  Orság Lukáš  
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 3 Body: 14  
Výborný pohyb, výborné držení hlavy, dobře se přizpůsobuje terénu, avšak s drobnými chybami 
v systému. V osmé minutě vystavuje, po vzletu a výstřelu nutná podpora vůdce, prokazuje 
spontánní přiznávku. 
 

Mademoiselle Medda du Domaine du Fuchsberg Irský setr fena 17.07.16 Poláková Julie 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.) Pořadí: 4 Body: 11  
Pohyb není ideální, oháňka stále v pohybu, v páté minutě vystavuje a i přes velké rušení 
partnerem prokazuje zvěř. Při vzletu a výstřelu klidná. V doběhu s výrazně lepším partnerem 
ukazuje velmi dobré hledání, dobře pracuje s větrem i vůdcem. 

 
FT-GT  couple pointer-setter 8.10.2017 
Rozhodčí: Eva Straková, Ing. Jana Votrubová, čekatel Miroslav Kalík 
 

Alex    Anglický setr  pes 01.03.11  Dvořáková Vlaďka  
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 18  
Výborný styl a mechanika pohybu. Všechny otočky proti větru. Ideální pokrytí terénu. Jedenkrát 
vystavuje, dlouze postupuje, ale zvěř se nedaří prokázat. Po dvou minutách opět vystavuje zcela 
ve stylu plemene ve stejném směru. Po příchodu vůdce zvěř samovolně vzlétá. Po vzletu a 
výstřelu absolutně klidný. Aport splnil. 
 

Derby  couple pointer-setter 8.10.2017 
Rozhodčí: Eva Straková, Ing. Jana Votrubová, čekatel Miroslav Kalík 
 

Cora vom Mückenborn  Pointer   fena 03.06.15  Orság Lukáš  
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 1 Body: 19  
Výborný styl a mechanika pohybu, výborné pokrytí terénu, výborná práce s větrem. V šesté 
minutě realizuje korektní bod na pernaté. I přes velké rušení partnerem prokazuje zvěř. Při vzletu 
a po výstřelu klidná. V doběhu opět výborné hledání, absolutně samostatná práce s výrazně 
vyjádřenou touhou najít zvěř. V desáté minutě realizuje bod na pernaté – vystavuje, postupuje, 
při vzletu a po výstřelu absolutně klidná. 
 

Hella Field Flyer´s   Pointer   fena 12.02.15  Melcerová Hannah  
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 2 Body: 18  
Hledání výborné, výborný systém, výborná práce s větrem, výrazná touha najít zvěř. Realizuje 
dvakrát bod na pernaté, zcela korektní při vzletu i výstřelu. Výborné vedení ke zvěři. 
 

Vitry    Anglický setr  pes 13.01.16  Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC) Pořadí: 3 Body: 17  
Pes výborný ve stylu, výborné pokrytí terénu, výborná práce s větrem, ve druhé minutě realizuje 
korektní bod na pernaté, i přes rušení partnerem je při vzletu a po výstřelu klidný. V doběhu opět 
výborná práce, prokazuje spontánní přiznávku. 
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Výsledky Sv. Hubert            Kladno, 7.10.2017 
 

Muži     vůdce pes zvěř  celkem pořadí 
Miroslav Kalík Asko –Brik  45 28 15 88 1. 
Jiří Hanč  Queena z Mešínské hájovny 43 26   5 74 2. 
Zdeněk Kruchňa Grif z Jirouškova Dvora 39 20 10 69 3. 
Zdeněk Kruchňa Leo de Plaine Marat 34 18   0 52 4. 
Miroslav Tlustý Fely Skrivančí rokle  30 22 -10 42 5. 
 

Ženy 
Jana Votrubová Faron od Mlázovické tvrze 40 22   0 62 1. 
Vlasta Plocková Midas Vlčí hrdlo  28 19  -5 42 2. 
 

