




1 
 

Klubový zpravodaj                                            2/2019 
 

Český pointer a setter klub, z.s.          
Pražská 427, Plaňany 281 04,              číslo účtu 35-340490237/0100 

info@pointer-setter.cz            IČ: 45249075 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah 
 

02 Slovo předsedy 

03 Pozvánka na výroční členskou schůzi 

04 Přehled klubových akcí 2020, výročí 

05 Zápisy ze schůze výboru 

06 Nově uchovnění jedinci 

08 Návrh nových chovných podmínek 

09 Chovné podmínky – proč a jak dál? Část 2. - Současný stav – MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. 

12 Proč mají jednotlivá plemena svůj standard? – překlad Mgr. Jana Anderlová 

14  Výsledky KV Chržín 

26 Výsledky KV Konopiště 

40 Pohár Ing. Šonky – Helena Dvořáková 

41 Výsledky jarního MFT Kladno 

42 Výsledky Klubových ZV, soutěže O Pohár Taranky 

43 Výsledky Jarního poháru ČPSK 

44 Výsledky podzimního MFT Kladno 

46 Naše první výstava – Klára Miketová 

48 Propozice – Klubové ZV 2020 

49 Propozice – Jarní MFT 2020 

50 Propozice – Kynologický kurz 2020 

51 Propozice – Speciální výstava 2020 

53 Propozice – Jarní pohár ČPSK 2020 

54 Formulář – Členská přihláška, souhlas se zpracováním osobních údajů 

55 Formulář – Přihláška k zápisu vrhu štěňat 

56 Klubový adresář 
 

Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury ČR – MK ČR E 21952 

Zpravodaj připravili:  Vladimíra Dvořáková, Alena Poláková, členové ČPSK 

Fotografie poskytli:  Sváťa Rejvoldová, členové ČPSK 

Na titulní straně:  Miki Vis Tranquilla - Vicemistr světa v lovu s ohaři 2019 
Narozen: 14.5.2015, Otec: Alex, Matka: Bella Aragaj 
chovatel a majitel: Vladimíra Dvořáková 

   foto: Věra Klimešová 

mailto:info@pointer-setter.cz
https://vis-tranquilla.netstranky.cz/psi-a-feny/materialy/alex.html


2 
 

Slovo předsedy 

Vážení členové ČPSK, 

další rok se blíží k závěru, takže nastává čas rekapitulace.  

Letošní rok byl rokem volebním.  Předně chci tedy poděkovat všem členům, kteří pracovali pro výbor, kontrolní komisi nebo na 
pozici poradců chovu v předcházejících letech. Zároveň děkuji všem členům, kteří byli ochotni kandidovat ve volbách. V dnešní 
uspěchané době není samozřejmostí, že někdo nabízí své služby, a tedy i část volného času nezištně ve prospěch zájmového 
spolku. Děkuji samozřejmě i všem členům, kteří klub jakýmkoliv způsobem podporují. Každé pomoci si moc vážíme. 

 Byl jsem velmi potěšen tím, že celá schůze proběhla v takové atmosféře, kdy bylo možné věcně diskutovat, argumentovat a 
dát prostor členům k vyslovení názorů. Zejména návrh na změnu chovných podmínek vyvolal velkou diskusi, a to je dobře. To, 
že se připravený návrh na změnu chovných podmínek nakonec nepodařilo prosadit nepovažuji za problém. Naopak je dobře, 
že na základě podnětu kontrolní komise byl na setkání se zástupci MSKAO připraven návrh na chovné podmínky rozdělené do 
tří sekcí v takové formě, že si každý přítomný člen bude moci vybrat u každé sekce mezi novým návrhem a stávající verzí 
chovných podmínek. Toto opatření by mělo pomoci k tomu, že se dočkáme nových chovných podmínek, které budou mít 
silnější podporu členské základny. Variantní návrh chovných podmínek je součástí zpravodaje, abyste měli možnost se na 
členskou schůzi, kde hlasování o návrhu proběhne, připravit. 

V létě jsme se dočkali spuštění nových webových stránek. Ještě jednou moc děkuji Romanovi Sedláčkovi za podporu webových 
stránek, které fungovaly dlouhá léta jako primární elektronický zdroj informací. Za přípravu a spuštění 
nových webových stránek bych chtěl poděkovat Evě Černohubé, která stránky vypracovala ve spolupráci s Alenkou Polákovou, 
která zadání prací na WEBu v rámci výboru koordinovala. 

Budu se opakovat, ale význam klubu spatřuji hlavně v tom, že se zájemci o plemena mají možnost setkávat na klubem 
pořádaných akcí, mají možnost se o svých svěřencích dozvědět spousty informací prostřednictvím klubových informačních 
kanálů, mají šanci vidět práci zkušených členů klubu a učit se od nich např. při klubem pořádaných kurzech, kde mají šanci si 
ověřit, že jsou na správné cestě, nebo naopak, že nějaký problém musí řešit jinak. Velmi mně těší to, že klubové akce probíhají 
ve velmi pozitivní atmosféře. 

Když obecně zhodnotím klubové akce konané v roce 2019 tak musím konstatovat, že oba mezinárodní FT, Jarní pohár a obě 
klubem pořádané výstavy neměly chybu a přilákaly řadu účastníků. Již delší dobu se potýkáme s  problémem nízké účasti 
pointerů a setterů na klubem pořádaných nebo spolupořádaných loveckých zkouškách. Na rok 2020 tedy chystáme změny – 
rozhodně ale nečekejte, že bychom ve snaze zvýšit účast, chtěli jít po vzoru některých organizátorů zkoušek cestou „rozdávání“ 
titulů. Nesmíme zapomínat, že titul není nárokový a měl by být zadán 
pouze psovi výjimečných kvalit při perfektním absolvování zkoušky. 
To, že tento titul dostane pes, který se umístil na zkoušce někde 
uprostřed a za tento výkon obdrží titul způsobuje jediné – devalvaci 
hodnoty titulu…. Tento problém samozřejmě přímo souvisí i 
s problémem nedostatku kvalitních zkušených rozhodčí z výkonu, 
který trápí nejen Českou republiku…  

Dovolím si v souvislosti s tímto problémem zmínit i zřejmě největší 
problém moderní světové kynologie, kterým je odklon v chovu 
plemen od toho, k čemu byla plemena původně vyšlechtěna a psi 
používáni a následný chov pouze na stránku exteriéru, který často 
sklouzává k přílišnému zdůrazňování plemenných znaků – jinými 
slovy ze psů se stávají v podstatě karikatury plemene – tento trend 
spolu nese dramatické zvýšení  výskytu zdravotních problémů….FCI 
si je tohoto problému vědoma a důrazně před ním varuje. 

Velmi mě těší úspěchy svěřenců členů našeho klubu a jsem rád, že se 
dostavují jak na soutěžích typu FT, tak na loveckých zkouškách a ve 
výstavním kruhu. Dovolte mi i touto cestou pogratulovat Vlaďce 
Dvořákové k jedinečnému úspěchu, kdy se jí podařilo se svým 
odchovancem, psem Miki Vis Tranquilla, umístit na druhém místě 
v individuální soutěži MS v lovu s ohaři. Vlaďka tedy dovezla ze Srbska 
titul Vicemistryně světa pro rok 2019!!!  

Do nadcházející sezóny přeji všem našim členům mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchů jak ve výstavních kruzích, tak i na poli! 

Ing.  Martin Hučko 
předseda ČPSK  
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Pozvánka na výroční členskou schůzi 

P o z v á n k a 
na výroční členskou schůzi ČPSK, z.s. s doplňující volbou do výboru klubu 

Dne: 2. 2. 2020 v 10,00 hod., Místo konání: Klub Varta, Boloňská 310, 109 00 Praha 10 

Program: 

1) Zahájení + určení zapisovatele 
2) Volba návrhové, mandátové a volební komise  
3) Zpráva předsedy klubu 
4) Návrh nových chovných podmínek – změna směrnice č. 2 - Chovné podmínky ČPSK  

  - sdělení výsledku jednání s MSKAO – hlasování 
5) Zpráva ekonoma  - schvalování výsledku hospodaření za rok 2019 a návrhu hospodaření na rok 2020 
6) Zpráva KK 
7) Návrh výboru – sestavení kandidátky + doplnění z pléna (na místo informační referent/ka)  

Přestávka a občerstvení  

8) Doplňující volby do výboru klubu 
9) Zpráva poradců chovu 
10) Čestné členství, jubilea, poděkování za významnou propagaci ČPSK 
11) Seznámení s výsledkem voleb  
12) Diskuze 
13) Usnesení 

 

 
KLUB VARTA 
Boloňská 310, Praha 10 
 
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. 
 
 

Splatnost členských příspěvků! 
Členské příspěvky na rok 2020 jsou splatné k 31.12.2019 

 

Členské příspěvky ve výši 300Kč/rok 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: ČPSK, z.s., Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4  
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Termíny klubových akcí v roce 2020 

Výroční členská schůze 
2. 2. 2020  Klub Varta, Praha 10 

Kynologický kurz 
1. – 3. 5. 2020  Stará fara, Chržín u Velvar 

Výstavy 
3. 5. 2020  Speciální výstava – Stará fara, Chržín u Velvar 
21. 6. 2020  Klubová výstava – Konopiště 

Zkoušky 
4. 4. 2020  Klubové Zkoušky vloh  CACT  OMS Mělník 
10. – 12. 4. 2020 MFT, GQ, Derby  CACIT, CACT OMS Kladno 
8. 5. 2020  Jarní pohár   CACT  OMS Kladno 
18. 9. 2020  Pohár svatého Huberta   OMS Kladno 
19. – 20. 9. 2020 MFT–GT, MFT, GQ, Derby  CACIT, CACT OMS Kladno 
11. 10. 2020  Klubové Podzimní zkoušky   OMS Praha 9 
 

Výročí 

Srdečně gratulujeme všem členům, kteří v roce 2020 oslaví významná životní jubilea, přejeme 

do dalších let mnoho zdraví, životního elánu a kynologických úspěchů. 
 

 

80 let MUDr. Václav Červenka - Praha 5 

75 let  Pavel Rathouský – Královice 

Pavel Šulc – Maleč 

MVDr. Václav Líska – Toušeň 

Jiří Havel - Praha 9 

70 let Eva Vamberská – Praha 8 

Jiří Kubeš – Ševětín 

Miroslav Dobrozemský – Lodín 

Ivan Pastyřík – Bílina 

Pavel  Čapský – Pardubice 

Vladimír Halada – Rotava 

Zdeněk Šrajbr  - Praha 8 

65 let  Rudolf Vondráček – Křesetice 

Ing. Václav Falada – Tábor 

Ivanka Rysková - Praha 8 

 
 
 
 



5 
 

Zápisy ze schůze výboru 

Schůze výboru ČPSK 23. 6. 2019, Přítomni dle prezenční listiny. 

1) přivítání hostů: Simona Svatoňová, Martin Houda, Eva Nosková zastoupena pí. Anderlovou, pí. Sedláková poradkyně RWS.  
Hlavní poradkyně chovu informuje o změně potvrzování výjimky pro ČMKJ k zápisu vrhu. Ekonomka žádá poradce chovu o 
zasílání informací ohledně nově uchovněných jedinců a udělených výjimkách. Zpravodaj – uveřejňování zpráv poradce chovu 
pouze 1x ročně do jarního čísla. Do podzimního se budou uvádět jen nově uchovnění jedinci. 
2) Poděkování za organizaci výstavy v Lysé nad Labem, zejména Viktoru Márovi. 
3) Bankovní účet KB – dohodnuto částečné odpuštění poplatků na 1 rok. Nabídka RB banky zatím odložena pro možnou 
komplikaci změny účtu a podaných žádostí na nabídku jiných bank. 
4) Chovné podmínky – zrušen domluvený dnešní termín schůzky, nový termín naplánován až po prázdninách. 
Rozdělení kritérií dle zápisu VČS – dysplazie, exteriér, práce. Změny návrhu – Povinná dysplazie, Práce – pouze I. a II. cena 
5) Zkoušky vloh na rok 2019 – nabídnutá možnost 4. 4. nebo 11. 4. - bohužel oba dva navrhované termíny jsou nevyhovující. 
Zjistit možnost změny termínu. 
6) Žádost OMS Třebíč o možnost zadávání titulu CAC pro AO – dle domluvy v loňském roce ČPSK bude dávat souhlasy všem, 
kteří podají žádost. 
7) Žádost pana Smékala o rozšíření aprobace rozhodčího z exteriéru na AO. Schváleno. 
8) Info – Pohár Z Taranky, startovné 800,- člen klubu, 1200,- nečlen. Termín 14.-15.9.2019. 
9) Web – je před spuštěním, převod je potřeba dohodnout s R. Sedláčkem zajistí Martin Hučko 
10) Schválení nových členů č. 2653, 2652, 2650, 2649 
11) Předání nového razítka předsedovi ČPSK, matrikářce ČPSK, to bude předáno prostřednictvím S. Svatoňové společně s 
výsledky a zprávou hlavní rozhodčí a hlášení o průběhu KV. Hlavní poradce chovu zajistí výrobu razítek chovnosti pro jednotlivé 
poradce chovu. 
12) Nabídku na tisk samolepek zajistí Eva Straková – 100ks 
13) Poděkování za přípravu Klubového Zpravodaje 1/2019 Janě Votrubové a Hannah Melcerové 
Příspěvek J. Anderlové ke Zpravodaji – ohledně opakovanému zveřejnění fotek, chybné fotky. Změna termínů pro KZ 2/2019, 
příspěvky dodat do konce 31.8.2019, termín náhledu 15.9. 2019. Do tisku v průběhu října. 
14) H. Melcerová ve spolupráci s E. Strakovou zkontaktují pana Provazníka ohledně návrhu odznaků. 
15) Facebook, kdo bude spravovat a administrovat? Správcem bude informační referent Jana Votrubová, v případě její 
nepřítomnosti, nedostupnosti ji bude zastupovat Markéta Šmakalová. Informační referent předá informaci o této změně 
ostatním, kteří mají přístup k administraci FB. 
16) Termín příští výborové schůze 2. polovina září, bude upřesněno. 

Zapsala: Vladimíra Dvořáková, Schválila: Jana Anderlová, Julie Poláková 

Schůze výboru ČPSK 3. 9. 2019, Přítomni dle prezenční listiny. 

1) Schválení nových členů č. 2655, 2656, 2657, 2658, 2659. Přihláška pana R. Braunera byla jednohlasně zamítnuta na základě 
jeho hrubého porušení řádu a pravidel ČMKU, což se dotýká zejména chovu psů a následného vyloučení z  ČPSK v roce 2010. 
Jednatelka pošle oznámení p. Braunerovi, peníze budou složenkou vráceny.  
2) Odstoupení členky výboru Ing. Jany Votrubové na vlastní žádost ze dne 16. 7. 2019. I v nepřítomnosti Ing. Votrubové jí bylo 
poděkováno za její práci pro ČPSK. 
3) Kooptování nové členky výboru – Aleny Polákové – jednohlasně schváleno 
Komunikace na internetu s pí. Černohubovou, přístup na FB 
4) Webové stránky – změna na pozici informační referentky, dodat zápis z výborové schůze z 23. 6. 2019 a dnešní, inzerce na 
webu bude poskytována pouze členům klubu – před zveřejněním musí být členství ověřeno 
5) ZV Mělník – dodatečně schváleno výborem konání ZV 4.4.2020 
6) KZ – upozornění pro poradce chovu – bude nutné dodat pro KZ seznam aktuálních chovných jedinců (již nelze stahovat z 
internetu). Termín KZ 2/2019 do tisku 30.11.2019. Obsah – úvodní slovo, pozvánka na schůzi + program (dodá jednatelka), 
termíny akcí 2020, noví chovní jedinci, výsledky klub. akcí, zápisy. KZ 2/2019 - Formát A4, dle návrhu ceny tisku bude zvážen 
tisk celobarevný či černobílý. Na příští členské schůzi bude předložen dotaz členům, zda mají zájem o formát A4 či A5. 
VČS 2. 2. 2020, MFT, GQ, Derby OMS Kladno 10.-12. 4. 2020, rozhodčí ze Srbska (osloví předseda), Kyn. kurz 1.-3. 5. 2020, 
Speciální výstava 3. 5. 2020 – pí. Dolejšová (osloví K. Miketová), Jarní pohár OMS Kladno 8. 5. 2020, Klubové ZV OMS Mělník 4. 
4. 2020, KV Konopiště 21. 6. 2020 – pí. Konkiel + ? (osloví pí. Horváthová), sponzor BRIT, Klubové PZ OMS Praha 9 –11. 10. 2020, 
MFT-GT, MFT, GQ, Derby OMS Kladno 19. - 20. 9. 2020, Hubert - 18. 9. 2020. 
Do 15. 9. nahlásit termíny zkoušek na ČMKJ! Souhlasy s tituly KBO, KKO, KDO, KCHVO, ? KCHMDO – osloví J. Hanč 
7) Jednatelka informuje členy výboru, že byla zaslána připomínka ke změnám výstavního řádu ČMKU. 
8) Předseda předal nabídku placeného prezentačního stánku ČPSK při pořádání Světové výstavy v roce 2021. Neschváleno. 
9) Termín příští výborové schůze 14. 1. 2020 u Simony. 

Zapsala: V. Dvořáková, Ověřovatel zápisu: Mgr. J. Anderlová, M. Hučko 
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Chov – nově uchovnění jedinci 

Nově uchovnění AS - 2019 (neuveřejněni v KZ 1/2019) 

Psi 
Ozzy Morrison, ČLP/6219, nar. 15.12.2015, tricolor, 66 cm, DKK A, výborný, CAJC, CAC, R.CACIB, Český šampion, ZV I.cena, 
214/4, o.: Artush Mandygold, m.: Beretta Morrison, maj.: Nora Jágerová, Vladimír Jáger, Kodaňská 65, 101 00 Praha 10, 
mobil 734 172 602, e-mail: vladko.jager@gmail.com 

Feny 
Princess Elizabeth Morrison, ČLP/AS/6260, nar. 28.08.2016, žlutobílá, 63 cm, DKK A, výborná, CAJC, BOJ, CAC, CACIB, BOS, 
BOB, NV, Český junior šampion, Český šampion, Slovenský šampion, Polský grand šampion, ZV I.c., o.: Lorien July Sunburst, m.: 
Sophia Loren Magenta-In-Blue, maj.: Soňa Fabová, 739 61 Ropice 176, tel. 724 815 800, e-mail: sona.fabova@seznam.cz 
 

Nově uchovnění GS – 2019 (neuveřejněni v KZ 1/2019) 

Psi 
Blackguard z Fílovy smečky - ČLP/GS 6703/19, nar. 25.6.2016, HD A, 65 cm, " V ", Slovenský šampion, 5x CAC, 3x res. CACIB, ZV, 
o: Pady D´Scotch DAMA Krkonoše, m: Amazonka z Fílovy smečky, Maj. Petr Němec, Nová Lhota 17, 284 01 Vidice 

Casper Esperanza Futura - ČLP/GS 6691/19, nar. 21.6.2016, HD A. DLK 0, 66 cm, " VD ", TAN, ZV, 2x Novomlýnské derby, IFT, 
2x Jarní pohár ČPSK, 2x MJL, PZ, O pohár Taranky (ZV + ZVP), ZOP, ZPU 1, o: Conall Lovec z Gordonu, m: Amarena Esperanza 
Futura, Maj. Jan Karous, Novorossijská 10, 100 00 Praha 10 

Dobby Pexeso - ČLP/GS 6788/19, nar. 30.12.2017, HD A, 68 cm, " V ", CAJC, BOJ, BOB, ZV, o: Black Scotish Gin Shadow Dog, m: 
Alice Scotch do pole, Maj. František Švec, V Loužku 91, 413 01 KLeneč 

El Roy z Dvorku Čamourku - ČLP/GS 6599/19, nar. 22.5.2015, HD B, 63 cm, " V ", CAC, ZV, PZ, o: Lochfain An Aus Approach To 
Glenmaurangi, m: Bora z Dvorku Čamourku, Maj. Ondřej Piler, Podmoky 33, 289 04 Opočnice 

Just Limited Edition Áres Šamarkan - ČLP/GS 6800/19, nar. 6.1.2018, HD A, 68 cm, " V ", CAJC, ZV, o: Black Scotish Gin Shadow 
Dog, m: Celtic Carpediem Samarkan Kochanej Emilki, Maj. Lenka Hůlková, Střížovická 644/24, Ústí nad Labem 
 
Feny 
Doris z Podmaršovic - ČLP/GS 6758, nar. 24.5.2017, HD A, 63 cm, " V", PZ, o: Conall Lovec z Gordonu, m: Yzi z Podmaršovic, 
Maj. Ing. Ladislav Slánička, Pod školou 576, 273 02 Tuchlovice 

Chira Sonave - ČLP/GS 6764, nar. 8.7.2017, HD A, 61 cm, " V", TAN, ZV (Novomlýnské derby) CACT, o: Fram Sonave, m: Girtí 
Sonave, Maj. Eva Nosková, Bří. Mrštíků 893/22, 691 72 Klobouky u Brna 

Převod z MSKAO 

Brienne Blackmoor ´s Shadow - ČLP/GS 6568/17, nar. 12.7 2014, HD A, 61 cm, " V", 2x CAC, Český šampion, ZV CACT, 2x NFT, 
MJL CACT, PZ, Český šampion práce, o: Arwood Blackmoor ´s Shadow, m: Arya Blackmoor´s Shadow, Maj. Viktor Mára, 
Budějovická 69, 370 01 Vrábče – zastávka 
 

Nově uchovnění IS - 2019 (neuveřejněni v KZ 1/2019) 

Psi 
LIR ZE ŠUMAVSKÉHO KRAJE, V, ČLP/IS/16227, 20.1.2016, 66 cm, DKK 0/0, PZ II.c. (259/4), o.: Benjamin Bingo Nonstop, m.: Kora 

ze Šumavského kraje 

ERIK MAHAGON DREAM, Člp-IS/16034, 23.6.2014, 66 cm, DKK 0/0, PZ I.c. (293/4), V1, o.: Candy Mahagon Dream, m.: Polly ze 
Srbeckých luhů, maj. Petr Herčík 
 
Feny 
ARKA OD STARÉ BYSTŘICE, V, ČLP/IS/16389, 29.5.2017, 63 cm, DKK 0/0, ZV I.c. (212/4), PZ I.c. (286/4), o.: Grif z Jirouškova 

dvora, m.: Balestra Happy z Lukavické spojky 

WANDA ZE SRBECKÝCH LUHŮ, Člp-IS/16238, 27.1.2016, 63 cm, DKK A/A, PZ  I.c. (289/4), V2, o.: Atyla Warrior Mahagony 
Paw, m: Vendy ze Srbeckých luhů, maj. Petr Herčík 
 

mailto:vladko.jager@gmail.com
mailto:sona.fabova@seznam.cz
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Chov – nově uchovnění jedinci 