Mistrovství světa lovu s ohaři a Sv. Huberta 2017 
 

 
Letošní již 39. ročník Mistrovství 
světa se konal ve dnech 26.-
29.10.2017 ve Francii v okolí 
městečka Herm, až ve vzdálené 
oblasti Landes. Zdejší klima je 
ovlivněno zejména Atlantikem a 
tento department se vyznačuje 
specifickým krajinným rázem tvořený 
písčitými borovými lesy s podrostem 
vřesů a kapradí. Tyto terény byly 
zvoleny pro všechny soutěže a 
všechny kategorie psů. Přesto, že 
zazvěření divokou populací bažantí 
zvěře v těchto terénech bylo 
evidentní, pořadatelé zvolili variantu 
doplnit terény vyspělou zvěří 
vypuštěnou. 
 

 
Za Českou republiku byli nominováni: 

  
Angličtí ohaři 
Eimee od Mlázovické tvrze (AS) 
Freya od Mlázovické tvrze (AS),  
Faron od Mlázovické tvrze (AS) 
- vedeni Janou Votrubovou 
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Kontinentální ohaři 
Art Fluidum Centauri (BFP) – Věra Klimešová 
Jidaie de Passemarais (BO) – Petra Janíková 
Adryn z Pelestrovských lesů (MOK) - Zuzana Matějková 

 
Sv. Hubert – muži   
Jiří Hanč - Qeena z Mešinské hájovny (POI) 
Zdeněk Kruchňa - Grif z Jirouškova dvora (IS) 

 
Sv. Hubert – ženy  
Jana Votrubová – Faron od Mlázovické tvrze (AS) 
 

 
Všichni účastníci se popasovali s těžkými terénními podmínkami statečně a vyběhali si cenné body 
ve svých skupinách: 
 

 Excelent – Jidaie de Passemarais 
3. Bon – Eimee od Mlázovické tvrze 
4. pořadí Sv. Hubert -  Jana Votrubová - Faron od Mlázovické tvrze 
6. pořadí Sv. Hubert - Zděněk Kruchňa - Grif z Jirouškova dvora 
7. pořadí Sv. Hubert - Jiří Hanč -Qeena z Mešinské hájovny 
 
       Jana Votrubová 
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Národní FT Rakousko - Kroatische Geresdorf 
 

Na národní FT do Rakouska se vydaly 4 členky našeho klubu a předvedly 10 psů. Posuzovali tam 
renomovaní rozhodčí pan Jon Kean ( GB ) a pan Otto Koppitsch ( AT). 
Pro nás to byla velmi zajímavá akce a nové zkušenosti. Tento letní FT se pořádal na vypuštěných 
křepelkách, které byly zakoupeny k tomuto účelu v Itálii. Jedná se o divoké křepelky, které jsou 
uměle odchovány. Samotná soutěž se konala na jednom terénu, na kterém byla řídká a nízká 
stařina, takže se křepelky neměly možnost schovat a psi měli větší možnost zachytit jejich pach. 
Zkušenost psů, kteří tyto soutěže znali se okamžitě projevila a bylo k vidění několik krásných 
vystavení.  Křepelky se vypouštěly z auta několikrát během soutěží - byl jich dostatek a všichni psi 
měli možnost přijít s nimi do kontaktu. 
Z našich psů se podařilo bodovat 2 fenám pointera paní Hannah Melcerové – Solid Gold´s 
Wivienne EXC. 1 CACT a druhý den MB, Solid Gold´s Yuli v derby EXC.  A pes anglického setra paní 
Vlaďky Dvořákové – Miki Vis Tranguilla MB. 
Tohoto typu soutěží začíná v zahraničí přibývat a je to asi tím, že je méně náročná na terény – 
opravdu je dostačující jedno dobře přehledné pole, na kterém mají i rozhodčí ideální podmínky 
k posuzování a všichni soutěžící psi mají rovnocenné podmínky k práci.  
Tyto soutěže jsou především pro koronu a startující nějakou exhibicí, kdy všichni mají možnost 
sledovat výkony všech psů, a setkat se v příjemné atmosféře, která tyto soutěže vždy provází. 
Do budoucna je to jedna z možností pro zachováni FT, protože zajisti terény s divokou zvěří je 
dnes takřka nemožné. Nehledě na to, že se v zahraničí na těchto soutěžích pořádají ty nejvyšší 
šapmionáty pro AO. 
 

      Marie Varhánková 
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Příprava psa na výkon 
 

Na psy jsou v posledních letech kladeny vyšší a vyšší výkonnostní nároky. Neexistuje ucelený a 
jednotný názor jak pečovat o vrcholově pracujícího psa ve všech směrech. Vždy záleží na 
plemenné predispozici, věku a momentální dispozici psa (tj. „stoprocentně“ zdravý pes vs. pes po 
nemoci), na jeho fyzických možnostech stejně jako typu sportovní aktivity. 
 

Příprava psa na výkon je komplexní téma. Psa dlouhodobě trénujeme (např. na lovecké zkoušky, 
na vytrvalost např. na canicross, na bezchybné proběhnutí parkuru na agility), musíme přemýšlet 
nad výživou i tím, jaké nadstandardní péče se psovi dostane před i po výkonu. 
 

Při jakémkoliv sportovním výkonu vznikají mikrotraumata ve svalech, vazech a šlachách. Tento 
problém se prohlubuje primárně při jednostranné zátěži. Dojde k přetížení jedné části těla, pes 
začne ulevovat problematické partii a přetěžuje jinou. Vzniká takzvaný začarovaný kruh. 
 

Základem každého tréninku by měla být rozcvička. Pokud není pes dostatečně „zahřátý“, tak 
může při tréninku tzv. chybovat (např. běžet pomaleji), ale především se zranit. Vhodné je 
protahování do fyziologických možností psa. Nedoporučuje se klasický strečink, protože při něm 
dochází k rozvolňování kloubních pouzder. Velmi jednoduše lze psa protáhnout tím, že psa 
necháte vyskočit hrudními končetinami na váš hrudník nebo na vyvýšené místo, čímž si protáhne 
zádové svaly, kyčle a břišní svaly. Krk protáhneme pomalým pohybem na pravou a levou stranu 
(např. za pamlskem). Rozcvičku ukončíme slalomem mezi nohama do osmičky. Druhou možností 
rozcvičky je následující postup. Psa připneme na vodítko a 5 minut střídáme pomalou chůzi se 
svižnou, poté přidáváme otočky v různých směrech, přeskok přes menší překážku a nakonec se 
se psem přetahujeme o oblíbenou hračku.   
 

Po zátěži by tělo psa mělo projít tzv. „cool down“ procedurou, kdy dochází ke zklidnění centrální 
nervové soustavy, 
tepové i dechové 
frekvence. Ideální je 
v tomto případě 10 
minut pomalé chůze 
na vodítku. Není 
vhodné psa po 
tréninku bez fáze 
zklidnění naložit do 
auta nebo zavřít 
rovnou do kotce. 
 

Výkon je ovlivněn 
nejen stravitelností 
krmiva, ale i dobou jeho podání stejně tak správným zavodněním organismu. Trávení krmné 
dávky je zdlouhavý proces. Doporučuje se krmit naposledy 24 hodin před výkonem. Při 
několikadenní zátěži, kdy není možnost dodržet 24hodinový interval, je vhodné psa krmit 
přibližně 45 minut po ukončení práce, aby měl pes co nejdelší možný čas k trávení. 
 