Nově uchovnění POI – 2019 (neuveřejněni v KZ 1/2019) 

Psi 

Elyen z Mešínské hájovny, ČLP/POI/11295, nar.5.5.2016, bílooranžová, 67 cm, DKK A, výborná, CAC, ZV I.c./228 b.,PZ I.c.CACT 
o.: Messy z Mešínské hájovny, m.: Sabina z Mešínské hájovny, maj.: MUDr. Michaela Heroutová, Bělohorská 145a, 636 00 Brno, 
mobil 605 488 307, trnavskam@gmail.com 

Falco z Mešínské hájovny, ČLP/11303, nar. 19.5.2016, žemlová se znaky, 64 cm, DKK A, výborná, ZV I.c., PZ I.c., BZ I.c., LZ I.c., 
SZVP I.c., o.: War z Mešínské hájovny, m.: Perla z Knollovy školy, maj.: Antonín Pokorný, Široká 854, 675 31 Jemnice, 
mobil 603 547 823 

Almo Artegerd, ČLP/POI/11415, nar. 27.6.2017, oranžovobílá, 68 cm, DKK A, výborný, WorldJW, EuroJW, JBIS, JCH, CH, 
Bundesjugendssieger, ZV, I.cena 225/4, o.: Solivia´s Well Well Well , m.: Whipspan Legacy, maj.: Irena Maroszczyková, 530 02 
Třebosice 70, mobil 776 662 368, e-mail: imaro@seznam.cz  
 
Feny 
Bětka ze Žárovské tkalcovny, ČLP/POI/11327, nar. 28.11.2016, černobílá, 60 cm, DKK C, výborná, CAJC, BOJ, CAC, R.CACIB, 
BOS, Vít.kraj.výstavy, ZV I.c., PZ I.c. , SZVP I.c., JP I.c., BZ I.c.,MLH I.c., Mistrovství Šumavy II.c., o.: Kord z Dolnic, m.: Annie ze 
Žárovské tkalcovny, maj.: Jana Pravdová, Žárovna 45, 383 01  Prachatice, mobil 739 426 519, e-mail:  janapravdova@email.cz 

Brita ze Žárovské tkalcovny, ČLP/POI/11325, nar. 28.11.2016, černá se znaky, 62 cm, DKK A, výborná, CAC, KV, ZV I.c., PZ I.c., 

JP I.c., o.: Kord z Dolnic, m.: Annie ze Žárovské tkalcovny, maj.: Věra Černá, Št. Dvořáka 722, 399 01 Milevsko, mobil 724 059 

864, e-mail: alcedomc@volny.cz 

Edith Luční květ, ČLP/POI/11403, nar. 1.6.2017, černobílá, 60 cm, DKK A, výborná, ZV I.c., PZ I.c., o.: Oliver ze Štípek, m.: Iwi 

Blahud, maj.: Miroslav Bejček, 398 51 Sepekov 244, mobil: 737 232 007  

Chera z Mešínské hájovny, ČLP/POI/11392, nar. 24.4.2017, černobílá, 62 cm, DKK B, výborná, CAJC, BOJ, ZV I.cena, o.: Bert 
Bohemia Frony, m.: Wela z Mešínské hájovny, maj.: Jiří Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice, mobil 775 672 076, e-mail: 
zMesinskeHajovny@seznam.cz 

Převod z MSKAO 

Holly z Karczewskiej Zagrody, ČLP/POI/11314, nar. 25.1.2016, žlutobílá, 61 cm, DKK B, výborná, CAJC, BOJ, BOJ, BOS, BOB, 
Český junior šampion, ZV I.c./225, PZ I.c./263, NFT-Derby VD/14 b., MFT V/17 b., LZ I.c./228, o.: Basco z Karczewskiej Zagrody, 
m.: Chesterhope Franka, maj.: Viktor Mára, Hřiby 54, 281 06 Vitice, mobil 775 785 087, e-mail: mara.viktor@gmail.com 

 

Nově uchovnění IRWS - 2019 (neuveřejněni v KZ 1/2019) 

Psi 
ATHOS Z DRVÁLOVSKÉHO REVÍRU, 
ČLP/RWS/351, nar. 19.3.2018, 
červenobílý, výška 64cm, DKK A, 
výborný, JCH SK, JCH CZ, KV ČPSK, 
CAJC, CAC, CACIB, BOJ, BOB, ZV I.c., 
NFT(CACT) 6b., o: Rolf z Lukovských 
Lánů, m: Lucy Mc Gillicuddy's, maj. 
Kateřina Hvězdová, Hoblíkova 5, 
61300 Brno, mob. 778723483,  
e-mail:hvezdik@volny.cz 

 
 
 

 
 

Poradce pro chov 
irských červenobílých setrů 

Jana Sedláková 

mailto:trnavskam@gmail.com
mailto:imaro@seznam.cz
mailto:janapravdova@email.cz
mailto:alcedomc@volny.cz
mailto:zMesinskeHajovny@seznam.cz
mailto:mara.viktor@gmail.com
mailto:e-mail%3Ahvezdik@volny.cz
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Chov – návrh nových chovných podmínek 

Návrh nových chovných podmínek  
V návaznosti na Usnesení z Výroční členské schůze ČPSK dne 10.3.2019 byl ve spolupráci s MSKAO připraven nový návrh 
chovných podmínek rozdělený do třech částí. O každé části bude hlasováno samostatně. 

1.ZDRAVÍ:  
A)  původní  - rentgen na dysplazii kyčelních kloubů (DKK) - maximálně stupeň 2/2 (= nově značeno C). 
B)  nové  - bez rentgenu na dysplazii kyčelních kloubů (DKK) 

2. VÝSTAVY:  
A)  původní - známka výborná nebo velmi dobrá 
       - získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě v ČR 
       - v den výstavy musí být posuzovanému jedinci 12 měsíců 
       - v posudku z výstavy,  JS nebo v rodokmenu musí být uveden skus, chrup, výška a barva oka 
       - skus – nůžkový (ev. klešťový) 
       - chrup - úplný         
  - minimální kohoutková výška u feny 58 cm   
       - minimální kohoutková výška u psa 62 cm 
  - barva oka - dle standardu     
Pokud bude odsouhlaseno původní znění chovných podmínek týkající se výstav, bude i tak muset být upravena minimální 
kohoutková výška, aby neodporovala standardu FCI pro IS - psi 58 cm, feny 55 cm.         

B)  nové  - známka výborná nebo velmi dobrá 
       - získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě v ČR 

 - v den výstavy musí být posuzovanému jedinci 12 měsíců 
- v posudku z výstavy, JS nebo v rodokmenu musí být uveden skus, chrup, výška a barva oka 

       - skus – předkus nebo podkus je nepřípustný 
       - chrup – absence max. 2 zubů typu P, M je přípustná 
       - minimální kohoutková výška u feny 55 cm 
       - minimální kohoutková výška u psa 58 cm 
       - barva oka – dle standardu 

3.ZKOUŠKY:  
A)  původní  - absolvování jedné z níže uvedených zkoušek:  

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. 
b) Ostatní zkoušky podle zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ, VZ, Memoriály) nebo FCI, kde pes může prokázat 
vrozené vlastnosti stavěcího psa.  

Limitní známky (dle řádů ČMMJ), které musí být splněny pro zařazení do chovu:  
Hledání    - 3 Nos    - 4 
Vystavování   - 4 Poslušnost   - 2 
Vrozená chuť k práci  - 4 Klid po výstřelu   - 3 
Postupování   - 3  

Na zkouškách dle řádů ČMMJ musí pes uspět, cena nerozhoduje.  

B) nové  - úspěšné absolvování zkoušky typu FT – (Derby, NFT, MFT, FT-GT) nebo 
- absolvování zkoušky dle zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ) a zkoušky, jejíž zkušební řád vychází ze zkušebních 
řádů ČMMJ (ZV, PZ) v I. nebo II. ceně. 

Obecná ustanovení vycházející z řádů ČMKU a FCI: 
Věková hranice - Fenu lze nakrýt nejdříve po ukončeném 17. měsíci věku až do dne ukončeného 8. roku věku.  

- Psi mohou krýt nejdříve po ukončeném 17. měsíci věku až doživotně.  
Udělení výjimek - Poradce chovu v souladu se Zápisním řádem ČMKU a Chovatelským řádem FCI má kompetenci k udělení           

výjimky z výše uvedených chovných podmínek, a to u jedinců, kteří jsou přínosem pro chov. 
- Dle zápisního řádu ČMKU je možné zapsání vrhu i nečlenovi klubu při dodržení chovných podmínek daného 
plemene. Klub musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s chovatelem – nečlenem. 

Dohoda mezi ČPSK a MSKAO 
Oba kluby si vzájemně uznávají chovné jedince. 
Je možné členství v obou klubech současně, ale chov je přípustný pouze v jednom klubu za respektování chovných podmínek.  
V jednom klubu je pes jednoho majitele uchovněn jedenkrát (dle zápisního řádu ČMKU). 



9 
 

Chov – Chovné podmínky – proč a jak dál ? 

Část 2. – Současný stav 

V roce 1991 vznikají po rozpadu KCHAO Praha tři samostatné subjekty zabývající se chovem a výcvikem britských ohařů. 
V Čechách vzniká Český pointer a setter klub a na Moravě Moravskoslezský klub anglických ohařů. Stejný klub zakládají i 
chovatelé na Slovensku, který se po vzniku samostatného slovenského státu stává zahraničním klubem. 

Český pointer a setter klub ihned po svém založení mění chovné podmínky, které přizpůsobuje širšímu využití pointrů 
a setrů. Buď jsou využíváni k výkonu práva myslivosti a psům stačí PZ v I. ceně a fenám PZ v I. nebo II. ceně. Pokud se chovatel 
nechtěl věnovat myslivosti, ale naopak sportovnímu využití svých svěřenců, stačilo k chovnosti úspěšné absolvání zkoušky Field 
- Trial. Exteriér byl stanoven u psů i fen na získání minimálního ohodnocení „VELMI DOBRÝ„. U kvalitních jedinců mohl chybět 1 
zub z kategorie P 1. 

Moravskoslezský klub po svém založení zpřísnil dosud platné podmínky chovnosti jednak zavedením výběru do chovu 
psů a fen tříčlennou komisí na klubové výstavě, dále u psů povinným absolvování PZ v I. ceně, minimální známka z nosu 3 a k 
tomu úspěšné absolvování FT nebo VZ minimálně v III. ceně.  U fen stačily PZ v II. ceně a známka z nosu 3. Výstavní ocenění bylo 
stanoveno na minimální „VELMI DOBRÁ„. Byla vyžadována plnochrupost. Udělení výjimky bylo jenom výjimečné v kompetenci 
chovatelské rady. MSKAO vypracoval seznam chovných psů v ČPSK, kteří splňovali chovné podmínky stanovené na Moravě a 
jenom tyto psy mohli poradci chovu doporučovat ke krytí.  

Záměr chovat na jedincích, kteří prokazují vynikající vrozené a pracovní vlohy, byl sice ušlechtilý, ale vystřízlivění přichází 
s rapidním úbytkem pernaté zvěře. V roce 1994 vzniká ČMKJ, která zastřešuje všechny chovatelské kluby loveckých psů pod 
ČMKU. Vzhledem k úbytku drobné zvěře volá členská základna na Moravě už v roce 1996 ke zmírnění chovných podmínek na 
stejnou úroveň jako v ČPSK. Tento návrh byl rezolutně odmítnut. Ve stejném roce doporučuje ČMKU chovatelským klubům 
provádět vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů. ČPSK na tento návrh přistupuje, MSKAO ho odmítl. 
Rozdíly v podmínkách chovnosti vedly k přecházení členů z jednoho klubu do druhého, protože uchovnit psy i feny bylo stále 
obtížnější. 

12. 2. 2000 se v Praze sešel užší výbor ČPSK zastoupený Josefem Němcem a MUDr. Vlastimilem Novotným a MSKAO 
zastoupený Vlastimilem Resnerem, Františkem Zahradníčkem a Josefem Korbářem, aby projednali otázku chovných podmínek 
v obou klubech. Oba kluby se shodly na základních chovných podmínkách exteriérových i pracovních a jejich vzájemném 
respektování. Základní podmínky obsahovaly dodnes platné podmínky chovnosti včetně limitních známek ale s tím, že MSKAO 
uznává podmínky chovnosti v ČPSK, ale v MSKAO budou nadále platit stávající moravské, které byly přísnější. Toto rozhodnutí 
odpovídalo usnesení ČMKU, že pokud jsou dva a více klubů, kteří se zabývají chovem stejného plemene, musí mít stejné 
minimální podmínky chovnosti, ale jeden klub může mít ještě přísnější. MSKAO odmítl udělování výjimek z exteriéru a v 
chudozubosti. Výbor MSKAO rovněž odmítnul provádění RTG vyšetření kyčelních kloubů. Do této doby podmínky chovnosti 
navrhovaly a schvalovaly výbory klubů. Tyto hlavní a doplňující podmínky nechal výbor MSKAO poprvé schválit členskou 
základnou 11. 3. 2000. 

4. 2. 2007 přichází ČPSK s kompletním návrhem dohody chovných podmínek platných pro oba kluby v dnešní podobě, 
která měla být pro oba kluby závazná. Definitivní podepsání této dohody se uskutečnilo až 23. 3. 2012, kdy začaly stejné 
podmínky platit i v MSKAO. Dohodu podepsali MUDr. Vlastimil Novotný za ČPSK a prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. za MSKAO. 

Protože všichni dobře víme, že situace v přírodě s drobnou zvěří je v současné době katastrofální, úplně zmizel po koroptvích už 
i bažant a splnění podmínek chovnosti z výkonu je čím dál obtížnější, proto si realita vyžaduje další aktualizaci chovných 
podmínek. Musíme si uvědomit, že věčné udělování výjimek z limitních známek, které jsou čím dále problematičtější, nikam 
nevede. Vystavování se zkouší na křepelkách nebo bažantech, kteří jsou chováni v zajetí, obsahují lidský pach a jsou oslabení a 
poranění. Přirozeným pudem je u loveckého psa takovou zvěř ulovit a nikoliv vystavit, odklidovat a nechat uniknout. Rozhodčí 
si musí vždy poradit, minimum zvěře je při zkoušení volně a na zkouškách vloh a podzimních je zvěř často v kleci anebo dokonce 
uvázána někde pod keřem. Známka z vystavování je v takových případech víc než problematická, protože je mnohdy zázrak, že 
pes takovou zvěř alespoň vystaví. 
Dalším problémem je chudozubost, kterou na Britských ostrovech nikdo neřeší, protože pointer a setr byli vyšlechtěni pouze k 
vyhledávání a vystavování pernaté zvěře, nikoliv k přinášení. Psa musíme posuzovat jako celek, jeho exteriér, vrozené a pracovní 
vlohy a nikoliv ho zatratit jenom kvůli tomu, že mu chybí P 1 a nebo M 3. 

Chovatelský řád FCI nám ukládá provádět čistokrevný chov na zdravých jedincích za účelem zachování vrozených vlastností. 
Zároveň poslední závěr zasedání komise pro chov a zdraví FCI zní, že používání jedinců k chovu s vrozenými vadami a jedinců, u 
jejichž potomstva se vrozené vady mohou vyskytovat, je týrání zvířat. Za týrání je trestně zodpovědný chovatel podle zákona na 
ochranu zvířat země, ve které žije. 
Jestli je pes klinicky zdravý nebo není, si posoudí sám chovatel. Všechny nemoci, které dnes psi mají, měli už i v minulosti. 
Bohužel, některé jsme neznali a neuměli popsat. Protože dnes je k dispozici čím dále dokonalejší laboratorní a genetická 
diagnostika, můžeme odhalit už i nositele dědičných genů. 
Naše oba kluby zastřešují chov pěti plemen, které mají různou zdravotní problematiku. 
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Chov – Chovné podmínky – proč a jak dál ? 

Dysplazie kyčelního kloubu – DKK český překlad zní - nesprávný vývoj orgánu nebo tkáně. 
V prvé řadě je nutné zdůraznit, že pointer ani setr není zatížený touto vadou, protože je rychlý běžec. Udává se, že se nejčastěji 
vyskytuje u těžkých a málo pohyblivých plemen psů. Nechci se pouštět do hledání pravé příčiny, protože je jich udáváno několik. 
Dvě nejčastěji zmiňované jsou, že je dědičná a druhá, že vzniká nerovnoměrným vývojem kostí, chrupavek a kloubních jamek 
krmením krmiv bohatých na živiny, minerály a vitamíny v nevyváženém poměru. 
U nás ji ČMKU striktně nenařizuje, a proto není prováděna u českého fouska, výmarského ohaře a německého krátkosrstého 
ohaře. U slovenského kopova byla zrušena, protože byla ohrožena chovná základna a při tom se jedná o honiče. Výsledky 
vyšetření jsou u našich plemen v naprosté většině negativní. 
Známe případy, že kvůli ohodnocení 3/3 nebyli psi zařazeni do chovu a v 10 letech stáří se pohybovali bez jakýchkoliv potíží. 
Kyčelní klouby jsou párový orgán a ortopedi se nemohou shodnout na příčině postižení jenom jednoho kloubu, zatímco druhý 
je normální. Z pánve vychází pohyb psa, proto sledování dysplazie kyčelních kloubů. Pes má ale také klouby loketní, které jsou 
více zatíženy, protože přední polovina psa je těžší. Dnes je už prokázaná souvislost mezi dysplazií loketních kloubů a sbíhavým 
postojem hrudních končetin včetně vybočování loketních kloubů. Dle mých zkušeností z posuzování exteréru na výstavách se 
vybočování loktů na výstavách objevuje čím dál častěji. Jsem zastáncem odpovědnosti chovatele. Nařídit vyšetření jenom 
kyčelních kloubů je opatření jenom poloviční. Přidat vyšetření loketních kloubů DLK je finančně náročnější a co klouby ramenní, 
které se dnes už v Německu také povinně musí vyšetřovat. Jako veterinární lékař musím upozornit na velmi závažnou věc, která 
s RTG vyšetřováním souvisí. Všichni dobře víme, že RTG záření je zdraví škodlivé. Nemluvím ani o stáří používaných přístrojů. 
Čím starší, tím horší. Proto doporučuji provádět vyšetření na DKK ihned ve stáří 12 měsíců, pokud je organismus mladý a má 
velkou regenerační schopnost. Čím později se vyšetření provede, tím je více ohrožena plodnost fen a psů. Problémy s projevem 
a četností říjí, hárání bez výtoku barvy, nezabřezávání fen bez zjevné příčiny a poruchy plodnosti u psů jsou toho praktickým 
důkazem. 

BAER – vrozená hluchota psů  
Je spojována s bílým zbarvením, proto v našem chovu je ohrožený anglický setr, ale je udáván i pointer. Může být jednostranná 
nebo oboustranná. Je dědičná a vzniká až po narození štěňat. Výzkumy ukazují jasnou souvislost mezi hluchotou a třemi 
pigmentovými vlastnostmi - modrá barva oka 

- v duhovce chybí barevná tapeta v jednom či obou očích 
- bílé zbarvení hlavy 

Vyšetření je možné klinické, které ale nezachytí jednostrannou hluchotu nebo laboratorní – audiometrické, které je možné 
provádět u štěňat od 6. týdne věku. 

CLAD – vrozený syndrom imunitní nedostatečnosti 
Je popisováno u irských červených a červenobílých setrů. Klinicky se projevuje sníženou imunitní reakcí organismu, opakujícími 
se infekcemi kůže a kostní dřeně. Projevuje se už u štěňat od narození, která trpí různými infekcemi. Špatně se pohybují a 
nakonec se nemohou postavit. Velmi brzy umírají. Onemocnění je dědičné a vyšetření se dnes provádí už i u nás. 

ATROFIE OČNÍ SÍTNICE (ŠEROSLEPOST) 
PRA – nebo-li progresivní retinální atrofie je dědičné neléčitelné onemocnění, které se vyskytuje u řady plemen psů. Z našich 
plemen je uváděn gordonsetr, červený a červenobílý irský setr a pointer. 
Má dvě formy: 
PRA RCD1 – časnou, která se vyskytuje už u štěňat a končí definitivním oslepnutím nejpozději do dvou let věku. Pes vráží do 
překážek ve dne i v noci. 
PRA RCD4 – objevuje se až od stáří 6 a více let. Typickým příznakem obou forem je zelená oční sítnice (zdravá je červená) a tím 
i zelené oko patrné posvícením baterkou do oka zejména ve tmě nebo v noci. Pozdní forma se projevuje ztrátou zraku večer a v 
noci, přičemž pes využívá k orientaci zřejmě i čich a proto nepůsobí úplnou ztrátou zraku. Ve dne pes vidí patrně jenom obrysy, 
ale není úplně slepý, protože se vyhýbá překážkám i při rychlém pohybu. Při genetickém testu jsou psi rozděleni z hlediska 
dědičnosti na  - čistý (CLEAR) 

- nosič (CARRIER)   
- postižený (AFFECTED) 

Ideální je páření pouze dvou čistých jedinců. 

EPILEPSIE 
Je onemocnění provázené opakovanými záchvaty křečí a vždy ztrátou vědomí. V poslední době se zdá, že početnost výskytu 
stoupá a je popisována hlavně u irských setrů. Příčina není známá ani u lidí. U psů je podezření, že se jedná o onemocnění 
dědičné. Zmiňuji se o epilepsii záměrně a dovolím si majitele psů upozornit na chybu, které se dopouštějí někteří veterinární 
lékaři. Setkal jsem se osobně s případem, že křeče bez ztráty vědomí u psa byly dvěma veterináři po sobě na renomovaných 
pracovištích diagnostikovány jako epilepsie a při tom se jednalo o otravu. Pokud má váš pes křeče bez ztráty vědomí, žádejte 
při jeho vyšetření v každém případě vždy výplach žaludku! 
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Chov – Chovné podmínky – proč a jak dál ? 

Žádný z chovatelů a majitelů psa s kteroukoliv vrozenou a dědičnou vadou se nechce s takovým psem prezentovat na veřejnosti. 
Proto informace jsou velice sporadické a hlavně neúplné. Jediným opatřením je postiženého psa nepoužít k další plemenitbě a 
vyloučit opakované spojení, ze kterého postižení vzniklo. Ideální je identifikace nositele vady, který je sice klinicky zdravý, ale 
postižení prokazatelně přenáší. Za zdravý chov si ručí chovatel a záleží jenom na něm, jak se zachová. 
                                        
Vážení členové obou klubů 
 
chovem britských ohařů se zabývá v obou klubech menšina členů, ale jim jsou určeny podmínky chovnosti, které byly přijaty 
před více než dvaceti lety. Zvažte, prosím, při hlasování o chovných podmínkách, jak se změnily podmínky pro výcvik a využití 
ohařů v přírodě a jaký vývoj klubová kynologická činnost, jejíž jsme součastí, zaznamenala za 30 let po vzniku obou 
samostatných chovatelských klubů. 
 

                                                                         MVDr. Čestmír Šrámek , CSc. 

 

 

 

Chov – povinné čipování 

Povinné označování psů od 1.1.2020 – novela z.č. 166/1999 Sb. veterinární zákon, ve 
znění pozdějších předpisů 

Od. 1.1.2020 vzniká na základě účinné novely č. 302/2017 Sb., veterinárního zákona povinnost pro majitelé psů, tyto 
označovat na území České republiky mikročipem. Tato povinnost je zakotvena zejména v ust. § 4 odst. 4 uvedeného zákona, ze 
kterého vyplývá, že povinné očkování psa proti vzteklině bude od uvedeného data platné pouze v  případě, že je pes označen 
mikročipem. Tedy od 1.1.2020 musí být na území České republiky označen mikročipem každý pes. Výjimku představují psi, kteří 
mají jasně čitelné tetování provedené před datem 3.7.2011. Povinností je tedy, jednak označení psa mikročipem a jednak 
uvedení čísla mikročipu v dokladu o očkování proti vzteklině (např. pas zvířete, očkovací průkaz apod.). Samotná povinnost 
očkovat psa proti vzteklině vyplývá z ust. § 4 odst. 1 písm. f) téhož zákona.  

V kontextu uvedeného nutno uvést, že uvedená novela nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru, avšak aktuálně 
byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh nové novely předmětného zákona, dle kterého by měla být k 1.1.2022 zavedena 
centrální evidence označených psů vedená státem a dále také mimo jiné obsahuje povinnost hlásit veterinární správě chovy od 
tří a více fen. Tato povinnost v současné době platí pouze pro chov pěti a více fen viz. ust. § 4 odst. 3 předmětného zákona.  
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Chov – Standard 

Proč mají jednotlivá plemena svůj standard? 

Současný způsob posuzování exteriéru psů je počátek zkázy.  

Chyby jsou oceňovány, mění se plemenné standardy.  

E. Katie Gammill, bývalá AKC rozhodčí z exteriéru pro více plemen  

Proč máme standard plemene a proč bychom podle něj měli chovat? Proč máme tolik odlišných typů psů a odlišné body ve 

standardech? Skupinová rozhodčí AKC říká, že je to přizpůsobování se současným trendům. 

Přestože je jasné, že ve válce o genetickou harmonii nelze současným přístupem vyhrát, můžete vyhrát bitvu zdůrazněním 

jediné přednosti z celkové řady znaků vzhledu psa. Ale tento směr nevyhraje. V počátcích chovatelství chtěli chovatelé psa 

schopného vykonávat práci, pro kterou si jej vybrali. Tato zvířata byla denně využívána a neschopnost vykonávat danou 

povinnost znamenala, že takový pes je postradatelný. Bylo tolerováno jen malé množství mazlíčků. 

Příliš mnoho klubů změnilo standardy, aby se přiblížily současným trendům. A když se potom znovu tyto trendy změní, požádají 

AKC o zapracování těchto změn? Existuje důvod, proč je standard posvátný a může být vylepšen jen s určitým odstupem. Má 

současná “moc” v rámci kynologické organizace mít konečné slovo a uplatňovat diktát proti chovatelům, kteří se věnují 

zachování plemene tím, že respektují plemenný standard? Nedostanou se tak plemena díky změnám v plemenném standardu 

do stavu trvalé změny?  

Standard je matrice jak pro chovatele, tak pro rozhodčí 

Tyto standardy by měly být vypáleny do jejich mozků. Výchova rozhodčích je ohromná myšlenka, ale funguje? V případě, že 

budeme mít pouze jeden standard, proč využíváme tolik školitelů a proč je tolik křiku kolem pozice poradce chovu? Jaký vliv na 

vzdělávání má to, že se na několika psech ukazují jejich požadované vlastnosti? Mohou se při výuce ukazovat typické znaky 

hlavy na psovi s vadami a PŘEHLÍŽET, že rozhodčí nebo adept získává do podvědomí neznatelné narážky, že tento typ psa je 

přijatelný? V souvislosti s konkrétní předváděnou vlastností mají takové náznaky moc a sílu, že jsou snadno zapamatovatelné.  

Zkušení rozhodčí zaměřují svou pozornost na jednotlivé znaky a oddělují zrno od plev. Jiní rozhodčí to tak dělat nemusejí. Pokud 

upřednostňování není důležité, proč se vlastně věnujeme vzdělávání? Starší standardy nabízely bodové systémy, ve kterých 

byly jasně vyznačené přednosti. Bohužel, tyto byly ve většině případů odstraněny a dnes tu tak máme prostor pro kladnou i 

zápornou argumentaci. 

Jestliže studujeme psy, tak pro většinu plemen platí, že prvořadá vlastnost je vyrovnaná délka hlavy (od nosu k týlní kosti). Má 

mít přibližně stejnou délku, jako by měl mít krk (od týlní kosti ke kohoutku). Ano, dokonce i u plemene Bulldog. POKUD vidíte 

tuto rovnováhu, najdete přední nohy pod kohoutkem. Jestliže tam tato rovnováha NENÍ, přední nohy budou pod ušima. Snadno 

je to vidět u krátkosrstých plemen, ale když máte vycvičené oko, můžete tuto znalost používat i u dlouhosrstých. Proč by jinak 

bylo tak populární stříhání krku než to, že máte v úmyslu zvýraznit něco, co tam není? Rovnováha v takovém případě znamená, 

že jedna část něčeho je nastavena tak, aby vylepšila tu druhou.  Středem úhlu pohledu je symetrie, “nic nepřečnívá, vše je na 

svém místě, žádná část není nevhodně umístěna. JE v tom rozdíl. 

Příklady typů chyb přijímané jako vlastnosti 

Jak jinak jsme ještě dovolili přeúhleným zadním nohám, aby vnikly do našeho úhlu pohledu? Jestliže změníte předek tím, že 

porušíte rovnováhu mezi hlavou a krkem, příroda nastaví kostru. Strmý předek způsobí to, že zadní nohy jsou posunuty dál 

dozadu. To má za následek, že jsou prodloužená “druhá” stehna a to naopak změní úhel zádi. Zploštění zádi způsobuje vysoké 

nesení ocasu. Příroda nám nabízí patu, která je v úrovni zádi (sedací kosti). Takto můžeme vidět, že horní a dolní část stehna je 

v rovnováze a vidíme kolmá a souběžná kolena. Jestliže je “druhé” stehno prodloužené, pes bude paty vbočovat, vybočovat, 

uhýbat nebo bude dávat celou patu na zem.  V hraničním případě příroda udělá “kapří hřbet” a tím dovolí snížené pozici stavby 

nohy udržet tělo ve vzpřímené poloze. Výsledkem je spáditá záď.  Strmý předek způsobuje výrazný nedostatek rovnováhy mezi 

délkou hlavy v porovnání s délkou krku, což ve výsledku znamená postavení nohou v linii s ušima. Všímejte si plemen, která 

mají málo srsti a poměřujte část hlavy ve vztahu s délkou krku a povšimněte si předních nohou….. 

Jak je tohle důležité? Můžete začít chovatelský program s harmonicky stavěným psem, který nemá mnoho typu. Dalším chovem 

můžete snadno zlepšit srst, oko, nohy a typ tím, že vybíráte požadované vlastnosti tak dlouho, až zapadnou do správného 

rámce. Dopracování se k typu ve struktuře je při nejlepším obtížná práce. Jestliže se pokusíte vystavět typického psa na slabém 

základu, dojde vám, že dobře úhlený předek je tak prchavá vlastnost, jako bezpředmětná.  Správná stavba krku a jeho délka je 

otázkou generací pečlivého výběru a šlechtění POKUD se vůbec podaří. Má mít typ přednost před harmonickou stavbou? 

Neměli bychom se dívat víc na vyrovnanost mezi “typem a harmonickou stavbou” než na “předek a zadní část”? 
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Jestliže má rozhodčí psa odlišného typu, měl by vidět příčinu, která způsobuje tuto odlišnost a proč. Je to opravdová vlastnost 

anebo je to jen vystupňování běžných chyb, kterým je dávána přednost před dodržováním popsaného standardu plemene? 

Dobří rozhodčí JSOU ochránci VAŠEHO plemenného standardu. Když pozorujete předvádění zvířat, rychle pochopíte, proč je 

podstatné obojí. Jak typ, tak harmonie.  

Dnešní posuzování působí názorový zmatek. Odpovědnost rozhodčího je oceňovat psy, kteří odpovídají psanému plemennému 

standardu. Proč tedy psi, kteří standardu odpovídají jsou v menšině a jsou často přehlíženi, protože se zdají být “odlišní”?  

Dlouhodobý sport nabízí možnost sledovat měnící se trendy. Současní odpovědní chovatelé bojují s těmito “trendy” a 

prohrávají bitvu s “jednostranným myšlením”. 

Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Jestliže se dost dlouho na něco díváte, stane se to normou. Každý se musí rozhodnout, 

co je důležité. Vyhrát anebo chovat podle standardu? Štěňata dostupná veřejnosti a přizpůsobování se standardu musí mít 

přednost před názory jednotlivců. 

Na které straně stojíte vy a co s tím hodláte udělat?    

Pro KZ ČPSK se souhlasem ©NetPlaces, Inc.  

Mgr. Jana Anderlová 

 

Nové klubové stránky na staré adrese: www.pointer-setter.cz 

  

 

Zahájení Klubové výstavy Chržín  
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Výsledky – II. KV Chržín 1. 5. 2019 

II. Klubová výstava se zadáním titulu CAC, CAJC - Chržín, Stará Fara 1. 5. 2019 
Rozhodčí: Hana Kunfalvi 

Vítěz výstavy (BIS) AS LATIN LOVER MISS MARPLE AT TOKLARAMA´S 
Nejlepší štěně  POI FLORA Z MIROSLAVSKÉHO DVORA  
Nejlepší dorost  AS SHEILLA MORRISON 
Nejlepší mladý jedinec AS HECHICERA ESTRELLITA LESLIE LEVEN 
Nejlepší veterán  AS HIGH DREAMER IN GOLD LATIN LOVER 
Nejlepší pár psů  GS JUST LIMITED EDITION ÁRES ŠAMARKAN + HEAVEN'S HOPE PEARL ÁRES ŠAMARKAN 
Nejlepší chovatelská sk. GS Z WENYTRY 

 
Anglický setr - Psi 
třída: dorost 

1 Slash Morrison 
ČLP/AS/6389  08.09.2018 
otec: Lego Amazes Me Simarilion 
matka: Sophia Loren Magenta-In-Blue 
chovatel: FABOVÁ Soňa, majitel: FIALOVÁ I. 
Známka: velmi nadějný 1   
Posudek: sedmiměsíční pes silné kostry, typická hlava, 
suchý krk, korektní horní i dolní linie, správné postavení i 
zaúhlení obou párů končetin, výborné předvedení 

třída: mladých 
101 Bill del Gimmi    ČLP/AS/6361  29.03.2018 
 otec: Alex    matka: Aurora del Gimmi 
 chovatel: GIMMI Manganello  majitel: DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 
Známka: velmi dobrý 2    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: čtrnáctiměsíční pes jemnější kostry, suchý krk, korektní horní i dolní linie, toho času nedokončeného vývoje 

102 Buffalo del Gimmi   ČLP/AS/6362  29.03.2018 
 otec: Alex    matka: Aurora del Gimmi 
 chovatel: GIMMI Manganello  majitel: DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 
Známka: velmi dobrý 1    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový    
Posudek: bílooranžový pes, čtrnáct měsíců, jemnější kostry, oko tmavé, korektní horní i dolní linie, správná mechanika 
pohybu, pes dosud neukončeného vývoje, osrstění úměrné věku 

třída: otevřená 
103 Urano Secopar    LO16112677  01.06.2016 
 otec: Natan    matka: Viola Secopar 
 chovatel: Partisani Secondo  majitel: DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 
Známka: velmi dobrý 1     
Posudek: černobílý pes jemnější kostry, správného 
pohlavního rámce, pěkná hlava, suchý krk, správný 
prostorný hrudník i předhrudí, v pohybu kratší krok 
pánevních končetin, prezentace by mohla být 
temperamentnější 

třída: veteránů 
2     High Dreamer In Gold Latin Lover (foto) 
 ČLP/AS/5820  03.03.2010 

otec: July Sunburst Lorien   
matka: Amber Queen Latin Lover 

chovatel: GRUZZI Barbara, majitel: ŠEDA Jaroslav, 
Ing. 
Známka: výborný 1, BOV, BOS   
Výška:       Chrup: úplný Skus: nůžkový 
Posudek: devítiletý pes oranžového zbarvení, ve 
všech ohledech plně odpovídá standardu, výborná 
kondice 
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Anglický setr - Feny 
třída: dorost 
3 Sheilla Morrison    ČLP/AS/6391  08.09.2018 
 otec: Lego Amazes Me Simarilion matka: Sophia Loren Magenta-In-Blue 
 chovatel: FABOVÁ Soňa   majitel: FABOVÁ Soňa 
Známka: velmi nadějný 1, Nejkrásnější dorost  Výška:  Chrup:  Skus:    
Posudek: osmiměsíční elegantní bílooranžová fena správného pohlavního výrazu i rámce, velmi pěkných proporcí, standardní 
osrstění úměrné věku, výborné předvedení 

třída: mladých 
4 Bria del Gimmi    ČLP/AS/6367  29.03.2018 
 otec: Alex    matka: Aurora del Gimmi 
 chovatel: GIMMI Manganello  majitel: HANĆ Jiří 
Známka: velmi dobrý 2    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: roční trikolorní fena velmi jemné kostry, hlava by mohla mít více pysku, korektní linie, širší chod pánevních 
končetin, osrstění standardní, je třeba lépe předvést 

5 Hechicera Estrellita Leslie Leven (foto) 
 ČLP/AS/6370  10.04.2018 
 otec: Lawrence Of Arabia Blue Baltic`s  

matka: Macarena II de los Vitorones 
 chovatel: NOVÁK Tomáš, majitel: HYNEK Petr 
Známka: výborný 1, CAJC, BOJ, Nejkrásnější mladý 
Výška:  Chrup:  Skus:    
 
Posudek: ušlechtilá bílooranžová fena správného pohlavního 
výrazu i rámce, korektní v obou liniích, správné úhlení 
hrudních i pánevních končetin, velmi pěkné osrstění, výborné 
předvedení 

třída: mezitřída 

6 Cecilia Miss of Settercity (foto) 
ČLP/AS/6300  02.07.2017 
otec: Fanchon Call Me Maybe Kyle 
matka: Annabelle Miss of Settercity 
chovatel: STROBL And. , majitel: VINCOVÁ Daniela 

Známka: výborný 1, CAC     
Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
 
Posudek: elegantní fena správného pohlavního výrazu i 
rámce, typická hlava, výborné linie, správné úhlení obou párů 
končetin, velmi pěkné osrstění, precizní předvedení 

třída: pracovní 
104 Nene Vis Tranquilla   ČLP/AS/6316  28.06.2017 
 otec: Alex    matka: Kiwi Vis Tranquilla 
 chovatel: DVOŘÁKOVÁ Vladimíra  majitel: DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 
Známka: velmi dobrý 1    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový    
Posudek: bílooranžová fena jemné kostry, typická hlava, korektní horní i dolní linie, v pohybu širší chod pánevních končetin, 
lepší prezentace v postoji než pohybu 

třída: vítězů 
7 Latin Lover Miss Marple At  ČLP/AS/6218  23.07.2015 
 otec: Come Fly With Me Camellia matka: Celebration Latin Lover 
 chovatel:    majitel: MIKETOVÁ Klára 
Známka: výborný 1, CAC, BOB, BIS   Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: elegantní černobílá fena silné kostry správného pohlavního výrazu i rámce, ušlechtilá hlava, suchý krk, fena 
výborných linií, správného zaúhlení, předvedení i mechaniky pohybu 

8 Princess Elizabeth Morrison  ČLP/AS/6260  28.08.2016 
 otec: July Sunburst Lorien  matka: Sophia Loren Magenta-In-Blue 
 chovatel: FABOVÁ Soňa   majitel: FABOVÁ Soňa 
Známka: výborný 2    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: elegantní fena silnější kostry s typickou hlavou, oko hnědé, suchý krk, korektní horní i dolní linie, výborné osrstění, 
prostorná mechanika pohybu, výborné předvedení 
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Gordonsetr - Psi 
třída: mladých 
9 Dobby Pexeso    ČLP/GS/6788  30.12.2017 
 otec: Black Scottish Gin Shadow Dog matka: Alice Scotch do pole 
 chovatel: PEKSOVÁ Šárka   majitel: ŠVEC František 
Známka: výborný 2    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: středně silný pes správného pohlavního výrazu i rámce, typická hlava, korektní linie, správné úhlení obou párů 
končetin, standardní osrstění, pěkné předvedení zejména v postoji 

10 Ice Cave Kochanej Emilki (FCI)  ČLP/GS/6852  21.05.2018 
 otec: Triseter Celtic Ice   matka: Rosalie von den Wilden Horde 
 chovatel: SKLORZ Mariola   majitel: VÍT Stanislav 
Známka: velmi dobrý 3    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: středně silný pes správného pohlavního výrazu, mírně těžší hlavy, korektní horní i dolní linie, v pohybu užší chod 
pánevních končetin, standardní osrstění, předvedení je třeba vylepšit 

11 Just Limited Edition Áres Šamarkan (foto) 

ČLP/GS/6800 
 06.01.2018 

otec: Black Scottish Gin Shadow Dog 
matka: Kochanej Emilki Celtic 
Carpediem Samarkan 

 chovatel: ŠČUDLOVÁ Marta 
 majitel: HŮLKOVÁ Lenka 
 
Známka: výborný 1, CAJC, BOJ    
Výška: Chrup: úplný Skus: nůžkový  
 
Posudek: elegantní pes správného pohlavního 
výrazu i rámce, ušlechtilé hlavy, výborná horní 
i dolní linie, správné úhlení obou párů 
končetin, osrstění odpovídá věku jedince, 
výborné předvedení jak v postoji, tak 
v pohybu 
 

třída: otevřená 
12 Aiken Leannan Santini's Legacy  ČLP/GS/6746  18.04.2017 
 otec: Flynn Flynnrock's   matka: Al Berta Scotch do pole 
 chovatel: KLIMEŠ Miloš   majitel: MACKOVÁ Radka 
Známka: výborný 1, CAC, BOB    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: pes silné kostry a správného pohlavního rámce, typická hlava, výborné linie i úhlení obou párů končetin, standardní 
osrstění, správná mechanika pochybu, výborné předvedení 

13 Alla Pietro Santini's Legacy  ČLP/GS/6744  18.04.2017 
 otec: Flynn Flynnrock's   matka: Al Berta Scotch do pole 
 chovatel: KLIMEŠ Miloš   majitel: ŠTOLBOVÁ Martina 
Známka: výborný 2, res.CAC    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: elegantní pes středně silné kostry s typickou hlavou, velmi pěkná hlava, všechny ostatní parametry plně odpovídají 
standardu, správná mechanika pohybu, standardní osrstění, výborné předvedení 

14 Glenn z Wenytry    ČLP/GS/6718  31.01.2017 
 otec: Abaro od Zámeckého kopce matka: Eliška z Wenytry 
 chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika  majitel: BOHDÁNECKÁ Olga 
Známka: velmi dobrý 3    Výška:  Chrup:  Skus:     
Posudek: středně silný pes, suchý krk, korektní horní i dolní linie, hrudník by mohl být prostornější, strmější úhlení pánevních 
končetin, kratší v pohybu, osrstění standardní 

třída: pracovní 
15 Celtic Chivas Kochanej Emilki  ČLP/GS/6529/15 04.12.2013 
 otec: Fairray Black To the Future matka: Rosalie von der Wilden Horde 
 chovatel: SKLORZ Grzegorz  majitel: VÍT Stanislav 
Známka: velmi dobrý    Výška:  Chrup:  Skus:   
Posudek: pes silné kostry, typické hlavy, výrazné předhrudí, prostorný hrudník, v pohybu ne zcela rovná záď, jedinec se 
neprojevuje temperamentně, osrstění standardní 
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třída: vítězů 
105 Borec z Fílovy smečky (foto) 
 ČLP/GS/6705 25.06.2016 
otec: Pady D Scotch DAMA Krkonoše 
matka: Amazonka z Fílovy smečky 
chovatel: FILINGER Jan   
majitel: FILINGER Jan 
 
Známka: výborný 1, CAC   
Výška:    Chrup: úplný Skus: nůžkový  
 
Posudek: ušlechtilý pes správného 
pohlavního výrazu i rámce, výborná hlava, 
korektní horní i dolní linie, správné úhlení, 
standardní osrstění, výborné předvedení i 
mechanika pohybu 

 

16 Emil z Wenytry    ČLP/GS/6518/15  11.03.2014 
 otec: Flash vom Pinnower Moor matka: Anabell z Wenytry 
 chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika  majitel: VOJÁČKOVÁ Monika 
Známka: výborný 2    Výška:  Chrup:  Skus:    
Posudek: středně silný pes s velmi pěknou hlavou, suchý krk, korektní horní i dolní linie, správné úhlení obou párů končetin, 
správná mechanika pohybu, velmi pěkné předvedení 