Psi v zátěži by měli být motivováni k příjmu tekutin, protože voda ochlazuje organismus a zároveň 
napomáhá s vyplavováním metabolitů. Běžný příjem vody by měl být 40 – 60 ml/kg, u psů v zátěži 
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může být až o 40 % vyšší! Například pes o váze 30 kg byl měl v běžné zátěži vypít 1,5 litru vody za 
den, při tréninku či na zkouškách i přes 2 litry. Přesto se často setkáváme s nechutí přijímat vodu 
u vysoce aktivních psů. Tím si na druhou stranu mohou snížit výkon až o 50 %.  
 

Ideální příjem tekutin je 15 ml/kg hmotnosti psa (tj. pes váhou 30 kg cca 450 ml) přibližně 2 – 3 
hodiny před zátěží. Tím zajistím dostatečné zavodnění organismu a zároveň pes nebude podávat 
výkon s plným močovým měchýřem. Vhodné je psovi k pití nabízet čistou vodu případně 
dvousložkové preparáty (voda + zdroj energie).  Není na místě využití „ionťáků“, jelikož se pes 
nepotí a tím neztrácí minerální látky. 
 
Během letních měsíců patří psi ve výkonu do rizikové skupiny náchylné na přehřátí organismu. 
Měli by být proto zavodňováni v průběhu celého dne. Jejich místo odpočinku by se mělo nacházet 
ve stínu s mírným prouděním vzduchu.  V létě po jakékoliv sportovní aktivitě bychom měli psa 
pozvolna ochlazovat vlažnou až studenou vodou od tlapek přes podpaždí, hrudník, spodní stranu 
břicha a lehce namočit hlavu. Rozhodně se nedoporučuje ochlazovat záda a velké svalové skupiny 
končetin. Prudké ochlazení svalů může vést ke zhoršení prokrvení a křečím. 
 

V obecné rovině je metabolismus psů spíše 
vytrvalostního typu. Jedná se o dlouhodobou zátěž 
spíše nižší intenzity. Je tedy důležitý obsah tuků 
v krmné dávce. Naopak psí „sprinteři“ při 
krátkodobé intenzivní zátěži spalují cukry. Přesto u 
obou „typů“ platí, že během prvních 5 minut zátěže 
je hlavním zdrojem energie glykogen. Glykogen je 
živočišný škrob, zásobní polysacharid, který je 
tvořen několika stovkami tisíc molekul glukózy. 
Zásoby glykogenu jsou v těle omezené. Množství 
glykogenu je limitující pro další výkon. Během 24 
hodin se obnoví pouze 64 % zásobního glykogenu.  
 

U psů v dlouhodobé zátěži je vhodné glykogen 
suplementovat. Ideálním doplňkem jsou preparáty 
s obsahem maltodextrinu. Maltodextrin je 
oligosacharid, známý jako výhodný zdroj energie pro 
sportovce. Podávání nutričních doplňků s obsahem 
maltodextrinu je vhodné před i po zátěži kvůli 
rychlejší obnově zásob glykogenu. Těchto doplňků je 
celá řada. Osobně doporučuji využívat přípravky ve 
formě pasty (Aptus Pro Sport Dog pasta atd.) nebo 
rozpustného prášku (Fitdog Recovery, Aptus Nutrisal, Mamut Recovery Drink atd.). Při nižší zátěži 
mnohdy stačí Glukopur, který lze využít jako rychlý zdroj energie (např. i u rodících fen). 
 

Vhodné je i podávání chondroprotektiv především u psů seniorského věku, u psů s potvrzeným 
vyšším stupněm DKK nebo u psů po ortopedických zákrocích. Těchto preparátů je opět na trhu 
nepřeberné množství. Přípravky jsou jak ve formě tablet, sypkého prášku nebo sirupu. Nelze 
doporučit jeden konkrétní preparát, vždy záleží na konkrétní diagnóze.  
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Nedílnou součástí péče o psího sportovce je i fyzioterapie. Fyzioterapeut ve většině případů není 
veterinární lékař. Kvalitní veterinární diagnostika je důležitým předstupněm rehabilitace. Metod 
je mnoho a jejich kombinace by měla být volena podle individuálních potřeb pacienta. 
Fyzioterapeutické metody jsou manuální (masážní, pasivní mobilizace, strečink, Dornova metoda, 
chiropraxe…), fyzikální (aquaterapie, pulzní magnetoterapie, laser, termoterapie…) a balanční 
cvičení na různých pomůckách. 
 

Rehabilitační masáž přispívá k lepšímu prokrvení svalů a tím k jejich lepšímu okysličení. Psi díky 
masáži rychleji regenerují z únavy. Strečink je aktivní nebo pasivní protažení svalů. Svaly se stávají 
pružnější a odolnější vůči mikrotraumatům. Strečink vždy provádíme maximálně do 
fyziologického rozsahu kloubů. Dornova metoda je manuální technika, která pomocí cílených 
hmatů dokáže odhalit chybné postavení jednotlivých kostí v těle a následně je vrátit do 
fyziologického postavení. Ošetření by měl provádět tzv. doporučený terapeut. Následující 3 dny 
by pes měl dodržovat klidový režim. Chiropraxe vychází ze znalostí anatomie a neurologie. 
Vyšetřuje především páteř a hledá snížený rozsah pohybu mezi jednotlivými obratli.  
 

Při aquaterapii pes rehabilituje ve vaně s podvodním pásem s teplotou vody 25 – 35 °C. Voda 
nadnáší a tím se pes snadněji pohybuje. Výborné je využití u neurologických nebo velmi 
bolestivých pacientů. Magnetoterapie ovlivňuje metabolismus buněk, zlepšuje prokrvení tkání, 
uvolňuje svalové napětí, má protibolestivý a protiotokový efekt. U psů lze využívat preventivně 
případně i při poúrazových stavech. 

 

Základem správné péče o sportujícího psa je prevence. Každoroční kompletní prohlídka u 
veterinárního lékaře může včas odhalit problémy v počáteční fázi. Krmte svého psa kvalitní 
stravou s využitím nutričních doplňků v období zátěže. Věnujte svému psovi nadstandardní péči 
hlavně po zranění s využitím odborných rukou psích fyzioterapeutů. Nepřetěžujte svého psa.  
 
MVDr. Darja Musilová Ph.D. 
Chovatelská stanice „Neverending Grace“ 
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O POHÁR HRADU RYCHMBURK 
 

O víkendu 5.-6.8.2017 uspořádal KLUB 
BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ dvoudenní soutěž pole-
voda, která byla otevřena pro všechna plemena 
kontinentálních i anglických ohařů. Přičemž 
sobota - pole (ZV) a neděle - voda (SVP). Zkoušelo 
se podle zkušebního řádu ČMMJ pro ZV a SVP. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 17 ohařů a škála 
plemen byla opravdu pestrá. Náš klub byl 
zastoupen dvěma zástupci plemene Pointer, 
dvěma Gordonsetry, a jedním Anglickým, Irským a 
Irským červenobílým setrem. Tedy všemi plemeny 
která náš klub zaštiťuje. 
     Sraz účastníků byl po oba dny přímo na hradě 
Rychmburk. Hned při příchodu organizátoři 
přivítali každého nově příchozího a sdělili mu 
organizační pokyny. Po snídani následovala 
veterinární přejímka a zanedlouho nástup na 
nádvoří hradu. Proběhlo troubení a proslovy. A to 
jak z řad rozhodčích a organizátorů, tak i sponzorů, 
starosty obce Předhradí a ředitele místní léčebny, 
která se nachází přímo v hradu. 