Gordonsetr – Feny 
třída: štěňat 
17 Cleo von den Huntewiesen  ČLP/GS/6861  22.11.2018 
 otec: Aluco the Field Artists  matka: Klärchen Scotland King´s 
 chovatel: ZURBRUGGEN Silke  majitel: MOJŽÍŠKOVÁ Alena 
Známka: velmi nadějný 1    Výška:  Chrup:  Skus: nůžkový  
Posudek: elegantní pětiměsíční fena s výborným předvedením, správného pohlavního výrazu, všechny parametry zatím 
odpovídají standardu věku jedince 

třída: mladých 
18 A' Caramela od Královské stolice  ČLP/GS/6836  14.06.2018 
 otec: Conall Lovec z Gordonu  matka: Bizzarrini Manon Lescaut 
 chovatel: STUDENOVSKÁ Zuzana Ing. majitel: MRÁZKOVÁ Soňa 
Známka: výborný 1    Výška:  Chrup:  Skus: nůžkový   
Posudek: desetiměsíční fena správného pohlavního výrazu, ušlechtilá hlava, korektní horní i dolní linie, správné úhlení obou 
párů končetin, fena dosud nedokončeného vývoje, nicméně odpovídá známce 

třída: mezitřída 
19 Balsam von den Huntewiesen  ČLP/GS/6811  18.06.2017 
 otec: Sherwin´s Handsome Guy  matka: Scotland King´s Eve 
 chovatel: ZURBRUGGEN-BRINKERT Silke majitel: VÍTKOVÁ Romana, Ing. 
Známka: velmi dobrý 2    Výška: 68cm Chrup:  Skus:    
Posudek: fena středně silné kostry, správně utvářená hlava, suchý krk, málo výrazné předhrudí i hrudník, v pohybu vyšší v 
zádi, standardní osrstění i mechanika pohybu 

20 Dita z Podmaršovic   ČLP/GS/6756  24.05.2017 
 otec: Conall Lovec z Gordonu  matka: Yzi z Podmaršovic 
 chovatel: TUREK Milan   majitel: KMOŠKOVÁ Monika 
Známka: velmi dobrý 1    Výška:  Chrup:  Skus:    
Posudek: fena jemnější kostry i povahy, správně utvářená hlava, korektní horní linie, dolní linii je třeba dovyvinout, vzhledem 
ke své jemnější povaze se neprezentuje správně jak v pohybu, tak v postoji 

třída: otevřená 
21 Brienne Blackmoor's Shadow  ČLP/GS/6568/17  12.07.2014 
 otec: Arwood Blackmoor's Shadow matka: Arya Blackmoor's Shadow 
 chovatel: PJATEKOVÍ K. a S.  majitel: MÁRA Viktor 
Známka: výborný 1, CAC     Výška:  Chrup:  Skus:   
Posudek: elegantní fena správného pohlavního výrazu i rámce, ušlechtilá hlava, suchý krk, korektní horní i dolní linie, správné 
úhlení obou párů končetin, standardní osrstění, výborné předvedení 



18 
 

třída: pracovní 
22 Doris z Podmaršovic   ČLP/GS/6758  24.05.2017 
 otec: Conall Lovec z Gordonu  matka: Yzi z Podmaršovic 
 chovatel: TUREK Milan   majitel: SLÁNIČKA Ladislav, Ing. 
Známka: výborný 2    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: středně silná fena správného pohlavního výrazu i rámce, typická hlava, korektní horní i dolní linie, osrstění odpovídá 
zařazení do pracovní třídy, správná mechanika pohybu i předvedení 

23 Geisy z Wenytry (foto)   ČLP/GS/6724  31.01.2017 
 otec: Abaro od Zámeckého kopce matka: Eliška z Wenytry 
 chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika  majitel: MAŽGUT Milan 
Známka: výborný 1, CAC     
Výška:  Chrup:  Skus:   
Posudek: dvouletá fena s typickou hlavou, vysokého krku, správných linií, korektní úhlení obou párů končetin, osrstění 
odpovídá zařazení do pracovní třídy, výborné osrstění, správná mechanika pohybu 

třída: vítězů 
25 Eliška z Wenytry    ČLP/GS/6519/17  11.03.2014 
 otec: Flash vom Pinnower Moor matka: Anabell z Wenytry 
 chovatel: VOJÁČKOVÁ Monika  majitel: VOJÁČKOVÁ Monika 
Známka: výborný 2, res.CAC   Výška:  Chrup:  Skus:   
Posudek: fena silnější kostry ušlechtilé hlavy, suchý krk, správná horní i dolní linie, úhlení obou párů končetin, správné 
předvedení jak v postoji tak v pohybu 

24           HEAVEN'S HOPE PEARL Áres Šamarkan (foto) 
ČLP/GS/6684 26.06.2016 
otec: Anthony Scotch do pole 
matka: Ebony Pearl Áres Šamarkan 
chovatel: ŠČUDLOVÁ Marta 
majitel: HŮLKOVÁ Lenka 

Známka: výborný 1, CAC, BOS  
Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
 
Posudek: středně silná fena velmi ušlechtilých proporcí s 
typickou hlavou, výborná horní i dolní linie, korektní úhlení 
obou párů končetin, velmi pěkné osrstění, temperamentní 
mechanika pohybu, výborné předvedení 

Červenobílý setr - Psi 
třída: mladých 
 

26 Athos z Drválovského revíru  ČLP/RWS/351  19.03.2018 
 otec: Rolf z Lukovských lánů  matka: Lucy Mc Gillicuddy's 
 chovatel: SEDLÁKOVÁ Jana  majitel: HVĚZDOVÁ Kateřina 
Známka: výborný 1, CAJC, BOJ, BOB  Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: ušlechtilý středně silný pes výborného pohlavního výrazu i rámce, velmi pěkná hlava, suchý krk, výborné obě linie i 
postavení obou párů končetin, přátelská temperamentní povaha, správný pohyb 

 

Červenobílý setr - Feny 
třída: vítězů 

27 Riona Simply Red And White (foto) 
 ČLP/RWS/346  28.02.2017 
 otec: Grand Venture With Vanders
 matka: Abiageal Simply Red and White 
 chovatel: HOOGENDIJK Anne 
 majitel: MAŠKOVÁ Simona 
Známka: výborný 1, CAC, BOS   
Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: středně silná fena správného pohlavního výrazu i 
rámce, ve všech ohledech plně odpovídá standardu, 
kvalitní osrstění, výborné předvedení zejména v postoji 
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Irský setr - Psi 
třída: mladých 
28 Inside Information Caemgen's (foto) 
 ČLP/IS/16585  05.02.2018 
 otec: Dubliner Wellington 
 matka: Caemgen´s Fashion is my Passion 
 chovatel: JOBSE SJOERD  
 majitel: VIKTOŘÍKOVÁ Jarmila 
 
Známka: výborný 1, CAJC    
Výška:  Chrup:  Skus:   
 
Posudek: roční pes silné kostry, ušlechtilé hlavy, suchý 
krk, korektní horní i dolní linie, správné úhlení obou 
párů končetin, standardní osrstění, výborné 
předvedení, správná mechanika pohybu 

29 Vigo Jokran   
 ČLP/IS/16537  07.02.2018 
 otec: Xenon Garden Star's Irish 
 matka: Carmen Cristine Mahagony Paw 
 chovatel: KRATOCHVÍL Josef 
 majitel: HONSŮ Kateřina 
Známka: výborný 2    
Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: patnáctiměsíční pes, silnější kostry, korektní horní i dolní linie, dostatečně prostorný hrudník i předhrudí, správné 
úhlení obou párů končetin, prostorná mechan. pohybu 

třída: mezitřída 
30 Aderito z Jarošova vrchu   ČLP/IS/16417  05.06.2017 
 otec: Grif z Jirouškova dvora  matka: Aira Bohemia Tátrum 
 chovatel: ROUBÍK Miroslav  majitel: MINAŔÍKOVÁ Jiřina 
Známka: velmi dobrý 1    Výška:  Chrup:  Skus:    
Posudek: pes jemnější kostry, temperamentní povahy, velmi pěkná hlava, korektních linií, nicméně toho času není ve výstavní 
kondici, prezentace je třeba potrénovat, velmi pěkná kvalita srsti 

třída: otevřená 
32 Aldric Jasper Mahagony Star (foto) 
  ČLP/IS/16070  09.09.2014 
  otec: Old Time Rock'n'Roll Quinniver`s  

matka: Baileys The Original Mahagony Paw 
     chovatel: ŠMÍDOVÁ Veronika   

majitel: MICHNOVÁ Zuzana 

Známka: výborný 1, CAC    
 Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový 

Posudek: elegantní pes středně silného rámce a správně 
pohlavního výrazu, korektní horní i dolní linie, správné 
úhlení obou párů končetin, kvalitní osrstění, výborné 
předvedení jak v postoji, tak v pohybu 

33 Uran Toro Jokran   
  ČLP/IS/16328  11.11.2016 
  otec: Pad ze Srbeckých luhů   

matka: Carmen Cristine Mahagony Paw 
  chovatel: KRATOCHVÍL Josef    

majitel: TYLOVÁ Eva 
Známka: výborný 2     
Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  

Posudek: středně silný pes velmi pěkné hlavy, 
temperamentní povahou, výborná horní i dolní linie, 
správné úhlení obou párů končetin, pěkné zbarvení srsti, 
předveden je lépe v postoji než v pohybu 
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třída: vítězů 
34 Dustin od Rakovské tůně   ČLP/IS/15681/16 18.03.2012 
 otec: Atyla Warrior Mahagony Paw matka: Airin od Rakovské tůně 
 chovatel: VÁVRA Miloš MVDr.  majitel: ŠÍSTEK Josef, Ing. 
Známka: výborný 1, CAC, BOB    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: elegantní pes s ušlechtilou hlavou, dlouhým suchým krkem, velmi pěkná horní i dolní linie, správné úhlení obou 
párů končetin, kvalitní srst, správná mechanika pohybu 

 

Irský setr - Feny 
třída: mladých 
35 Believe in live Royal Spirit   ČLP/IS/16601  10.07.2018 
 otec: Aramis Apolly Moravia  matka: Doreen Mahagony Beauty 
 chovatel: SOSNOVÁ Kateřina  majitel: KMOŠKOVÁ Monika 
Známka: velmi dobrý    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: devítiměsíční fena jemné kostry, zatím správně utvářená hlava, nicméně celý jedinec nemá dokončený vývoj, fena 
momentálně není ve výstavní kondici, standardní osrstění, správná mechanika pohybu, jemnější povaha 

36 Eileen Elimar Doubrava   ČLP/IS/16530  06.02.2018 
 otec: Abandinus Elimar Doubrava matka: Emily from Avon Farm 
 chovatel: BUREŠOVÁ Lenka Mgr.  majitel: MONDOKOVÁ Radka, Bc 
Známka: výborný 4    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: čtrnáctiměsíční elegantní fena s ušlechtilou hlavou správného pohlavního výrazu i rámce, korektní horní linie, dolní 
se vzhledem k věku ještě dotvoří správné úhlení obou párů končetin 

37 Faylinn Ellie Mahagony Paw  ČLP/IS/16579  11.05.2018 
 otec: Paris Match Thendara  matka: Electra Ruby Mahagony Paw 
 chovatel: KŠÍROVÁ Romana  majitel: ŠAFRÁNEK Ludvík, Ing. 
Známka: výborný 3    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: jedenáctiměsíční fena s velmi pěknou hlavou, velmi pěkná horní i dolní linie, pěkné předhrudí, korektní úhlení obou 
párů končetin, dobré osrstění, správná mechanika pohybu i předvedení 

38 Fiona Eimear Mahagony Paw  ČLP/IS/16580  11.05.2018 
 otec: Paris Match Thendara  matka: Electra Ruby Mahagony Paw 
 chovatel: KŠÍROVÁ Romana 
 majitel: MICHALOVÁ Eva 
Známka: výborný 2     
Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  

Posudek: téměř roční fena s ušlechtilou hlavou, suchý 
krk, velmi pěkná horní i dolní linie, správné úhlení, 
výborná kvalita srsti, správná mechanika pohybu 

39 Flinn Aine Finis Mahagony Paw (foto)
 ČLP/IS/16582  11.05.2018 
 otec: Paris Match Thendara   

matka: Electra Ruby Mahagony Paw 
 chovatel: KŠÍROVÁ R., majitel: GAŠPAROVÁ Š. 
Známka: výborný 1, CAJC, BOJ     
Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  

Posudek: téměř roční fena s ušlechtilou hlavou, suchý 
krk, korektní horní i dolní linie, správné zaúhlení obou 
párů končetin, pěkné zbarvení, výborné předvedení 

40 Vica Jokran   
 ČLP/IS/16542  07.02.2018 
 otec: Xenon Garden Star's Irish   

matka: Carmen Cristine Mahagony Paw 
 chovatel a majitel: KRATOCHVÍL Josef 
Známka: velmi dobrý      
Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  

Posudek: patnáctiměsíční fena s pěknou hlavou, 
korektní linie, správné úhlení, kvalita srsti není 
momentálně ve výstavní kondici 
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třída: mezitřída 
41 Bombay Saphire Bonny Mahagony  ČLP/IS/16502  02.01.2018 
 otec: Dorian Gray Mahagony Paw matka: Baileys The Original Mahagony Paw 
 chovatel: ŠMÍDOVÁ Veronika  majitel: ŠMÍDOVÁ Veronika 
Známka: výborný 1, CAC     Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: ušlechtilá fena správného pohlavního výrazu i rámce, velmi pěkně modelovaná hlava, korektní linie i úhlení, osrstění 
plně odpovídá zařazení do mezitřídy, správná mechanika pohybu, výborné předvedení 

42 Contessa z Lesa království   ČLP/IS/16390  16.05.2017 
 otec: Luky z Bolešinské hůrky  matka: Berta z Lesa království 
 chovatel: VOBOŘILOVÁ Štěpánka  majitel: THIEDE Zdena 
Známka: velmi dobrý     Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: středně silná fena s pěknou hlavou, korektní linie i úhlení, v pohybu kratší krok pánevních končetin, fena by se měla 
lépe prezentovat 

třída: otevřená 
43 Australian Red Joker z Arislandu (foto) ČLP/IS/16512  10.04.2017 
 otec: Smoke and Mirrors Lanascol matka: z Arislandu Gardensett Gina Lolobrigida 
 chovatel: KONKIEL Jadwiga  majitel: PAKÁRKOVÁ Simona 
 
Známka: výborný 1, CAC, BOS  
Výška:   
Chrup: úplný  
Skus: nůžkový  
 
Posudek: ušlechtilá fena 
správného pohlavního výrazu i 
rámce, výborné linie i úhlení, 
standardní osrstění, výborné 
předvedení jak v postoji tak v 
pohybu 

44 Elsa od Klapavce 
 ČLP/IS/15967 
 24.02.2014 
otec: Eddy z Košumberku 
matka: Wanesa od Klapavce 
chovatel: KINZEL Karel 
majitel: THIEDE Zdena 
Známka: velmi dobrý 
Posudek: pětiletá fena středně silné kostry s méně typickou hlavou, skus nůžkový, korektní linie i úhlení, není ve výstavní 
kondici, její kondice je mírně blahobytná, prezentace méně temperamentní 

třída: pracovní 
45 Amelie Matylda Mahagony Star  ČLP/IS/16077  09.09.2014 
 otec: Old Time Rock'n'Roll Quinniver`s matka: Baileys The Original Mahagony Paw 
 chovatel: ŠMÍDOVÁ Veronika  majitel: MÜHLOVÁ Gita 
Známka: výborný 1, CAC     Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: středně silná ušlechtilá fena s pěknou hlavou, suchý krk, pěkné osrstění ve třídě pracovní, výborné předvedení, 
správná mechanika pohybu 

47 Wanda ze Srbeckých luhů   ČLP/IS/16238  27.01.2016 
 otec: Atyla Warrior Mahagony Paw matka: Vendy ze Srbeckých luhů 
 chovatel: HERČÍK Petr   majitel: HERČÍK Petr 
Známka: výborný 2    Výška: 63cm Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: středně silná fena správného pohlavního výrazu i rámce, suchý krk, typická hlava, korektní linie horní i dolní, pěkné 
předhrudí i hrudník, v pohybu kratší krok pánevních končetin 

třída: vítězů 
48 Abercrombie Afriel Cedarwood road ČLP/IS/16319 01.09.2016 
 otec: Abandinus Elimar Doubrava matka: Crazy Daisy z Břevnovského vrchu 
 chovatel: KUPKOVÁ Jana Mgr.  majitel: ŠIMKOVÁ Daniela 
Známka: výborný 1, CAC     Výška:  Chrup:  Skus:    
Posudek: ušlechtilá fena s velmi pěknou hlavou, ve všech parametrech zcela odpovídá standardu 
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Pointer - Psi 
třída: štěňat 
106 Chingis z Dubských lesů   ČLP/POI/11543 26.10.2018 
 otec: Korado Aristani's   matka: Cora vom Mückenborn 
 chovatel: ORSÁG Lukáš   majitel: ORSÁG Lukáš 
Známka: velmi nadějný 2    Výška:  Chrup:  Skus:   
Posudek: šestiměsíční pes správného pohlavního výrazu a rámce, zatím pěkně utvářenou hlavou, všechny ostatní parametry 
zatím odpovídají standardu, velmi pěkné předvedení v pohybu 

107 Chopen z Dubských lesů   ČLP/POI/11540 26.10.2018 
 otec: Korado Aristani's   matka: Cora vom Mückenborn 
 chovatel: ORSÁG Lukáš   majitel: HUČKO Martin, Ing. 
Známka: velmi nadějný 3    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: šestiměsíční pes, velmi pěkná hlava, všechny parametry zatím odpovídají věku jedince, velmi pěkná prezentace v 
postoji i v pohybu, správná mechanika, harmonická povaha 

108 Chris z Dubských lesů   ČLP/POI/11538 26.10.2018 
 otec: Korado Aristani's   matka: Cora vom Mückenborn 
 chovatel: ORSÁG Lukáš   majitel: ORSÁG Lukáš 
Známka: velmi nadějný 1    Výška:  Chrup:  Skus:    
Posudek: elegantní šestiměsíční pes s ušlechtilou hlavou, správnou mechanikou pohybu, ostatní parametry zatím odpovídají 
standardu, velmi pěkné předvedení 

třída: mladých 
109 Hakim z Dubských lesů   ČLP/POI/11492 06.06.2018 
 otec: Dio vom Kleebachtal  matka: Hella Field Flyer's 
 chovatel: ORSÁG Lukáš   majitel: ORSÁG Lukáš 
Známka: výborný 3    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: jedenáctiměsíční pes správného pohlavního výrazu i rámce, velmi pěkná hlava, pěkná horní linie, výrazné předhrudí, 
korektní úhlení obou párů končetin, správná mechanika pohybu, standardní osrstění 

110 Krow Aristani's    ČLP/POI/11536 28.05.2018 
 otec: Klement Aritani's   matka: Romina del Guardengo 
 chovatel: CABRAS Alessandro  majitel: ORSÁG Lukáš 
Známka: výborný 2    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: jedenáctiměsíční pes s ušlechtilou hlavou, správná horní i dolní linie, korektní úhlení obou párů končetin, správná 
mechanika pohybu, standardní osrstění, výborné předvedení 

111 Opium du Gouyre (foto) 
  ČLP/POI/11549
 19.06.2018 
 otec: Lucaniae Isacco 
 matka: Ikta de L´Azur et Or 
 chovatel: TEULIERE Patrick
 majitel: HUČKO Martin, Ing. 
Známka: výborný 1, CAJC    
Výška: Chrup: úplný Skus: nůžkový
  
Posudek: osmiměsíční mladý pes s 
pěknou hlavou, velmi pěkná horní i 
dolní linie, pěkné předhrudí, správné 
úhlení 
 

třída: mezitřída 
113 Olly von der Postschwaige
  VDH/DPZ- 
 21.10.2017 
 otec: Dio vom Kleebachtal  matka: Kara von der Postschwaige 
 chovatel: WERCHAU Klaus Ulrich  majitel: ORSÁG Lukáš 
Známka: výborný 2, res.CAC    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: pes jemnější kostry, rok a půl starý, velmi pěkná hlava, korektní horní i dolní linie, pěkné předhrudí, standardní 
osrstění, správná mechanika pohybu 
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114 Orkan von der Postschwaige (foto) VDH/DPZ-  21.10.2017 
 otec: Dio vom Kleebachtal  matka: Kara von der Postschwaige 
 chovatel: WERCHAU Klaus Ulrich  majitel: HUČKO Martin, Ing. 
Známka: výborný 1, CAC     Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: černobílý pes, patnáct měsíců starý, s ušlechtilou hlavou, korektní horní i dolní linie, velmi pěkné předhrudí, správné 
úhlení obou párů končetin, správná mechanika pohybu, standardní osrstění 
 
CAC a res.CAC 
Orkan a Olly 
von der Postschwaige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
třída: otevřená 
49 Black Berry ze Žárovské tkalcovny  ČLP/POI/11322 28.11.2016 
 otec: Kord z Dolnic   matka: Annie ze Žárovské tkalcovny 
 chovatel: PRAVDOVÁ Jana  majitel: HEJKAL Robert 
Známka: výborný 2, res.CAC   Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: elegantní pes výborného pohlavního výrazu i rámce, velmi pěkná horní i dolní linie, výrazné předhrudí, správné 
úhlení obou párů končetin 

50 Elyen z Mešinské hájovny (foto)  ČLP/POI/11295 05.05.2016 
 otec: Messy z Mešinské hájovny 
 matka: Sabina z Mešinské hájovny 
 chovatel: DRÁBEK Jiří, majitel: HEROUTOVÁ M., MUDr. 
Známka: výborný 1, CAC     
Výška: 67cm Chrup: úplný Skus: nůžkový  

Posudek: středně silný pes s ušlechtilou hlavou, výborná 
horní i dolní linie, velmi pěkné osrstění, správné úhlení obou 
párů končetin, výborné předvedení 

115 Kjerro Aristani's   
 ČLP/POI/11422 24.03.2017 
 otec: Charun della Cisa  matka: Aristani´s Kuba 
 chovatel: CABRAS Alessandro, majitel: HUČKO M., Ing. 
Známka: velmi dobrý 3    

Posudek: pes drobné kostry, hlava by mohla být lépe 
utvářená, korektní horní i dolní linie, mírná absence 
předhrudí, správná mechanika pohybu, standardní osrstění 

116 Tzunami della Cisa  
 ČLP/POI/11459 10.07.2016 
 otec: Uragano M della Cisa matka: Usa della Cisa 
 chovatel:   majitel: ORSÁG Lukáš 
Známka: velmi dobrý 4    
Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový  

Posudek: pes drobné kostry, celkem dobře utvářená hlava, 
korektní horní linie, pes se v pohybu moc dobře 
neprezentuje, jemnější povaha 
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třída: pracovní 
51 Ford z Helmu    ČLP/POI/11317 21.08.2016 
 otec: Endy z Hovoran   matka: Diana z Helmu 
 chovatel: KUCHTA Ladislav   majitel: BÍLKOVÁ Alice 
Známka: výborný 2, res.CAC   Výška:  Chrup:  Skus: nůžkový   
Posudek: typický samčí pohlavní výraz, silná kostra, velmi pěkně utvářená hlava, korektní horní linie, správné úhlení obou 
párů končetin, velmi pěkné osrstění, standardní mechanika pohybu 