Po rozlosování následoval odjezd do terénu. Pole 
bylo dobře zazvěřeno bažantí zvěří, a tak mohl 
každý pes předvést co v něm je... Někomu se to 
povedlo více někomu méně, ale většinou to bral 
každý s humorem. Nedělní voda byla také velice 
dobře připravená, a tak vše odsýpalo a než se 
člověk nadál byl konec. 
     A teď již k pořadí. Vyhrál NKO Cliff pod 
Doubravským vrchem vedený P. Švarcem, který 
předvedl bezchybnou práci. Druhý byl již zástupce 
anglických ohařů a to POI Scott z Mešínské hájovny 
vedený J. Pavlovou. Třetí opět Pointer, ale 
tentokrát fena Queena z Mešínské hájovny vedená 
mnou (J.Hanč). Další velmi pěknou práci z řad 
anglických ohařů předvedl AS Faron od Mlázovické 
tvrze a GS Emil z Wenytry. Ostatním AO se bohužel 
nedařilo, ale i to ke kynologii patří. 
     Celou akci hodnotím velmi pozitivně a opravdu 
takto pěkně zorganizované akce jsem se snad ještě 
nezúčastnil. Tímto děkuji panu Plecháčkovi a KBO 
za příjemný víkend a snad příští rok znovu! 
 

           Jiří Hanč 
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MFT solo/couple CACT/CACIT, Jablonné v Podještědí 
 

Ve dnech 26.-27.8. 2017 uspořádali manželé Marešovi, pod záštitou Klubu Bretaňských ohařů, 
mezinárodní field trial. Trial splnil to nejdůležitější co je potřeba, a to jsou přehledné terény, které 
jsou zazvěřeny kvalitní (létavou) zvěří, v tomto případě to byli bažanti a orebice, ke spokojenosti 
vůdců a díky tomu mohlo bodovat celkem dost psů.  
     Organizačně se sice občas něco zdrželo či zkomplikovalo, ale i tak většina vůdců odjížděla 
spokojena. Byla to povedená akce, kde byla možnost vidět opravdu špičkovou práci psů, která 
bylo náležitě rozhodčími oceněna. 
Statistika hovoří jasně:  Sobota - 41 běhů, 5 exc., 5 velmi dobrých, 3 dobré.  

Neděle - 37 běhů - 3 excelentní, 7 velmi dobrých, 3 dobré.  
FT se zúčastnilo úctyhodných 12 plemen ohařů:  
z britských ohařů: POI, AS,IS, GS  
z kontinentálních ohařů: NKO, NDO, MOK, MOD, BF, IO, SPI, BO. 
 

MEMORIÁL JOSEFA LUXE 2.9.2017 
 

Ti, jejichž psi na seriózní práci při praktickém lovu teprve připravují, využili možnost startova na 
akci Klubu Bretaňský ohař – Memoriálu Josefa Luxe. Překvapivě vysokému počtu zástupců našich 
plemen (AS, GS, IS, RWS, POI) dominovali Gordonsetři. Z jejich řad měla právě fena GS Amazonka 
z Fílovy smečky (vůdce Jan Filingr), svého vítěze. Maximální počet bodů – samé čtyřky. 
Gratulujeme ! 
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Český pointer a setter klub        Přihláška nového člena  
 

Jméno:    Příjmení:    Titul:  
 
 
 

Narozen(a) dne:  
Profese:  
Bydliště    - ulice, č.p.:  
                - obec:  

                - PSČ:  

                - okres:  

Telefon:  
 

E-mail:  
Jsem držitelem plemene:     Od roku:  
Jsem chovatelem plemene:     Od roku:  
Mám chráněný název chovatelské stanice:  
 
 

Žádám o přijetí za člena Českého pointer a setter klubu a souhlasím se 
zanesením výše uvedených osobních údajů do evidence členů ČPSK a 
budu se řídit platnými stanovami.  
 
V(místo):    
 
Dne:    
 
Podpis žadatele:  
 
Souhlasím se zveřejňováním uvedených údajů v materiálech ČPSK 
(zpravodaj, seznam členů, seznam chovatelských stanic, webové 
stránky, atp.) – nehodící se škrtněte.   