112 Kasilas Aristani's    ČLP/POI/11421 24.03.2017 
 otec: Charun della Cisa   matka: Aristani´s Kuba 
 chovatel: CABRAS Alessandro  majitel: HUČKO Martin, Ing. 
Známka: výborný 1, CAC     Výška:  Chrup:  Skus: nůžkový  
Posudek: pes jemnější kostry, typické hlavy, korektní horní i dolní linie, správné úhlení obou párů končetin, správná 
mechanika pohybu 

třída: vítězů 
118 Barri z Miroslavského dvora  ČLP/POI/11107/ 26.01.2015 
 otec: Endy z Hovoran   matka: Porta WK-SB 
 chovatel: OLIVA Pavel Ing.   majitel: ŠTĚPÁNOVÁ Štěpánka, Dis, 
Známka: výborný 2, res.CAC    Výška:  Chrup:  Skus: nůžkový   
Posudek: pes silnější kostry, správného pohlavního výrazu i rámce, samčí hlavou, ostatní parametry naprosto odpovídají 
standardu 
 
52 Bor z Mešinské hájovny (foto) 
 ČLP/POI/11186/ 04.05.2015 
 otec: Endy z Hovoran  
 matka: Maggie z Mešinské hájovny 
 chovatel: DRÁBEK Jiří  
 majitel: PAVLOVÁ Jana, PhDr., Ph.D. 
Známka: výborný 1, CAC, BOS    
Výška:    Chrup:  Skus: nůžkový  

Posudek: elegantní čtyřletý pes s typickou 
samčí hlavou, výborné předvedení, 
dominantní povaha, ostatní parametry plně 
odpovídají standardu 

třída: veteránů 
119 Artex Cabalia   
 ČLP/POI/10727/ 26.07.2010 
 otec: Brok Nová Hajnice 
 matka: Cami Pozořice 
 chovatel: KAUCKÁ Iva  
 majitel: MELCEROVÁ Hannah, DiS. 
Známka: výborný 2    Výška:  Chrup:  Skus: nůžkový   
Posudek: osm a půl letý pes ve velmi pěkné kondici úměrné věku, prostorná mechanika pohybu, výborné předvedení 

 
117 Dio vom Kleebachtal (foto) 
 ČLP/POI/11492 10.08.2010 
 otec: Picenum Layos  
 matka: Miss vom Muckenborn 
 chovatel: MARTIN Maria  
 majitel: HUČKO Martin, Ing. 
Známka: výborný 1, BOV   

Posudek: osmi a půl letý středně silný pes v 
dobré kondici, všechny parametry 
odpovídají věku jedince, velmi pěkně 
předvedený 
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Pointer - Feny 
třída: štěňat 
 
53 Flora z Miroslavského Dvora  ČLP/POI/11547 08.12.2018 
 otec: Car od Zeleného stolu  matka: Porta WK-SB 
 chovatel: OLIVA Pavel, Ing.  majitel: DUŠKOVÁ Irena 
Známka: velmi nadějný 1    Výška:  Chrup:  Skus: nůžkový  

Posudek: pětiměsíční elegantní fenka správného 
pohlavního výrazu a rámce, krásně utvářená 
hlava, fena velmi nadějné perspektivy, přátelská 
povaha 

třída: mladých 
120 Hekate z Dubských lesů (foto) 
 ČLP/POI/11499 06.06.2018 
 otec: Dio vom Kleebachtal 
 matka: Hella Field Flyer's 
 chovatel: ORSÁG Lukáš  
 majitel: MELCEROVÁ Hannah, DiS. 
Známka: výborný 1, CAJC, BOJ  
Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový 

Posudek: desetiměsíční elegantní fena správného 
pohlavního výrazu i rámce, pěkně utvářená hlava, 
výborný samičí pohlavní výraz, správné linie i 
úhlení 

 
třída: otevřená 
54 Arlett z Raklesu (foto)  
 ČLP/POI/11410 14.06.2017 
 otec: Car od Zeleného stolu 
 matka: Ara z Kunčiny Vsi 
 chovatel: TOPKA Pavel  
 majitel: TOPKA Pavel  
Známka: výborný 1, CAC   
Výška:   Chrup: úplný Skus: nůžkový  

Posudek: elegantní středně silná fena s typickou hlavou, 
správné úhlení, výborná horní i dolní linie, pěkné 
předhrudí i hrudník, standardní osrstění, precizní 
předvedení, správná mechanika pohybu 

třída: pracovní 
55 Bětka ze Žárovské tkalcovny 
 ČLP/POI/11327 28.11.2016 
 otec: Kord z Dolnic  
 matka: Annie ze Žárovské tkalcovny 
 chovatel: PRAVDOVÁ Jana 
 majitel: PRAVDOVÁ Jana 
Známka: výborný 2, res.CAC   
Výška: Chrup: úplný Skus: nůžkový  
Posudek: elegantní černobílá fena s ušlechtilou hlavou, 

velmi pěkná horní i dolní linie, správné úhlení, výrazné předhrudí i hrudník, standardní osrstění, výborné předvedení 

56 Holly z Karczewskiej Zagrody  ČLP/POI/11314 25.01.2016 
 otec: Basco z Karczewskiej Zagrody matka: Franka Chesterhope 
 chovatel: KARCZEWSKA Magda  majitel: MÁRA Viktor 
Známka: výborný 1, CAC, BOB    Výška:  Chrup: úplný Skus: nůžkový   
Posudek: tříletá elegantní fena správného pohlavního výrazu i rámce, krásně typická hlava, výborná horní i dolní linie, správné 

úhlení, harmonická povaha, velmi pěkná mechanika pohybu a kvalita srsti 
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Výsledky – KV Konopiště 23. 6. 2019 

Klubová výstava - Konopiště 23. 6. 2019 
Rozhodčí: Ivana Letić-Pajkić, SRB - GS, POI, Dušan Pajkić, SRB - AS, RWS, IS 

 

Vítěz výstavy (BIS)   GS BOREC Z FÍLOVY SMEČKY 
Nejlepší štěně    GS HERO D´ARTAGNAN Z WENYTRY   
Nejlepší dorost   POI FLORA Z MIROSLAVSKÉHO DVORA 
Nejlepší mladý jedinec  AS HECHICERA ESTRELLITA LESLIE LEVEN 
Nejlepší veterán   POI ARTEX CABALIA  
Nejlepší pracovní pes   GS BOREC Z FÍLOVY SMEČKY 
Nejlepší pár psů   RWS ARON Z DRVÁLOVSKÉHO REVÍRU 

      AMÁLKA Z DRVÁLOVSKÉHO REVÍRU 
Nejlepší chovatelská skupina  AS  OD MLÁZOVICKÉ TVRZE 

 

 
Anglický setr - psi 
třída mladých  
1 SLASH MORRISON (foto)  
 ČLP/AS/6389 08.09.2018 

O: Lego Amazes Me Simarilion (FCI)  
M: Sophia Loren Magenta-In-Blue  
Chov: Fabová Soňa,     
Maj: Fialová Ivana, Sp-maj: Fabová Soňa 

             V1, CAJC 
9 měsíců, zuby úplný chrup, nůžkový zkus, velmi elegantní 
samčí hlava, tmavé oko, správně nasazené a nesené ucho, 
elegantní, správně nesený krk, silný kohoutek, správná 
hřbetní linie, mírně prohnutá v pohybu, pes je mladý, 
potřebuje více pohybu pro dokončení, správná záď a 
nasazení ocasu, na svůj věk má správně vyvinutý hrudník, 
měl by mít lepší předhrudí, mírně otevřené úhlení vpředu, 
správné úhlení vzadu, silná kostra, ocas v pohybu nese nad 
hřbetní linií, v pohybu potřebuje lepší drive vzadu 

třída pracovní    
2 GARIS OD MLÁZOVICKÉ TVRZE   Člp/AS/6172 15.04.2015 

O: Chat Vis Tranquilla   M: Eimee od Mlázovické tvrze 
Chov: Votrubová Jana,    Maj: Votrubová Jana    V1, CAC, KV, BOB 

Čtyřletý, těsný nůžkový zkus, typická elegantní hlava, tmavé oko, správně nasazené a nesené ucho, správný silný krk, středně 
silná kostra, silné kosti střední velikosti, správná střední linie, správně nasazený ocas, nesený výše v pohybu, správné úhlení 
vpředu a vzadu, výborná kondice srsti, velmi expresivní v pohybu 

třída vítězů 
3 FARON OD MLÁZOVICKÉ TVRZE (foto) 

Člp/AS/6080 25.09.2013 
O: Faust Vis Tranquilla    
M: Fai  Leslie Leven 
Chov: Votrubová Jana,    
Maj: Votrubová Jana   

V1, CAC 
5-letý, chrup úplný nůžkový, silná samčí hlava, tmavé 
oko, správně nasazené a nesené uši, silný krk, správná 
hřbetní linie, nasazení a nesení ocasu, správné úhlení 
vpředu a výborné vzadu, expresivní pohyb, srst ve 
výborné kondici, střední velikosti se sinou kostrou, 
krásná typická povaha 
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4 PRINCE WILLIAM FROM MORRISON ČLP/AS/6259 28.08.2016 
O: Lorien July Sunburst   M: Sophia Loren  Magenta-In-Blue 
Chov: Fábová Soňa,    Maj: Horváthová V., Sp-maj: Fábová Soňa  V2, r.CAC 

2 a půl roku starý, velmi expresivní hlava, oko dostatečně tmavé, játrový nos odpovídající zbarvení srsti, ucho správně nasazené 
a nesené, mohl by být delší, velmi elegantní a nesený krk, správná hřbetní linie, dobře nasazený ocas výše nesený v pohybu, 
vpředu otevřenější úhlení, mírně volné lokty, správné úhlení zadních končetin, výborný v pohybu, výborně připravený na 
výstavu 

třída veteránů   
5 HIGH DREAMER IN GOLD LATIN LOVER (foto)
 ČLP/AS/5820 03.03.2010 

O: Lorien July Sunburst    
M: Amber Queen Latin Lover 
Chov: Gruzzi Barbara,  
Maj: Šeda Jaroslav        V1, BOV 

9 letý, ve výborné kondici na svůj věk, expresivní 
výborná hlava, oko dostatečně tmavé v souladu 
s barvou srsti, taktéž nos, ucho dobře nasazené, mohlo 
by být lepší, správný krk, hřbetní linie, záď i nasazení 
ocasu, strmější úhlení vpředu i vzadu, na svůj věk 
výborný pohyb 
 
 
 
 

Anglický setr - feny 
třída mladých   

6             HECHICERA ESTRELLITA LESLIE LEVEN (foto) 
ČLP/AS/6370 10.04.2018 
O: Blue Baltic's Lawrence Of Arabia  
M: Macarena II  de los Vitorones 
Chov: Novák Tomáš,     
Maj: Hynek Petr    V1, CAJC, BOJ, BOS, BIS Junior 

14 měsíční fena, elegantní fenčí hlava, střední velikosti, 
nůžkový úplný chrup, tmavé oko, správná pigmentace 
nosu, správně nasazené a dostatečně dlouhé uši, elegantní 
krk, dobrá hřbetní linie, správně nasazený ocas, dobře 
nesený v pohybu, na svůj věk dostatečně vyvinutý hrudník, 
měl by mít lepší předhrudí, otevřené úhlení vpředu, 
správné vzadu, korektní pohyb 

7             CHÉRIE OD MLÁZOVICKÉ TVRZE   
Člp/AS/6386 12.08.2018 
O: Losey du Val du Ruth 
M: Freya od Mlázovické tvrze 
Chov: Votrubová Jana 
Maj: Votrubová Jana V2 

10 měsíční, fenčí hlava, širší v temeni, tmavé oko, správně 
nasazené ucho, elegantní krk, měkčí ve hřbetě, strmější 
záď, správně nasazený ocas, správné úhlení vpředu, 
volnější v loktech, strmější úhlení vzadu, správná hloubka 
hrudníku, předhrudí by mělo být lepší, správný pohyb  

8 LAMBADA    ČLP/AS/6387 29.05.2018 
O: Furio  dell´Ad Montes,    M: Scilla 
Chov: Targetti Emanuele,    Maj: Varhánková Marie    VD3 

13 měsíční, korektní hlava, tmavé oko, správně nasazené ucho a nesené, elegantní krk, správná hřbetní linie, strmá záď, správně 
nesený ocas, správné úhlení vpředu, volnější v loktech, velmi dobré úhlení vzadu, elegantní síla kostry, potřebuje více váhy, 
měla by být lépe osrstěná 
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mezitřída  
9 HONEY OD MLÁZOVICKÉ TVRZE (foto)
 ČLP/AS/6322 07.07.2017 

O: Cyrano du Tourbillon Blanc       
M: Freya  od Mlázovické tvrze   
Chov: Votrubová Jana,     
Maj: Votrubová Jana     V1,CAC 

22 měsíců, elegantní fenčí hlava, chybí stop, tmavé oko, ucho 
správně nasazené a nesené, správný krk, spravná hřbetní linie, 
správná záď, ocas by mohl být nasazený výše, ale dobře nesen, 
správné úhlení vpředu a vzadu, správný pohyb, správná srst 

třída otevřená   
10 KESHA Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
 ČLP/AS/6140 01.12.2014 

O: Garry Silvermoor`s, M: Aurora Nížkovic 
Chov: Drábek Jiří,    Maj: Krutiš Marek    V2, r.CAC 

4letá, fenčí hlava starého typu, širší v temeni, tmavé oko, uši dobře nasazené, měla by být delší, správný krk, správná ale měkčí 
hřbetní linie, v postoji i v pohybu mírně strmá záď, spr. úhlení vpředu i vzadu, ocas by měl být nasazen výše, dobře nesený, 
vlnitá srst, měla by být v lepší kondici, velmi dobrý pohyb 

11 SALOMÍNE DAMA KRKONOŠE  ČLP/AS/6007 25.06.2012 
O: Azzuro-Blue Charming Vagabonds     M: Ivonne Lady DAMA Krkonoše 
Chov: Kocúrová Květuše,    Maj: Kohutová  Markéta     V1, CAC 

7 letá, ve výborné kondici vzhledem k věku, korektní hlava, stop by měl být výraznější, potřebovala by více pysku a lépe 
tvarovaný, velmi dobře nasazený, elegantní krk, spr. hřbetní linie, spr, nasazený ocas, výše nesený v  pohybu, elegantní síla 
kostry, velmi dobrá v pohybu 

třída pracovní   
12 FREYA OD MLÁZOVICKÉ TVRZE (foto)
 Člp/AS/6084 25.09.2013 

O: Faust Vis Tranquilla, M: Fai  Leslie Leven 
Chov: Votrubová Jana,     
Maj: Votrubová Jana           V1, CAC 

5 letá, střední velikosti, se silnou kostrou, krásná elegantní fenčí 
hlava, tmavé oko, ucho stř, dlouhé dobře nasazené, silný dobře 
nesený krk, spr. hřbetní linie, strmější záď, ocas by měl být výše 
nasazený, správně nesený v pohybu, spr. úhlení vpředu i vzadu, 
dobrý pohyb 

třída vítězů  
13 EIMEE OD MLÁZOVICKÉ TVRZE (foto)   

ČLP/AS/5896 28.03.2011 
O: Fino Vis Tranquilla, M: Fai Leslie Leven 
Chov: Votrubová Ing. Jana,    
Maj: Votrubová Jana   V1, CAC, KV 

8 a půl letá, střední spíše menší velikosti, elegantní hlava, tmavé 
oko, úplný nůžkový skus, uši správně nasazené, silný krk, správná 
hřbetní linie, správná záď a nasazení ocasu, spr. úhlení vpředu, 
správné úhlení vzadu, v pohybu sbíhavé zadní končetiny, spr. 
pohyb  

třída veteránů 
14 CANIDIA  SEVA   

ČLP/AS/5724 26.06.2009 
O: Tris  del Dianella, M: Cheeky  z Lodínských luhů 
Chov: Straková Eva , Maj: Varhánková Marie  V1 

10 letá, velmi dobrá kondice na svůj věk, fenčí hlava, zajímavá 
játrová barva, správné nasazení krku, spr. hřbetní linie, a správné 
nasazení ocasu, spr.úhlení, výborný pohyb vzhledem k věku 

15 CIADELLA BIANCA  DAVARONI  ČLP/AS/5468 28.05.2006 
O: Crash  Z Mešinské hájovny      M: Brita Od Cihelny   
Chov: Skoupá Lucie ,    Maj: Varhánková Marie, Sp-maj: Skoupá Lucie  V2 

13 letá, dobrá kondice vzhledem k věku, elegantní hlava, spr. hřbetní linie, spr. úhlení, dobrý pohyb a kondice srsti vzhledem 
k věku 
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Gordonsetr  - psi    Jedinci splňující kritéria pro Putovní pohár Ing. Šonky jsou označeni * 

třída štěňat 
16 HERO  D'ARTAGNAN Z WENYTRY  ČLP/GS/6860 04.01.2019 

O: Kairro z Želečky       M: Coleen Neli z Wenytry 
Chov: Vojáčkova Monika,    Maj: Vojáčková Monika    VN1 

5 a půl měsíční pes, správný skus, obě varlata sestouplá, správná velikost, na svůj věk dobře vyvinutý, hezká hlava, správný 
pigment, pálení dobře definováno, správné úhlení, dobrý pohyb. 

třída mladých  
17 A´ CARLOS OD KRÁLOVSKÉ STOLICE ČLP/GS/6835 14.06.2018 

O: Conall Lovec z Gordonu      M: Bizzarrini Manon Lescaut 
Chov: Studenovská Zuzana,   Maj: Černá Lenka     VD3 

Roční pes, správný skus a sestouplá varlata, dobrá velikost, správný pigment a pálení, správné úhlení, úhlení zadních končetin 
výraznější, hřbetní linie zakulacená, záď mírně strmá, oháňka mírně nízko nasazená, temperamentní v pohybu 

18 A´ CONAN OD KRÁLOVSKÉ STOLICE
 ČLP/GS/6834 14.06.2018 

O: Conall  Lovec z Gordonu       
M: Bizzarrini  Manon Lescaut 
Chov: Studenovská Zuzana,    
Maj: Studenovská Zuzana    VD2 

Roční pes, na svůj věk dobře vzrostlý, správný skus, typický 
samčí výraz, dobrý pigment, pálení dobře definováno, hruď 
dobře vyvinutá, kvalitní typická srst, horní linie by mohla 
být více zpevněná a záď strmá záď s větším úhlením vzadu, 
měl by mít větší sílu v zadních končetinách   

19 DOBBY PEXESO (foto)   
 ČLP/GS/6788 30.12.2017 

O: Black Scottish Gin Shadow Dog    M: 
Alice Scotch do pole 

Chov: Peksová Šárka, 
Maj: Švec František       V1, CAJC, BOJ 

17 měsíců starý pes, dobře vyvinutý, samčí výraz, dobře 
vyvinutá hlava, mohl by mít lepší stop, dobrý pigment, 
výrazné pálení, dobré úhlení a hřbetní linie, pěkný pohyb, 
výborný temperament  

třída otevřená   
21 ALLA PIETRO  SANTINI'S LEGACY 
 ČLP/GS/6744 18.04.2017 

O: Flynnrock's Flynn       M: Al Berta  Scotch do pole 
Chov: Klimeš Miloš,    Maj: Štolbová Martina    V1, CAC  

Dvouletý pes, správný skus, sestouplá 
varlata, pěkná hlava samčího výrazu, dobře 
definované pálení, silný krk, dobrá hřbetní 
linie a úhlení, pěkný hrudník, srst dobé 
kvality, výborný temperament a pohyb 

22 DON Z HOLUBICKÉ STRÁNĚ 
ČLP/GS/6734 11.04.2017 
O: Alexander Taransay     
M: Beretta z Holubické stráně 
Chov: Vybíralová Karolina,  
Maj: Jáchim Jiří     V2, r.CAC  

Dvouletý pes, samčí výraz, výrazná hlava, 
výborný pigment a pálení, korektní linie, 
hrudník dobře vyvinutý, trošku delší, dobře 
nasazená oháňka, velice dobrý 
temperament a pohyb 
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třída pracovní  
23 * BOREC Z FÍLOVY SMEČKY   ČLP/GS/6705 25.06.2016 

O: Pady D Scotch Dama Krkonoše     M: Amazonka z Fílovy smečky 
Chov: Filinger Jan,    Maj: Filinger Jan    V1, CAC, KV, BOB, BIS   

Tříletý pes, výrazný silný samec, typická hlava, výborný pigment a pálení, elegantní krční linie, dobrý v kostře, výborné 
osrstění a správné úhlení, silný pohyb a výborná prezentace  
 
24 * EMIL Z WENYTRY   ČLP/GS/6518 11.03.2014 

O: Flash vom Pinnower Moor      M: Anabell z Wenytry 
Chov: Vojáčková Monika,    Maj: Vojáčková Monika   V2, r.CAC, Pohár Ing. Šonky  

Pěkný pes, samčí výraz, výrazná hlava, morda trochu delší, dobře nasazené slechy, pěkné úhlení, mohl by být silnější v kostře, 
pálení na hlavě by mohlo být víc definováno, dobrý pohyb 

třída veteránů  
25 * CINK  PEXESO    ČLP/GS/6168 07.07.2009 

O: Um Aklic        M: Aška Pexeso 
Chov: Machová Šárka,    Maj: Machová Šárka    V1, BOV  

Desetiletý pes, výborná kondice, temperament, pěkný pohyb na svůj věk 

 

Gordonsetr – feny    Jedinci splňující kritéria pro Putovní pohár Ing. Šonky jsou označeni * 

třída dorostu       
26 CLEO VON DEN HUNTEWIESEN   ČLP/GS/6861 22.11.2018 

O: Aluco The Field Artists      M: Klärchen Scotland King's 
Chov: Zurbrüggen-Brinkert Silke ,   Maj: Mojžíšková Alena    N  

Sedmiměsíční fenka, dobře vyvinutá, správný skus, elegantní samičí výraz, správné úhlení, pěkná hlava dobrých proporcí, 
dobrý pigment a pálení, hlava by mohla být větší, jemnější kostra, dobrá hřbetní linie, hrudník dobře vyvinutý, delší rámec, 
dobře nasazená oháňka, výborná povaha 

mezitřída  
27 CHIRA SONAVE    ČLP/GS/6764 08.07.2017 

O: Fram Sonave       M: Girtí Sonave 
Chov: Nosková Eva,    Maj: Nosková Eva    V1  

23 měsíců stará fenka střední kostry, hezká hlava, dobře definované pálení, správné úhlení, hrudník dobře vyvinutý, osrstění 
dnes není v dobré kondici, správný pohyb 

třída otevřená   
28 * ARKA OD TŘÍ PÁNŮ   ČLP/GS/6500 29.01.2014 

O: Aron z Čehovských lánů      M: Barcelona Esperanza Futura 
Chov: Černohous MIlan,    Maj: Podsklan Václav    V 2  

Pětiletá fena, samičí výraz, hezká hlava, střední kostry, správné úhlení, blahobytná kondice, výborný temperament, pěkný 
pohyb, není dobře předvedená  

29 BALSAM VON DEN HUNTEWIESEN  ČLP/GS/6811 18.06.2017 
O: Handsome Guy Sherwin´s      M: Eve Scotland King´s  
Chov: Zurbrüggen-Brinkert Silke,  

 Maj: Vítková Romana,  
Sp-maj: Vojáčková Monika              VD 

Dvouletá fena, velice elegantní samičí hlava, pěkný 
pigment a pálení, dobře posazené slecho, silná kostra, 
hrudní není dobře vyvinutý, otevřený postoj předních 
končetin, není ve správné výstavní kondici, měla by být 
lépe osrstěná 

30 * BARONKA Z FÍLOVY SMEČKY (foto) 
 ČLP/GS/6706 25.06.2016 

O: Pady D Scotch DAMA Krkonoše      
M: Amazonka Fílovy smečky  
Chov: Filinger Jan,     
Maj: Chlumecký Petr       V1, CAC 

Typická, krásná samičí hlava, výborný pigment a pálení, 
proporcionální hezká fena, dobře vyvinutý hrudník, 
úhlení předních končetin by mohlo být lepší, dobře 
nasazená oháňka, typické osrstění, dobrý pohyb a 
temperament   
 



31 
 

31 * DITA Z PODMARŠOVIC   ČLP/GS/6756 24.05.2017 
O: Conall Lovec z Gordonu      M: Yzi z Podmaršovic  
Chov: Turek Milan,    Maj: Kmošková Monika    VD3  

Dvouletá fena, samičí výraz, hezká hlava, elegantní krční linie, střední kostry, mohla by mít silnější kostru, dobrý tvar hrudníku, 
správné úhlení, klidnější povahy, mohla by být lepší v pohybu  

třída pracovní   
32 * ELIŠKA Z WENYTRY (foto)  
 ČLP/GS/6519 11.03.2014 

O: Flash  vom Pinnower Moor     
 M: Anabell z Wenytry 

Chov: Vojáčková Monika,   
 Maj: Vojáčková Monika        V1, CAC 
Silná fena, hezká samičí hlava, výborná kondice, dobrý 
pigment, pálení na mordě by mohlo být více 
definováno, dobře nasazená oháňka, korektní linie, 
výborný pohyb  

33 * GEISY Z WENYTRY  
 ČLP/GS/6724 31.01.2017 

O: Abaro od Zámeckého kopce     
 M: Eliška z Wenytry 

Chov: Vojáčková  Monika,  
 Maj: Mažgut Milan  V2, r.CAC  
Silná fena, samičí hlava, mohla by mít více stopu, 
morda trochu delší, pěkná v kostře, správné úhlení, správný hřbet, kratší, správně nasazená oháňka, pěkný pohyb a 
temperament  

34 * GIRTÍ SONAVE    ČLP/GS/6459 24.01.2013 
O: Arik z Podřipské Břízy      M: Fína Sonave  
Chov: Nosková Eva,    Maj: Nosková Eva    VD3  

Šestiletá fena, typická hlava, samičí výraz, hezký pigment, pálení by mělo být lépe definované, hezké úhlení, osrstění by mohlo 
být v lepší kondici, v pohybu by měla být větší síla, hezká povaha, špatná mechanika zadních končetin 

třída vítězů 
35 ALICE  SCOTCH DO POLE (foto) 
 
ČLP/GS/6469 18.03.2013 
O: Never Say Never Misty Lake's     
M: Maria Mat. Scotch DAMA Krkonoše 
Chov: Hejzlar Zdeněk,    
Maj: Machová Šárka 
 
V1, CAC, KV, BOS 
Hezký samičí výraz, hezká hlava, elegantní, ale 
silná, správné úhlení, správné osrstění, 
korektní horní linie, velice výrazný pohyb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 HEAVEN´S HOPE PEARL  ÁRES ŠAMARK  

ČLP/GS/6684 26.06.2016 
O: Anthony  Scotch do pole      M: Ebony Pearl  Áres Šamarkan 
Chov: Ščudlová Marta,    Maj: Hůlková Lenka    V2, r.CAC  

Fena s výborným temperamentem, elegantní, střední kostra, dobré pálení a pigment, morda trochu delší, správné úhlení, dobře 
vyvinutý hrudník, velmi výrazný pohyb  
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Irský červenobílý setr – psi 
mezitřída 
38 ATHOS Z DRVÁLOVSKÉHO REVÍRU (foto) 
 ČLP/RWS/351 19.03.2018 

O: Rolf Z Lukovských lánů       
M: Lucy Mc Gillicuddy´s 
Chov: Sedláková Jana,     
Maj: Hvězdová Kateřina  V1, CAC, KV, BOS 

15 měsíční, velmi silná a temperamentní, krásná samčí hlava, 
typická pro plemeno, krásný výraz, tmavé oko, spr. nasazené 
a nesené ucho, výborná hřbet. linie, spr. nasazený a nesený 
ocas, spr. úhlení vpředu i vzadu, velmi dobrý v pohybu, 
výborná kondice srsti, dostatečná k plemeni 

třída otevřená 
39 ARON Z DRVÁLOVSKÉHO REVÍRU (foto)
 ČLP/RWS/353 19.03.2018 

O: Rolf Z Lukovských lánů       
M: Lucy  MC Gillicuddys  
Chov: Sedláková Jana, Maj: Sedláková Jana              V1, CAC 

15 měsíční, elegantní typická hlava pro plemeno, krásný výraz, 
tmavé oko, spr. nasazené a nesené ucho, elegantní krk, spr. 
hřbet. linie, správné úhlení, velmi dobrý pohyb, typický pohyb 
pro plemeno 

 
Irský červenobílý setr – feny 

třída otevřená 
40 AMÁLKA Z DRVÁLOVSKÉHO REVÍRU 

ČLP/RWS/354 19.03.2018 
O: Rolf  Lukovské Lány        
M: Lucy  Mc Gillicudys 
Chov: Sedláková Jana ,     
Maj: Sedláková J.,  
Sp-maj: Sedláková Lenka       V1, CAC, KV, BOB 

15 měsíční, velmi vyvinutá na věk, elegantní fenčí hlava 
s krásným výrazem, tmavé oko, spr. nasazené uši, výborná 
hřbetní linie, spr. nasazení ocasu, dobré úhlení vpředu a vzadu, 
krásná povaha 

 

Irský setr – psi 
třída štěňat    
41 MAX GIMAC    ČLP/IS/16686 20.01.2019 

O: Willy Gimac        M: Ester Gimac 
Chov: Cocozza Giuseppe,    Maj: Poláková Julie    VN1  

5ti měsíců, střední velikost vzhledem k věku, elegantní hlava, tmavé oko, nůžkový zkus, obě varlata, hezká sytá barva, dobrá 
kvalita srsti, správný hřbetní linie, správná záď a nasazení 
ocasu, správné úhlení, hrudní správně utvářen vzhledem 
k pohybu, hezký v pohybu 

třída mladých  
42 FLANNERRY RICK MAHAGONY PAW (foto)
 ČLP/IS/16576 11.05.2018 

O: Paris Match Thendara      
M: Electra Ruby  Mahagony Paw 
Chov: Kšírová Romana,     
Maj: Kšírová Romana            V1, CAJC, BOJ, BOS 

15ti měsíční, krásná hlava, typická plemeni, temperament 
typický pro mladého jedince, tmavé oko, krásný výraz, uši 
dobře nasazené, elegantní krk, výborná hřbetní linie a záď, 
výborné nasazení ocasu, výborně vyvinutý hrudník a 
předhrudí, výborné úhlení vpředu a vzadu, výška 65,5 cm 
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43 JERRY Z JIROUŠKOVA DVORA  ČLP/IS/16571 22.04.2018 
O: Navarro Jay Slovak Base      M: Bereta Apoli Gwen 
Chov: Jiroušek Jiří,    Maj: Vrchotová Jitka    V3 

14 měsíců, krásná hlava, tmavé oko, úplný nůžkový zkus, správné nasazené ucho, správná hřbetní linie,  kratší záď, ocas 
správně nasazený, správné úhlení vpředu, strmější mírně vzadu, v pohybu sbíhavé paty, velmi temperamentní, potřeboval by 
být lépe připraven na výstavu, včetně srsti, výška 70 cm 

44 VIGO JOKRAN    ČPL/IS/16537 07.02.2018 
O: Xenon Garden Star's Irish      M: Carmen Cristine Mahagony Paw  
Chov: Kratochvíl  Josef,    Maj: Honsů Kateřina    V2 

15 měsíců, velmi mohutný, krásná hlava s výborným výrazem ale hlava by měla být větší vzhledem k tělesným proporcím, širší 
v temeni, dobře nasazené ucho, správně nasazený ocas, správná hřbetní linie, správná záď, správné úhlení vpředu i vzadu, 
dobrá povaha, výborná srst k věku, tmavé oko, úplný nůžkový zkus, obě varlata, výška 69,5 cm 

mezitřída 
45 EIKKI COPPERSHEEN   ČLP/IS/16513 04.12.2017 

O: Pinebay Coppersheen Columbus     M: Corradeelish Sionnach 
Chov: Stone Susan,    Maj: Poláková Julie    VD2 

18 měsíců, menší velikosti, potřebuje větší tělesnou hmotnost, korektní hlava, nůžkový zkus, tmavé oko, elegantní krk, korektní 
hřbetní linie, strmější záď, ocas by měl být výše nasazený, správné úhlení vpředu i vzadu, velká bílá skvrna na předhrudí, srst 
dobré kvality, ale vzhledem k věku by měl být více osrstěný, správné úhlení, v pohybu zadními nohami skáče jako králík  

46 IGAR Z JIROUŠKOVA DVORA  ČLP/IS/16487 30.10.2017 
O: Tim Ze Srbeckých luhů      M: Gera Z Jiroušková dvora 
Chov: Jiroušek Jiří,    Maj: Štichová Helena, Sp-maj: Šticha Miroslav V1 

20 měsíců, správná hlava, tmavé oko, úplný nůžkový zkus, správně nasazené ucho, dostatečně vysoký ale potřebuje více tělesné 
hmoty, elegantní krk, správná hřbetní linie a úhlení vpředu, strmější vzadu, dobrá kvalita srsti, správná hloubka hrudníku, 
potřeboval by více v předhrudí, volnější lokty, správný v pohybu a povaze, klenutější hřbet v pohybu, potřebuje lepší přípravu 
na výstavu, výška 68 cm 

třída otevřená  
47 AKIM Z MALÝCH KOLODĚJ  ČLP/IS/16335 10.02.2017 

O: Pad  ze Srbeckých luhů      M: Brela  Apolli Gwen  
Chov: Vecek Milan,    Maj: Lejhancová Kateřina    V2, r.CAC 

2letý, typická hlava, tmavé oko, chrup úplný, zkus nůžkový, správné nasazení ucha, správné nesení krku ale mohl by být delší,  
správná hřbetní linie, strmější záď, strmější úhlení vpředu i vzadu, hrudník dostatečně hluboký i vyvinutý, ale potřebuje více 
osvalení ke svému věku, správně osrstěný, mohlo by být bohatší, správný pohyb, potřebuje lepší výstavní trénink 

48 CONNY Z LESA KRÁLOVSTVÍ (foto) 
 ČLP/IS/16396 16.05.2017 

O: Luky z Bolešinské hůrky       
M: Berta z Lesa království 
Chov: Vobořilová Štěpánka,    
Maj: Chabová Jaroslava     V1, CAC 

2letý, správná hlava, tmavé oko, dobrý výraz, zkus 
úplný, nůžkový, dlouhý elegantní správně nesený krk, 
střední velikost, správná hřbetní linie a nasazení 
ocasu, správné úhlení vpředu i vzadu, dobrý pohyb, 
velmi dobrá hedvábná kvalita srsti, potřebuje lepší 
výstavní úpravu a trénink 

třída pracovní  
49 ALVIN Z LUKOVEČSKÉHO REMÍZU 
 ČLP/IS/16429  28.05.2017 

O: Aramis Apolly Moravia       
M: Clotilde z Břevnovského vrchu 
Chov: Václavík Jan,     
Maj: Mejtská Irena                             V3 

2letý, středně velký, elegantní, typický hlava, tmavé 
oko, úplný nůžkový zkus, uši dobře nasazené, 
elegantní krk, správná hřbetní linie, správné nasazení 
ocasu, ale vysoko nesen v pohybu, správné úhlení 
vpředu, mírně strmější vzadu, správně vyvinuté 
předhrudí a hrudník, velmi dobrý v pohybu, výborná kvalita srsti, výborné předvedení 
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50 ART Z JAROŠOVA VRCHU   ČLP/IS/16419 05.06.2017 
O: Grif z Jirouškova dvora      M: Aira Bohemia Tátrum 
Chov: Roubík Miroslav,    Maj: Zelingr Jaroslav    V 

2,5letý, správná hlava s dobrým výrazem, tmavé oko, nůžkový úplný zkus, uši správně nasazené, správný krk, správná hřbetní 
linie, mírně strmější záď, správně vyvinutý hrudník a předhrudí, silná kostra, správná kvalita srsti, měl by mít více srsti na 
předhrudí, potřebuje lepší výstavní přípravu a trénink na výstavu, výška 67,5 cm 

51 CASTOR ZE SRBICKÉHO KOPCE  ČLP/IS/16343 04.02.2017 
O: Atyla Warrior Mahagony Paw      M: Astra ze Svratecých Planav  
Chov: Vávra Josef,    Maj: Předota Michal    V4 

4letý, správná hlava, tmavé oko, úplný nůžkový zkus, elegantní krk, správná hřbetní linie, správná záď a nasazení ocasu, silná 
kostra, správně vyvinutý hrudník a předhrudí, potřebuje více hmotnosti a osvalení, delší v bedrech správné úhlení vpředu i 
vzadu, správný pohyb, potřebuje lepší výstavní úpravu, výška 70 cm 

52 DUSTIN  OD RAKOVSKÉ TŮNĚ  ČLP/IS/15681 18.03.2012 
O: Atyla Warrior Mahagony Paw      M: Airin  od Rakovské tůně 
Chov: Vávra, MVDr. Miloš,   Maj: Šístek Josef     V2, r.CAC 

7letý, velmi silný, silná hlava s typickým výrazem, tmavé oko, úplný nůžkový zkus, ucho správně nasazené, správný krk a hřbetní 
linie, správná záď a nasazení ocasu, správné úhlení vpředu a vzadu, delší bedra, výborný hrudník a předhrudí a kvalita srsti, 
velmi dobrý pohyb a předvedení 

53 EDENDERRY MAHAGONY PAW (foto) 
ČLP/IS/16159 25.04.2015 
O: Red Bull Garden Star´s      
M: Assonance  Mahagony Paw  
Chov: Kšírová Romana,    
Maj: Matějková Adéla  

          V1, CAC 
4letý, střední velikosti, elegantní typická hlava, 
úplný nůžkový zkus, uši dobře nasazené, 
elegantní krk, dobře nesený, výborná hřbetní 
linie, správně nasazení i nesení ocasu, velmi 
dobrý v pohybu, srst výborné kvality, velmi dobré 
předvedení, výborné úhlení, tmavé oko 

třída vítězů 
54 ANGELUS SILVIAN MAHAGONY STAR
 (foto) 

ČLP/IS/16073 09.09.2014 
O: Old time Rock´n Roll Quinniver´s     M: Baileys The Original Mahagony Paw  
Chov: Šmídová Veronika,    Maj: Šmídová Veronika    V1, CAC, KV 

7letý, krásná hlava, typický výraz, výborná hřbetní linie, výborné nasazení a nesení ocasu, ve výborné výstavní kondici, výborný 
pohyb  

 
 
 
 
Irský setr – feny 

třída mladých  
55 BELIEVE IN LIVE ROYAL SPIRIT 

ČLP/IS/16601 10.07.2018 
O: Aramis Apolly Moravia       
M: Doreen Mahagony Beauty 
Chov: Sosnová Kateřina,  
Maj: Kmošková Monika  
    V3 

11 měsíců, menšího vzrůstu, elegantní fenčí hlava, 
elegantní krk, správná hřbetní linie, strmější záď, 
správný ocas, správné úhlení vpředu i vzadu, správný 
hrudník i předhrudí, potřebuje větší tělesnou 
hmotnost, správná kvalita srsti, ale potřebuje jí více, 
správný v pohybu, 62 cm 
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56 DEMI BOHEMIA TÁTRUM   ČLP/IS/16568 21.02.2018 
O: Pad ze Srbeckých luhů      M: Betty Bohemia Tátrum  
Chov: Tyc Petr,     Maj: Tyc Petr     V2 

17měsíců, fenčí hlava, střední velikosti, správná hřbetní linie a záď, správně nasazený ocas, správné úhlení vpředu i vzadu, 
správná kvalita srsti ale potřebuje jí více, potřebuje více tréninku na výstavu a výstavní úpravu, 62,5 cm 

57 FIONA EIMEAR MAHAGONY PAW (foto) 
ČLP/IS/16580 11.05.2018 
O: Paris Match Thendara      
M: Electra Ruby Mahagony Paw 
Chov: Kšírová Romana,    
Maj: Michalová Eva                     V1, CAJC 

14měsíců, typická hlava, středně veliká, elegantní krk, 
správná hřbetní linie, dobré nasazení ocasu, správné 
úhlení vpředu i vzadu, velmi dobrý pohyb a kvalita 
srsti, velmi dobré předhrudí, 62 cm 

mezitřída  
59 BOMBAY SAPHIRE BONNY MAHAGONY 
STAR ČLP/IS/16502 02.01.2018 

O: Dorian Gray Mahagony Paw     
 M: Baileys The Original Mahagony Paw 

Chov: Šmídová Veronika,   
 Maj: Šmídová Veronika  V2, r.CAC 
15měsíců, elegantní hlava s typickým výrazem, tmavé oko, ucho dobře nasazené, elegantní silné tělo, úplný nůžkový chrup, 
elegantní krk, správná horní linie, strmější záď, správný ocas, správné úhlení vpředu i vzadu, správný pohyb, dobrá kvalita srsti 
dostatečné množství srsti správné předvedení,  

60 EILEEN ELIMAR DOUBRAVA  ČLP/IS/16530 06.02.2018 
O: Abandinus Elimar Doubrava      M: Emily from Avon Farm 
Chov: Burešová Lenka,    Maj: Mondoková  Radka,    V3 

16měsíců, elegantní ale úzké tělo, správná hlava, tmavé oko, úplný nůžkový zkus, elegantní krk, správná horní linie, ocas dobře 
nasazený, vysoko nesený, korektní úhlení vpředu, mírně strmé vzadu, na trochu vyšších nohách, hrudník dostatečně hluboký, 
předhrudí by mohlo být lepší, správný pohyb 

61 UK VICTORY JAY SLOVAK BASE (foto)  SPKP 1929 03.08.2017 
O: At the Top of the World Irish Devils     M: Lara Jay Slovak Base 
Chov: Sojková Dagmar,    Maj: Sojková Dagmar    V1, CAC 

22měsíců, středně velká, správná síla kostry, 
elegantní samičí hlava, správný výraz, tmavé oko, 
úplný nůžkový chrup, elegantní krk, velmi dobrá 
hřbetní linie, správně nasazený ocas, úhlení správné 
vzadu i vpředu, srst dobré kvality, správný pohyb 

třída otevřená  
62 AUSTRALIAN RED JOKER Z ARISLANDU 

ČLP/IS/16512 10.04.2017 
O: Smoke And Mirrors Lanascol 
M: Gardensett  Gina Lolobrigida z Arisland. 
Chov: Konkiel Jadwiga,  
Maj: Pekárková Simona        V1, CAC 

2roky, elegantní fenčí hlava, stop by měl být lépe 
naznačen, tmavé oko, úplný nůžkový zkus, ucho 
dobře nasazené a nesené, výborná hřbetní linie, 
výborně nasazený ocas, velmi dobré úhlení vpředu i 
vzadu, výborná v pohybu, měla by mít více tělesné 
hmotnosti, výborná kvalita srsti a předvedení 

64 GIRA OD RAKOVSKÉ TŮNĚ 
 ČLP/IS/16293 25.08.2016 

O: Atyla Warrior Mahagony Paw     M: Airin od Rakovské tůně 
Chov: Vávra, MVDr. Miloš,   Maj: Ransdorf, MVDr. Ludvík   V2, r.CAC 

2,5roku, horní hranice standardu, korektní hlava, tmavé oko, úplný nůžkový zkus, elegantní krk, správná hřbetní linie, správná 
záď, správné nasazení ocasu, správné úhlení vpředu i vzadu, správný pohybu, výborná kvalita i kvantita srsti, potřebuje lepší 
výstavní trénink, potřebuje zhubnout, dvě až tři kila, potřebuje změnit tuk na svaly, 
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65 CHARLOTKA Z JIROUŠKOVA DVORA ČLP/IS/16403 23.05.2017 
O: Olmost Picasso Daisy Rain      M: Bereta Apoli Gwen  
Chov: Kratochvíl Martin,    Maj: Kratochvíl Martin    V3 

2roky, velmi temperamentní, typická hlava, tmavé oko, úplný nůžkový chrup, elegantní krk, správná hřbetní linie, správné 
nasazení ocasu, správné úhlení vpředu i vzadu, správný pohyb, potřebuje lepší výstavní trénink, chování a temperament typické 
irské feny, 63 cm 

třída pracovní 
66 ALYSA Z JAROŠOVA VRCHU  ČLP/IS/16426 05.06.2017 

O: Grif z Jirouškova dvora      M: Aira Bohemia Tátrum 
Chov: Roubík Miroslav,    Maj: Roubík Miroslav     V 

2letá, elegantní kostra, elegantní hlava, tmavé oko, chrup úplný nůžkový, správně nasazený uši, elegantní krk, správná hřbetní 
linie, strmější záď, dobrý ocas, správné úhlení vpředu, strmější úhlení vzadu, dobrá kvalita osrstění, mělo by být hustší, 63 cm 