Ano – Ne 
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Českomoravská kynologická jednota 
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4-Chodov, telefon 224948470 

 
 

 

 

Přihláška k zápisu vrhu štěňat 
 

Plemenná kniha přiděluje čísla zápisu 

Plemeno:    

Chovatelská stanice:  

Jméno a adresa:   

Telefon:    
 

Datum krytí:   Datum vrhu:           ………psů/.………fen 
 

OTEC:       Číslo zápisu:         

MATKA:      Číslo zápisu:          

Jméno štěněte Pohlaví Zbarvení Číslo zápisu/tetování/čipu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Potvrzuji, že jsem chovatelem výše uvedených štěňat a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 

K přihlášce připojuji: Doporučení ke krytí 

Souhlasím se zveřejněním jména a adresy:  ANO - NE  
 

 

 

V ........................... dne ........................  Podpis chovatele ............................................ 
 

 

Potvrzení o tetování/čipování Otetováno/očipováno:               ......... psů /........ fen 

 

 
Datum:   
 

 

podpis a razítko veterináře 
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Klubový adresář 
 

 

Předseda  Ing. Martin Hučko  Libovice 47  
Tuřany, 273 79  

+420 724 669 470  
president@pointer-setter.cz  

Jednatel  Mgr.Jana Anderlová  Stodůlecká 13  
Praha 5, 158 00  

+420 251 613 328  
info@pointer-setter.cz  

Ekonom  Vladimíra Dvořáková  Cholupice 15  
Praha 412, 143 00  

+420 602 171 513  
ekonom@pointer-setter.cz  

Výcvikář  Tomáš Novák  Vrchlického 610/IV  
Chlumec nad Cidlinou, 
503 51  

+420 725 003 988 
vycvikar@pointer-setter.cz  

Matrikář  Ing.Jana Votrubová  Na Ohrádce 186  
Mlázovice, 507 58  

+420 737 609 483  
matrika@pointer-setter.cz  

Člen  Alena Poláková  Vinohrady 13  
Kleneč, 413 01  

+420 606 252 171  
alenka.polakova@centrum.cz  

Člen  Jiří Drábek  Zalažany 30  
Chroustovice, 538 63  

+420 775 672 076  
zMesinskeHajovny@seznam.cz  

Předseda KK  František Švec  Kleneč 91  
413 01  

+420 736 276 224  
revizni.komise@pointer-setter.cz  

Člen KK  Simona Svatoňová  Jahodová 2888/40  
Praha 10, 106 00  

+420 731 578 559  
poradce.poi@pointer-setter.cz  
poradce.as@pointer-setter.cz  

Člen KK  Ing. Šárka Machová  Limnická 1364  
Nejdek, 362 22  

+420 777 285 169  
sarka.machova@mdsystem.cz  

Poradce pro chov  
pointrů  
anglických setrů  

Simona Svatoňová  Jahodová 2888/40  
Praha 10, 106 00  

+420 731 578 559  
poradce.poi@pointer-setter.cz  
poradce.as@pointer-setter.cz  

Poradce pro chov 
gordonsetrů  

Eva Nosková  Bratří Mrštíků 60/22  
Klobouky u Brna, 691 
72  

+420 728 067 617  
+420 519 326 922  
poradce.gs@pointer-setter.cz  

Poradce pro chov 
irských setrů  

Ing.Martin Houda  Lojovická 364 /61  
Praha 4, 142 00  

+420 602 482 873  
poradce.is@pointer-setter.cz  

Poradce pro chov 
irských čb setrů  

Ing.Kamila Drábová  Veletín 18  
Sedlec-Prčice, 257 91  

+420 725 353 770  
poradce.icbs@pointer-setter.cz  

 

 
 

Český pointer a setter klub, zapsaný spolek (zkratka ČPSK, z.s.) 

Sídlo spolku:  Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 

Zasílací adresa: adresa aktuálního jednatele spolku 

IČ: 45249075, č. účtu: 35-340 490 237/0100 KB Praha 

www.pointer-setter.cz 
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