67 ARKA OD STARÉ BYSTŘICE  ČLP/IS/16389 29.05.2017 
O: Grif z Jirouškova dvora      M: Balestra Happy z Lukavické spojky 
Chov: Petrovický Jaroslav,   Maj: Petrovický Jaroslav    V3 

2roky, elegantní kostra, typická hlava, tmavé oko, chrup úplný nůžkový, uši správně nasazené, správně nesený krk, velmi dobrá 
hřbetní linie, správně nasazený ocas, správné úhlení vpředu i vzadu, velmi dobrý hrudník i předhrudí, hezká barva a kvalita srsti, 
dobré předvedení, 63 cm 

68 CITA BOHEMIA TÁTRUM   ČLP/IS/16210 04.08.2015 
O: Eddy z Košumberka       M: Dolly z Jirouškova dvora 
Chov: Brůža Miroslav,    Maj: Fatrdle Roman    V 

4roky, na horní hranici výšky, elegantní typická hlava, tmavé oko, úplný nůžkový zkus, správně nasazené ucho, elegantní krk, 
klenutější hřbet v postoji, správná záď a ocas, správné úhlení v pohybu, správná kvalita srsti, měla by mít více srsti, předvedení 
by mělo být lepší, 63,5 cm 

69 CHASING FANTASY Z ARISLANDU  PKR.VII-16758 08.05.2017 
O: Chase Cinammon's       M: Lasterfield Lucky Card Game z Arislandu 
Chov: Konkiel Jadwiga,    Maj: Zouharová Jana    V2, r.CAC 

Chybí posudek 

70 MADEMOISELLE MEDDA   DU DOMAINE DU FUCHSBERG ČLP/IS/16332  17.07.2016 
O: Glen Junior du Domaine du Fuchsberg    M: Free Minds  Kindly Light  
Chov: Viry Monique,    Maj: Všetečková Veronika    V4 

2letá, elegantní kostra, elegantní fenčí hlava, tmavé oko, úplný nůžkový zkus, elegantní krk, správná hřbetní linie, správná záď, 
správné nasazení ocasu, správné úhlení, dobrý hrudník i předhrudí, hezká barva srsti, výborná kvalita, měla by jí mít více, 
správný pohyb a dobré předvedení 

71 VICA JOKRAN (foto)  
 ČLP/IS/16542 07.02.2018 

O: Xenon Garden Star's Irish       
M: Carmen Cristine Mahagony Paw 
Chov: Kratochvíl Josef, Maj: Kratochvíl Josef         V1,CAC 

16měsíců, střední velikost, elegantní fenčí hlava, tmavé oko, 
chrup úplný, zkus nůžkový, elegantní krk, dobře nasazené ucho, 
správná hřbetní linie, výška 62 cm, správně nasazený ocas, velmi 
dobré úhlení, výborná kvalita i kvantita srsti vzhledem k věku, 
velmi dobré předvedení  

třída vítězů  
72 ABERCROMBIE AFRIEL CEDARWOOD ROAD
 ČLP/IS/16319 01.09.2016 

O: Abandinus  Elimar Doubrava       M: Crazy Daisy z Břevnovského vrchu  
Chov: Kupková Jana,     Maj: Šimková Daniela   V2, r.CAC  

2,5roku, střední velikosti, elegantní fenčí hlava, tmavé oko, chrup úplný nůžkový, ucho dobře nasazené, dobrá hřbetní linie, 
správná záď, dobré úhlení vpředu, strmější vzadu, velmi dobrý hrudník a předhrudí, velmi dobrá kvalita srsti, správný pohyb a 
presentace 

73 STELLAR CLUSTERS JAY SLOVAK BASE SPKP 1879/16 23.09.2014 
O: De Facto Sagari Redweed      M: Lara Jay Slovak Base 
Chov: Sojková Dagmar,    Maj: Sojková Dagmar    V1, CAC, KV, BOB 

4,5roku, střední velikosti, výborná fenčí hlava, tmavé oko, typický výraz pro plemeno, uši správně nasazeny a neseny, elegantní 
krk, dobrá záď, ocas by měl být výše nasazen, výborné úhlení a pohyb a kvalita a kvantita srsti, výborné předvedení 
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Pointr – psi 
třída dorostu   
74 CHOPEN Z DUBSKÝCH LESŮ  ČLP/POI/11540 26.10.2018 

O: Korado Aristani´s       M: Cora vom Muckenborn  
Chov: Orság Lukáš,    Maj: Hučko Martin    VN1 

8 měsíční, starý pes, krásná hlava, střední velikost, dobře vyvinutý na věk, hezký výraz, krásná prezentace 

třída mladých  
75 DENNY Z MĚNÍNSKÉHO LESA  ČLP/POI/11517 25.06.2018 

O: War z Mešínské hájovky      M: Deby  z Borovinky 
Chov: Škaryd Tomáš,    Maj: Škaryd Tomáš    V4 

Dobrý skus, silný pes, silná hlava, širší lebka, strmé úhlení, předních končetin, hrudník by mohl být hrubší, temperamentní 
pohyb 

76 HAKIM Z DUBSKÝCH LESŮ (foto) 
 ČLP/POI/11492 06.06.2018 

O: Dio vom Kleebachtal        
M: Hella Field Flyer's 
Chov: Orság Lukáš, Maj: Orság Lukáš 

                V1, CAJC 
Zuby a skus jsou v pořádku, hezká hlava, dobře vyvinutý na 
svůj věk, hezká hruď, osvalená kostra, silný, 
temperamentní, dobrý pohyb 

77 ARISTANI'S KROW  
 ČLP/POI/11536 28.05.2018 

O: Klement Aritani's        
M: Romina del Guardengo 
Chov: Cabras Alessandro, Maj: Orság Lukáš       V3 

Velmi elegantní, suchá hlava, hruď by měla být hlubší, 
správné úhlení, strmá záď, hezký v pohybu 

78 OPIUM DU GOUYRE  
 ČLP/POI/11549 19.06.2018 

O: Isacco Lucaniae        
M: Ikta de L´Azur et Or  
Chov: Teulieres Patrick,    Maj: Hučko Martin    V2 

Elegantní, střední velikosti, hezký výraz, velmi dobře vyvinutý ke svému věku, korektní úhlení, dobře vyvinuté končetiny, hezký 
v pohybu 

 
mezitřída  
79 OLLY VON DER POSTSCHWAIGE 

VDH/DPZ-36/2017 21.10.2017 
O: Dio vom Kleebachtal 
M: Kara von der Postschwaige 
Chov: Werchau Klaus Ulrich, 
Maj: Orság Lukáš      V2, r.CAC 

20 měsíců, krásná hlava, krásný pigment, 
typický hrudník, dobré úhlení, krásné 
předhrudí, typický pohyb 
 
80 ORKAN VON DER POSTSCHWAIGE 

(foto) 
VDH/DPZ-35/2017 21.10.2017 
O: Dio vom Kleebachtal 
M: Kara von der Postschwaige  
Chov: Werchau Klaus Ulrich, 
Maj: Hučko Martin        V1, CAC 

Krásná typická hlava, silný krk, krásné 
předhrudí, a úhlení, krásný pohyb 
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třída otevřená  
81 AIDEN NATYAVE GROVE POINTER KENNELS ČLP/POI/11241 03.01.2016 

O: Athos  Pointerland Saregresi       M: Dheli z  Karczewskiej Zagrody 
Chov: Janečková Horáková Lenka,    Maj: Burdová Jitka, Sp-maj: Burda Zdeněk V4 

Silný samec, hlava v dobré délce, stop by měl jít více nahoru, dobrá horní linie, korektní přední nohy, hezký pohyb 

82 ASTON Z JIRGALOVA DVORA  ČLP/POI/11368 02.03.2017 
O: Bak SRB        M: Xaira Mešinské hájovny 
Chov:     Jirgala David, Maj: Panská Nikola   V2, r.CAC 

Velmi silný pes, typická hlava, krásné zbarvení, dlouhý suchý krk, horní linie hezká, dobrý hrudník a úhlení, krásný v pohybu, 
velikost 66 cm 

83 HALL Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY  ČLP/POI/11381 21.04.2017 
O: Virt z Mešinské hájovny      M: Rheia z Mešinské hájovny  
Chov: Drábek Jiří,    Maj: Kotík Jan     V3 

Správná hlava, oči by měly být tmavší, silný krk, dobrá hřbetní linie, při pohybu se mu rozevírají zadní nohy 

84 TRUST JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA ČLP/POI/11284 24.05.2016 
O: Virt z Mešinské hájovny     M: Ida z Chlumčanské doliny  
Chov: Polák Milan,    Maj: Rezková Simona    V1, CAC, KV, BOB 

Velmi elegantní pes, krásná hlava, méně pysku, silný krk, velmi hezká hruď a předhrudí, velmi dobré úhlení, správná kostra, 
perfektní pohyb 

třída pracovní 
85 ARISTANI'S KASILAS (foto)  
 ČLP/POI/11421 24.03.2017 

O: Charun della Cisa        
M: Kuba Aristani´s 
Chov: Cabras Alessandro,     
Maj: Hučko Martin              V1, CAC 

Krásná hlava, silný hrudník, krásný pohyb 

třída vítězů 
86 BEN BOHEMIA FRONY  
 ČLP/POI/11056 28.05.2014 

O: Cvik z Tismenic        
M: Frona z Malé sv.Hory 
Chov: Svatoňová Simona,     
Maj: Šrajbr Zdeněk           V2, r.CAC 

Silný pes, 5 let starý, klešťový skus, ale korektní silné svaly, 
hezký hrudník, dobré úhlení, krásný krk, krásný pohyb 
 

87 BOR Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY (foto) 
ČLP/POI/11186/17 04.05.2015 
O: Endy z Hovoran        
M: Maggie z Mešinské hájovny  
Chov: Drábek Jiří,  
Maj: Pavlová Jana  V1, CAC 

Typická hlava, příjemný výraz, krásné předhrudí a hrudník, 
krásné úhlení, velmi krásný pes, výborný pohyb 

třída veteránů  
88 ARČÍ ZE ŽÁROVSKÉ TKALCOVNY 

ČLP/POI/10745 04.08.2010 
O: Dick Blahud 
M: Rona z Mešinské hájovny 
Chov: Pravdová Jana,    
Maj: Palmová Pavlína V2 

9 let starý, perfektní kondice, správná hlava, linie hlavy 
paralelní s linií nosu, dobré úhlení, hezký pohyb 

89 ARTEX CABALIA    ČLP/POI/10727 26.07.2010 
O: Brok Nová Hajnice       M: Cami Pozořice 
Chov: Kaucká Iva,    Maj: Melcerová Hannah    V1, BOV 

9 let starý, krásná hlava, korektní horní i dolní linie, výborná kondice 
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Pointr – feny 

třída dorostu  
91 FLORA Z MIROSLAVSKÉHO DVORA ČLP/POI/11547 08.12.2018 

O: Car od Zeleného stolu      M: Porta WK-SB 
Chov: Oliva, Ing. Pavel,    Maj: Dušková Irena    VN1, nejlepší dorost 

6 a půl měsíce stará fena, nádherně vyvinutá, typický samičí, výraz, hezká horní linie, krásný pohyb, krásný hrudník 

třída mladých  
92 BRAVA TRIALSPORT (foto)  
 ČLP/POI/11513 06.06.2018 

O: Anook ze Štípek        
M: Artemis Trialsport 
Chov: Souček Miroslav,     
Maj: Rezková Simona     V1, CAJC, BOJ 

Roční fena, správný skus, krásná hlava, elegantní krk, dobře 
vyvinutá ke svému věku, krásné úhlení, krásný pohyb, krásný 
temperament 

93 EMA Z ŽEHUŇSKÉ KOVÁRNY 
 ČLP/POI/11465 17.04.2018 

O: Ir z Oklikova         
M: Cila z Žehuňské kovárny 
Chov: Ševčík Lukáš,     
Maj: Poláková Květa                        V2 

Elegantní fena, samičí výraz, správná horní linie, hruď je ve 
vývinu, správné zaúhlení, krásný pohyb 

94 EVELIN DORA Z VINNÝCH TRATÍ 
 ČLP/POI/11451 01.02.2018 

O: Oran WK-SB        M: Arga  Syrovické lány  
Chov: Ševčík Aleš,    Maj: Chvojková Michaela    V3 

Elegantní fena, střední velikosti, typická hlava, krásný pigment, krásná hruď a zaúhlení, správný pohyb 

96 HIROŠIMA Z DUBSKÝCH LESŮ  ČLP/POI/11497 06.06.2018 
O: Dio vom Kleebachtal       M: Hella Field Flyer's  
Chov: Orság Lukáš,    Maj: Orság Lukáš     V4 

Fena střední velikosti, klešťový skus, dobré úhlení, hezká hruď, správný pohyb 

třída otevřená  
98 CAMERON SEVENTEEN   ČLP/POI/10923 13.08.2012 

O: Brok Nová Hajnice       M: Andy Seventeen 
Chov: Sedláček Roman,    Maj: Valatová Jana    VD3 

Elegantní fena, linie hlavy je paralelní s linií nosu, korektní horní linie, hrudník by měl být hlubší, dobré úhlení, správný pohyb 

99 CORA BOHEMIA FRONY   ČLP/POI/11387 09.05.2017 
O: Král z Dolnic        M: Frona z Malé sv.Hory  
Chov: Svatoňová Simona,    Maj: Rathouský Pavel    V2, r.CAC 

Silná fena, typická hlava, krásný a silný krk, silná kostra, výborná hřbetní linie, výborný pohyb a prezentace 

100 ESHLY Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY (foto) 
ČLP/POI/11301 05.05.2016 
O: Messy z Mešinské hájovny       
M: Sabina z Mešinské hájovny 
Chov: Drábek Jiří,     
Maj: Jeslínková Martina  V1, CAC 

Elegantní fena, krásné zbarvení, krásná horní linie a hrudník, 
správné úhlení, krásný pohyb 

třída pracovní 
101 BĚTKA ZE ŽÁROVSKÉ TKALCOVNY  

ČLP/POI/11327 28.11.2016 
O: Kord z Dolnic, M: Annie ze Žárovské tkalcovny 
Chov: Pravdová Jana,     
Maj: Pravdová Jana  V3 

Dvouletá fena, střední velikost, typická hlava, hezké proporce, 
dobré úhlení, krásný hrudník, správný pohyb,  
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102 COUNTY SEVENTEEN   ČLP/POI/10924 13.08.2012 
O: Brok Nová Hajnice       M: Andy Seventeen 
Chov: Sedláček Roman,    Maj: Valatová Jana    V1 

Střední velikost, elegantní fena, správná dobře zbarvená hlava, dobré úhlení, a horní linie, správný pohyb 

103 HELLA FIELD FLYER'S    ČLP/POI/11371 12.02.2015 
O: Ranger del Sargiadae      
M: First Flower Field Flyer's 
Chov: Labarre Petra,    
Maj: Melcerová Hannah                V2 

Střední velikost, typický pracovní typ, hlava dobrých proporcí, 
dobré úhlení, záď lehce oblá, správný pohyb 

třída vítězů 
104 ENET Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY 
 (foto) 
 ČLP/POI/11299 05.05.2016 

O: Messy z Mešinské hájovny     
M: Sabina z Mešinské hájovny 
Chov: Drábek Jiří,  
Maj: Pravdová Jana                             V1, CAC, KV, BOS 

Velmi hezká samičí hlava, elegantní, dobrá horní linie, krásný 
hrudník, krásný pohyb, výborný temperament 

 
 

První ročník Poháru Ing. Šonky 
pohledem Heleny Dvořákové 

 
 Při letošní klubové výstavě ČPSK proběhl první ročník nové soutěže, 
která byla založena jako poděkování dlouholetému chovateli a poradci chovu 
gordonsetrů, panu Ing. Šonkovi, za jeho přínos chovu tohoto plemene 
v Československu a následně v České republice.  
 K soutěži nastoupilo 9 gordonsetrů, 6 fen a 3 psi splňujících podmínky 
soutěže (zkráceně: Pes/fena musí být z odchovu zapsaného v PK v ČR a v 
majetku člena ČPSK od chovatele, který zapisuje alespoň 5 let v ČPSK). Všichni 
zúčastnění jedinci odpovídali požadavkům plemenného standardu, což je dobrá 
vizitka chovatelské práce v našem klubu. Pochopitelně, že ideální jedinec se 
těžko hledá, ale i přes drobné nedostatky u jednotlivých předvedených 
gordonsetrů pohled na celou kolekci mne potěšil. Stejně tak nás všechny 
potěšilo, že pan Ing. Šonka přijel odpoledne osobně předat pohár vítězům. Na 
putovní pohár tak přibude první jméno: 

EMIL Z WENYTRY, chovatelky a majitelky Moniky Vojáčkové 

Děkujeme! 

 Při výběru jsem preferovala znaky, které jsou v souladu s tím, k čemu 
je toto plemeno po staletí používáno, k lovu v náročných terénech skotské 
Vysočiny. Důležitá je tedy perfektní tělesná stavba s korektním úhlením, 
vyhovujícím standardnímu pracovnímu pohybu psa, cvalu, prostorný hrudník, dávající dostatek prostoru plicím při náročném 
pracovním nasazení, korektní hřbetní linie, vyhovující předepsanému stylu práce a v neposlední řadě přiměřené, pracovní 
osrstění, sloužící k dokonalé ochraně psa před povětrnostními vlivy a nástrahami loveckého terénu a nikoli k tomu, aby si 
majitel psa po každé vycházce do terénu odpracoval při česání svého psa „subotnik“.  
 Myslím, že v poslední době dochází u všech plemen našeho klubu ke zdůrazňování rozdílu „pracovní“ a „show“ linie. 
Není to přirozeně český výmysl, základ k tomuto dělení přišel z vlasti našich psů, z Britských ostrovů. Důvodů bylo více, koho by 
kořeny tohoto rozdělení zajímaly, vřele doporučuji, aby si přečetl knihu W. Arkwrighta „POINTER“, která konečně vyšla i 
v Česku. Ty kořeny jsou staré, základ tohoto dělení spadá do posledních desetiletí XIX. století! Ovšem my „staříci“ ještě 
pamatujme dobu, kdy v našich luzích a hájích lovili psi stejného, vyrovnaného typu, z dnešního pohledu to všechno byli jedinci 
pracovních typů našich plemen. Příliv „show dogs“ nastal až po sametové revoluci a z pohledu praktického myslivce nám toho 
mnoho nepřinesl. Nějaké ty centimetry navíc a „chlupy“. A tak s nostalgií vzpomínám na roky, kdy většinu FT vyhrával pěkný 
gordonsetr Alan z Trédlu, kterého vodil Honza Kosobud, kdy v bažantnici na Konopišti lovili s pravou skotskou zarputilostí 
gordonsetři „Green River“ z chovu Romana Vainera a kdy na zkouškách, na kterých ještě byla disciplina „vlečka s koroptví“ zářili 
psi „Z Jeleního luhu“ pana Václava Hamouze. Nám, pamětníkům, zbyly aspoň ty vzpomínky.  
Do stejné řeky se opravdu nedá vstoupit dvakrát. 
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Výsledky – MFT, Grande Quete (CACIT,CACT) a Derby Kladno 19.-21.4.2019 

MFT couple 19.04.2019 - rozhodčí: G. Dellatore, J. Šabatka 

Nene Vis Tranquilla - anglický setr, fena, nar. 28.06.17, vůdce: Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16 
Hned po vypuštění bod na pernaté. Běh přerušen pro chybu partnera. V doběhu minut prokazuje systematické a vyvážené 
hledání, na konci běhu vystavuje a prokazuje pernatou. Při vzletu a po výstřelu klidná. 

Derby couple 19.4.2019 - rozhodčí: E. Straková, J. Anderlová 

Bella – pointer, fena, nar. 03.07.17, vůdce: Hučko Martin 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16 
Výborné temperamentní hledání, výborná práce s větrem po celou dobu běhu. Ve 4. minutě excelentní bod plně ve stylu 
plemene. 

Erasmus Coppersheen - irský setr, pes, nar. 04.12.17, vůdce: Stone Susan 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 12 
Temperamentní hledání s poněkud horším systémem, střídavé tempo, občas hledá s nízkým nosem. V 10. minutě realizuje 
bod na pernaté, po vzletu a výstřelu klidný. 1x přiznává s podporou vůdce. 

MFT couple 20.04.2019 - rozhodčí: H. Herak, J. Drábek 

Kler Vis Tranquilla - anglický setr, fena, nar. 04.01.13, vůdce: Kohutová M. 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16 
Velmi dobrý pohyb a nesení hlavy, v 1. minutě krátce sleduje druhého psa. Po první minutě v měnícím se větru ukazuje 
výborné hledání a spolupráci s vůdcem. V druhém běhu realizuje na krátkou vzdálenost bod na pernaté. Klidná při vzletu 
zvěře i po výstřelu. 

Franchanna´s Ely – pointer, fena, nar. 24.09.17, vůdce: Esser Johanna 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 15 
Energická fena, velmi dobrý pohyb a nesení hlavy, velmi dobrá mentalita a temperament. 1x vystavuje bez prokázání zvěře. V 
doběhu minut realizuje na krátkou vzdálenost bod pernaté. 
Klidná při vzletu zvěře i po výstřelu. 

Derby couple 20.04.2019 -rozhodčí: G. Dellatore, J. Anderlová 

Lambada - anglický setr, fena, nar. 29.05.18, vůdce: Varhánková Marie 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16 
Výborně pokrývá terén, hledání je vyvážené na obě strany. Pevně vystavuje a realizuje korektní bod na pernaté. Při vzletu 
zvěře a po výstřelu klidná. Po opětovném vypuštění se poněkud hůře staví na terén a ověřuje místo bodu. 

Grande Quete couple 21.04.2019 - rozhodčí: G. Dellatore, J. Drábek, E. Straková 

Aristani´s Kierro – pointer, pes, nar. 24.03.17, vůdce: Hučko Martin 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 17 
Hledání plně odpovídá typu zkoušky, je správně vyvážené, daleké a prostorné. Výborný styl, mechanika pohybu a 
temperament. Prokazuje korektní bod na pernaté zvěři. 

Aristani´s Korado – pointer, pes, nar. 24.03.17, vůdce: Orság Lukáš 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 2, Body: 16 
Hledání plně odpovídá typu zkoušky, je daleké, prostorné, avšak více využívá levou stranu. Výborný styl, mechanika pohybu a 
temperament. Prokazuje korektní bod na pernaté zvěři. 

MFT couple 21.04.2019 - rozhodčí: G. Dellatore, E. Straková 

Franchanna´s Arian – pointer, pes, nar. 02.05.13, vůdce: Esser Johanna 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 16 
Hledání zpočátku nemá ideální systém, ve 3. minutě realizuje korektní bod ve stylu plemene. V doběhu času realizuje druhý 
bod na pernaté, klidný při vzletu i po výstřelu. 

Pinpoint Ducanero – pointer, pes, nar. 02.09.16, vůdce: Zambelli Pino 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 13 
Hledání rychlé, daleké s poněkud horším systémem. V 6. minutě realizuje na pernaté, při vzletu a po výstřelu nutná podpora 
vůdce. 
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Výsledky – Derby Kladno, Klubové ZV, O Pohár Taranky 

Derby couple 21.04.2019 -rozhodčí: J. Drábek, J. Anderlová 

Naira Vis Tranquilla - anglický setr, fena, nar. 28.06.17, vůdce: Weinfurtová Dita 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 1, Body: 14 
Z počátku rychlá a prostorná práce ve stylu plemene. S přibývajícím časem ubývá nasazení, stále výborný kontakt s vůdkyní. V 
7. minutě z naznačeného přiznání předchází partnera, který zvěř neprokazuje. Ve 14. minutě dobrý bod na koroptvi, po vzletu 
a výstřelu klidná s mírnou podporou vůdkyně. 

Erasmus Coppersheen - irský setr, pes, nar. 04.12.17, vůdce: Stone Susan 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 11 
Méně prostorná a systematická práce s dobrým kontaktem s vůdcem. V 11.minutě dobrý bod na koroptvi, klidný po výstřelu i 
před zvěří. Bod však nebyl realizován zcela v typu plemene. 
 

Klubové Zkoušky vloh Dubeč - Koloděje 12.5.2019 
Vrchní rozhodčí: Stanislav Kostka, rozhodčí: František Matějka, Josef Brummer, Jan Filinger, Ing. Marián Porubský 
 

1. EMA z Žehuňské kovárny  POI fena Tůma Petr  I. cena 225/4 
2. NILS Vis Tranquilla  AS pes Dvořáková Vladimíra I. cena 225/4 
3. AIGUR Satris    POI pes Březina Petr  I. cena  225/4 
4. EN z Holubické stráně   GS fena Freidmann Miloslav I. cena  218/4 
5. BALSAM vom der Huntewiese GS fena Vítková Romana  I. cena 214/4 
6. BOMBAY Saph.B. Mahagon Star IS fena Šmídová Veronika I. cena 214/4 
7. CHIKO Sonave    GS pes Anderlová Jana  I. cena  207/4 

 

O Pohár Taranky (CACT) Vrchotovy Janovice 14.–15.9.2019 
Soutěž dle zkušebního řádu pro ZV a SVP + dohledávka pohozené zvěře pernaté dle zkušebního řádu pro PZ. Pořádající Klub 
bretaňských ohařů ve spolupráci s ČPSK. Výsledky anglických ohařů. 

 
Vrchní rozhodčí:  Milan Turek 
Rozhodčí:   Jiří Jiroušek, Miloslav Dvořák 

Vladimíra Dvořáková, Zdeněk Kruchňa 
 
1. CIRKA z Měnínského lesa  POI fena  

Volšanský Jan  I. cena 331b. 
2. CASPER Esperanza Futura  GS pes  

Karous Jan  I. cena 315b. 
3. EMIL z Wenytry   GS pes  

Vojáčková Monika II. cena 312b. 
4. GEISY z Wenytry   GS fena  

Mažgut Milan  II. cena 305b. 
5. DAJČI Pexeso   GS fena  

Šedová Jana  II. cena 300b.  
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Výsledky – Jarní pohár ČPSK 2019 

Jarní pohár ČPSK (CACT) Blevice 8.5.2019 
Vrchní rozhodčí: Jiří Jiroušek, rozhodčí: Eva Straková, Vladimíra Dvořáková, Václav Gruber, Zdeněk Kruchňa 
 
1. LAMBADA    AS fena Varhánková Marie I. cena 205/4 
2. EIKKI Coppersheen   IS pes

 Poláková Julie   I. cena 205/4   
Vítěz poháru I.Rafalské 
 

3. M.MEDDA du D. du Fuchsberg IS fena
 Všetečková Veronika I. cena 205/4 

4. HALL z Mešinské hájovny  POI pes
 Kotík Jan   I. cena 202/4 

5. HOLLY z Dubský lesů   POI fena
 Hanč Jiří   I. cena 201/4 

6. CHARON z Jirouškova dvora  IS pes
 Smutný Petr   I. cena 198/4 

7. ARGO z Vlčích hor   AS pes
 Vanžurová Sylva   I. cena 198/4 

8. CASPER Esperanza Futura  GS pes
 Karous Jan   I. cena  191/4 

9. TRIN    AS pes
 Vanžurová Sylva   I. cena 174/3 

10. HONEY od Mlázovické tvrze  AS fena Votrubová Jana, Ing.   II.cena 195/4 
11. GEISY z Wenytry   GS fena Mažgut Milan   III.cena 175/3 
12. DARK Seventeen   POI pes Sedláčková Alena  III.cena 166/3 
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Výsledky – MFT, MFT-GT (CACIT,CACT) a Derby Kladno 21. – 22. 9. 2019 

MFT couple 21.09.2019 - rozhodčí: G. Zambelli, J. Anderlová 

Franchanna´s Ely – pointer, fena, nar. 24.09.17, vůdce: Esser Johanna 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 19, Titul: CACIT, CACT 

Krátce po prvé minutě pevně vystavuje, krátce postoupí a absolutně se nenechá rušit předcházejícím partnerem a jeho vůdcem. 
Při vzletu zvěře a po výstřelu klidná. V doběhu minut prokazuje rychlé hledání. 

MFT-GT solo 2019 21.09.2019 - rozhodčí: E. Vydra Straková 
(solo se konalo z důvodu přihlášení pouze 6ti psů a nemožnosti vytvoření párů) 

Miki Vis Tranquilla - anglický setr, pes, nar. 14.05.15, vůdce: Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 17 
Výborné hledání, po vypuštění velmi rychlé a chuťové hledání, postupem času se poněkud zvolňuje. V druhém běhu opět rychlé 
hledání, ve 2. minutě realizuje korektní bod na pernaté, pro postupování nutná mírná podpora vůdce, při vzletu a výstřelu 
klidný. Aport splnil. 

Derby couple 21.09.2019 - rozhodčí: G. Zambelli, J. Anderlová 

Orkan von der Postschwaige – pointer, pes, nar. 21.10.17, vůdce: Hučko Martin 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 18 
Výborně ve stylu plemene prohledává systematicky terén. Společně s partnerem vystavuje a výborně ve stylu plemene realizuje 
bod na pernaté. 

Bria del Gimmi - anglický setr, fena, nar. 29.03.18, vůdce: Hanč Jiří 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 2, Body: 15 
Výborně se staví na terén, hledá v systému vyváženě v rovnováze s partnerem, občas ověřuje pachy s nízkým nosem. Spolu s 
partnerem vystavuje a zároveň s ním realizuje bod. 

Franchanna´s Funky – pointer, fena, nar. 16.04.18, vůdce: Esser Johanna 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 3, Body: 12 
Stylové, rychlé, systematické a vyvážené hledání s poněkud horší prací s větrem. Po vystavení, vzletu zvěře a výstřelu klidná. 

Lambada  - anglický setr, fena, nar. 29.05.18, vůdce: Varhánková Marie 
Hodnocení: C.Q.N. 
Fena ve výborném nepolevujícím tempu a stylovém běhu rychle a systematicky prohledává terén. Výborně pracuje s větrem, 
ale s partnerem na zvěř nepřichází. Poskytnuta druhá šance ve které pevně vystaví zvěř, postoupí ale ovlivněna akcí vůdkyně 
při vzletu a výstřelu nezůstává klidná a pronásleduje pernatou. 

MFT couple 22.09.2019 - rozhodčí: G. Zambelli, J. Anderlová, E. Vydra Straková 

Secopar Urano - anglický setr, pes, nar. 01.06.16, vůdce: Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 1, Body: 18, Titul: CACIT, CACT 
Rychlé vyvážené hledání v excelentním stylu plemene, 
v 1. běhu na zvěř nepřichází. V druhém běhu, ve 
2.minutě excelentní bod na koroptvích, při vzletu i po 
výstřelu klidný. 

Kain Vis Tranquilla - anglický setr, pes,  
nar. 04.01.13, vůdce: Dvořáková Vlaďka 
Hodnocení: výborně (EXC), Pořadí: 2, Body: 16 
Výborné, rychlé, daleké hledání ve stylu plemene, 
pouze hlava by měla být výše nesena. Přesvědčivě 
vystavuje pernatou, při vzletu a po výstřelu absolutně 
klidný. 

Derby couple 22.09.2019 - rozhodčí: J. 

Anderlová, E. Vydra Straková 

Nice Vis Tranquilla - anglický setr, fena,  
nar. 28.06.17, vůdce: Kohutová M. 
Hodnocení: velmi dobře (T.B.), Pořadí: 1, Body: 12 
Hledání rychlé, daleké, dobře pracuje s větrem. V 7.minutě běh ukončen pro chybu partnera. V doběhu minut ukazuje 
soustředěné hledání, v 10. minutě vystavuje, je předejita partnerem, který zvěř zvedá. Ke klidům nutná podpora vůdce. 
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Zahraničí  

Mistrovství světa v lovu s ohaři 

Tak jako každoročně se ke konci října konalo MS v lovu s ohaři, tentokráte v Srbském Niš. Bohužel, tak jako už několikrát, v 
tomto termínu v Srbsku panovalo žhavé léto spojené s teplotami kolem 30 °C a velkým suchem, což velice negativně ovlivnilo 
celý průběh mistrovství. Tyto podmínky byly velice náročné pro psy, protože koroptve se v tomto počasí stěhují do výše 
položených oblastí s dostatkem vláhy. Jejich pach slábne, což způsobuje psům další komplikace. 
V Srbsku se soutěží pouze na divoké pernaté zvěři, převážně na koroptvi polní a výjimečně na bažantovi, záleží tedy hodně na 
štěstí, jestli pes do zvěře dojde, a jak si poradí s jiným chováním zvěře. Jsou potřeba velké zkušenosti a kondice, aby pes mohl 
na tvrdé suché půdě zaběhnout kvalitní turnus. Jelikož v této oblasti platí zákaz lovu koroptví, bylo po realizaci bodu střelcem 
vystřeleno pouze do vzduchu a aport se plnil až následovně s pohozenou zvěří. Po ukončení práce v poli následovalo přinášení 
kachny z vody.  
Pod českými barvami za anglické ohaře na Mistrovství světa v lovu startovali angličtí setři Vlaďky Dvořákové Miki Vis Tranquilla, 
Kain Vis Tranquilla, Nils Vis Tranquilla a Markéty Kohutové Kler Vis Tranquilla. Pod českou vlajkou jsme nestály samy, ale za 
Český tým nás reprezentovali také vůdci a majitelé kontinentálních ohařů, a to Petra Janíková, Věra Klimešová a Petr Zoubek.  
Mistrovství světa trvalo 2 dny, přičemž každý den startovalo 65 anglických ohařů rozdělených do 3 baterií. První den se nám 
nedařilo vůbec, výsledek nula při startech 4 psů, kdy v 90 procentech ani ostatní psi nedošli v limitu do zvěře. Za to den druhý 
byl v režii Vlaďky!! Její pes Miki jako jediný bodoval ve své baterii a po splnění přinášení z vody byl oceněn EXC1, CACT. 
Následovala baráž mezi psy se stejným titulem z dalších dvou baterií, ze které Miki odchází jako vítěz s titulem CACIT !! 
Na konci obou dnů konaného MS se ještě psi s titulem CACIT utkali v baráži o titul Mistra světa. 

Miki Vis Tranquilla pod vedením Vlaďky Dvořákové se po 
prohrané baráži s pointerem Mutinensi´s Urano italského 
vůdce Paolo Pardini stává VICEMISTREM SVĚTA V LOVU S 
OHAŘI pro rok 2019!!!  
Je to famosní úspěch psa z českého odchovu po matce Bella 
Aragaj, jež sama získala v roce 2014 na MS v Itálii 3.místo a 
po otci ALEX, který se stal, v následujících dnech na 
Evropského šampionátu, VÍTĚZEM EVROPSKÉHO 
ŠAMPIONÁTU AGLICKÝCH SETRŮ GIBIER TIRE !!!! Za tímto 
úspěchem stojí především odvedená práce Vlaďky jako 
drezérky !!! Tenhle úspěch nám vynahradil pocit zklamání, že 
ostatní psi nebodovali, a to bohužel ani na Evropském 
šampionátu anglických setrů, i když jsme měly psy dle 
našeho svědomí a předchozích výsledků připravené co 
nejlépe, štěstí při nás tentokrát nestálo.  

Kompletní výsledky MS dopadly takto:        Markéta Kohutová 

Státy:  1.Itálie    Jednotlivci: 1. pointer Mutinensi´sUrano – Pardini IT 
2. Francie     2. anglický setr  Miki Vis Tranquilla – Dvořáková CZ 
3. Německo     3. pointer Milky waydelEscalayoled – Larrieu F 

      3. anglický setr Jumper des PicsLuchonnais – Moretti F 
 

Evropský šampionát irských setrů 

Ve dnech 7. a 8. září 2019 se v italském městě Pegognaga, v provincii Mantova konal Evropský šampionát irských setrů 
– European Championship on wildfowl for irish red setter a to pod záštitou mezinárodního klubu irských setrů – International 
Irish red setter club.  
Šampionátu se v největší míře zúčastnili zástupci Itálie, dále pak z Francie, Švýcarska, Ukrajiny a Holandska. V obou dnech bylo 
nahlášeno 20 párů psů, rozdělených do dvou baterií.  
Sraz účastníků byl již v 06:00 hodin ráno, což bylo pro nás trochu nezvyklé. Po vyřízení veškeré administrativy a nezbytné ranní 
kávě, byl šampionát oficiálně zahájen a již v 08:00 hodin začínaly v terénech první běhy.  My jsme se po celou dobu šampionátu 
pohybovali s baterií číslo 1 jako korona.  
Oblast Pegognagy je typickou oblastí chovu skotu, což bylo znát i na charakteru terénů, protože se šampionát běhal převážně 
v jetelině. K vidění byli irčané opravdu špičkové úrovně, kteří se museli vypořádat s nepřízní počasí a to od horkého slunečného 
dne, přes vytrvalý déšť až po bouřku. I přes toto nepříznivé počasí byly všechny terény velice hojně zazvěřeny a každý běh tak 
přišel do zvěře v podobě divokých koroptví nebo bažantů. 

A protože vítězem může být pouze jeden poslední den se konala baráž, ve které zvítězil devítiletý irský setr Gimac 
Willy, s vůdcem Mauro Lazzettou, jehož hrdým majitelem je Ing. Guiseppe Cocozza, evropským vícemistrem se stal francouzský 
pes Little Red Rooster a nejlepší fenou Dina z Ukrajiny.  

           Mgr. Julie Poláková 
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Výstavy 

Naše první psí výstava 

Na výstavy psů jezdím už víc než 30 let, a tak už mi vše připadá tak nějak automatické a samozřejmé. Často se ale setkávám 

s dotazy nováčků, kteří neví, co je čeká a je to pro ně krok do neznáma.  

Pokusím se vám popsat, co bude potřeba před vaší první výstavou, jak se připravit, na co nezapomenout a jak  vlastně celá 

taková psí akce probíhá.  

Existuje mnoho různých typů výstav od menších krajských a oblastních, přes klubové a speciální až po národní a mezinárodní. 

Úplným vrcholem jsou výstavy Evropská a Světová, které jsou FCI pořádány jen 1x v roce a místo konání se vždy mění (FCI – 

mezinárodní kynologická organizace, sdružující členské země z Evropy, Asie a Jižní Americe).  

Shodou okolností se jedna Světová výstava bude konat v roce 2021 v Brně, a bude to po dlouhých 31 letech.  

Informace o všech českých výstavách můžete najít na webových stránkách ČMKU (Českomoravská kynologická unie) 

www.cmku.cz a obvykle je možné se na každou výstavu přihlásit on-line na stránce www.dogoffice.cz. Nezapomeňte, že 

uzávěrka na výstavu bývá několik týdnů před konáním akce, a tak je potřeba si ohlídat termín přihlášení. Pokud plánujete vyrazit 

na zahraniční výstavy, existují on-line portály sdružující mnoho zahraničních psích výstav, jsou jimi například: 

https://www.onlinedogshows.eu/en/ nebo https://www.doglle.com/. Kalendáře konaných výstav naleznete také na webových 

stránkách konkrétních kynologických  klubů  každé země. Odkaz na jejich stránky naleznete na www.fci.be v sekci Members.  

K podání přihlášky budete potřebovat oboustrannou kopii PP a také se musíte rozhodnout, do které třídy psa přihlásíte.  

Třídy:  štěňat (Baby) 3-6 měsíců 

 dorostu (Puppy) 6-9 měsíců 

mladých (Junior) 9-18 měsíců 

            mezitřída (Intermediate) 15-24 měsíců 

            otevřená (Open) – od 15 měsíců 

pracovní (Working) – od 15 měsíců/ nutný pracovní certifikát o vykonání zkoušky  

           šampiónů (Champion) – od 15 měsíců/ nutná kopie Diplomu šampiona 

            čestná (Honour) – od 15 měsíců/ nutná kopie Diplomu šampiona 

            veteránů (Veteran) – od 8 let věku 

Třídy jsou samostatně pro psy a feny. 

A teď k samotné výstavě. Z vlastní zkušenosti bych doporučila s mladým, nezkušeným pejskem vyrazit nejprve na některou 

z menších výstav, kde je méně lidí a psů. Bývá tam velmi příjemná 

atmosféra a obvykle i někdo ze zkušenějších chovatelů, či 

vystavovatelů, kteří jsou ochotni pomoci s případnými dotazy a 

nevědomostmi. Na velkých výstavách bývá koncentrace několika tisíc 

lidí a psů, všichni jsou ve velkém stresu, počínaje kolonou na 

přecpané parkoviště, podrážděným personálem výstavy a celkovou 

neochotou ze všech stran. Asi nemusím dodávat, že jakýkoli stres se 

na našeho psa velmi rychle přenese a cítí se dost nekomfortně. A 

pomoc, tak na tu zapomeňte předem, každý myslí na to své. 

Po přihlášení na výstavu byste měli předem obdržet vstupní list, 

kterým se prokážete u vstupu. Stejně tak u sebe potřebujete mít 

platný očkovací průkaz psa, či pet passport a rodokmen psa. 

Zdravotní způsobilost obvykle zkontroluje veterinární lékař u vstupu 

na výstavu. I když stále více organizátorů od kontrol ustupuje a 

odpovědnost za zdraví a očkování psa zůstává jen na jeho majiteli.  

Dále si vyzvednete startovní číslo, či celé desky s posudkem, stejně 

jako katalog. Obvykle vše najdete ve výstavní kanceláři. Někdy se ale 

čísla vyzvedávají přímo ve výstavním kruhu. Tato informaci by měla 

být uvedena právě na vstupním listu i s číslem kruhu, ve kterém se 

váš psík bude vystavovat. Informace o rozdělení kruhů a časový 

rozpis bývá pár dní před výstavou zveřejněn na webových stránkách 

výstavy.  

http://www.cmku.cz/
http://www.dogoffice.cz/
https://www.onlinedogshows.eu/en/
https://www.doglle.com/
http://www.fci.be/
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Na vývěsce u kruhu i v katalogu je uvedeno v jakém pořadí se pejsci budou vystavovat a vedoucí kruhu by měl zřetelně vyvolávat 

čísla a příslušné třidy. Doporučuji být připraven včas. Může se stát, že některý pes před Vámi bude chybět a tím pádem půjdete 

na řadu o trochu dřív. Rozhodčí na opozdilce rozhodně nečeká. Po posouzení si výsledek můžete nechat zapsat do rodokmenu, 

zápis probíhá ve výstavní kanceláři. 

Nyní už se dostáváme k samotnému vystavování.  

Rozhodčí psa posuzuje ve dvou základních figurách a to za 1. v postoji, kdy prohlédne chrup, hlavu, nasazení slech, hřbetní linii, 

prut, varlata, předhrudí, hloubku hrudníku, přední a zadní úhlení končetin. Při tomto úkonu si psa rozhodčí řádně prohmatá a 

může i změřit kohoutkovou výšku psa. Pes by měl po celou dobu vydržet klidně stát. Druhá část se zaměřuje na posouzení 

v pohybu. Se setrem či pointrem se běhá ve tempu, aby klusal, takže ani ne moc rychle, aby nepřešel do cvalu, ani ne příliš 

pomalu, aby nešel mimochodem. Rozhodčí po vás obvykle bude požadovat pohyb v kruhu (proti směru hodinových ručiček a 

pes je uvnitř kruhu čili po vaší levé straně) a pohyb diagonálně tam a nazpět.  Rozhodčímu to umožní psa posoudit z boku, 

zepředu i zezadu. Ve výjimečných případech vás rozhodčí požádá o „trojúhelník“. Při této figuře, kdy se psem v pohybu 

kopírujete tvar trojúhelníku, rozhodčí taktéž může pohyb posoudit ze všech tří stran. Celé posouzení zabere okolo 2 až 3 minut. 

Někdy se stane, že trvá třeba i 10 minut, ale to je spíše výjimečné.  

Zadávané známky: ve třídách štěňat a dorostu: „nadějný“, „velmi nadějný“ 

v dospělých třídách: „výborný“, „velmi dobrý“, „dobrý“, „dostatečný“ 

U prvních 4 psů ve třídách oceněných známkou N, VN, V a VD se zadává pořadí 1., 2., 3., 4. 

A ještě pár tipů, co je vhodné natrénovat doma, než se na svou první výstavu vypravíte.  

Je dobré začít s výstavním postojem už od útlého věku štěněte. Nejlépe ho začít stavět na výstavní stůl, nebo jiný stůl nekluzkým 

povrchem, nebo třeba na zídku. Čím dřív si pejsek zvykne, že ho na chvíli takto „omezíte“, tím snadněji se vám s ním bude 

pracovat. Zkuste ho v postoji držet jen pár vteřin několikrát za den, a pak čas pomalu prodlužovat třeba až na minutu až 2, kdy 

vydrží v klidu stát. Nezapomeňte ho pořádně chválit, ať ví že 

udělal něco dobře a samozřejmě můžete odměnit i pamlskem. 

Když štěně povyroste, stůl už není potřeba, trénujte postoj na 

zemi. Není potřeba už s pejskem pracovat každý den, ale třeba 

1 týdně mu to připomenout. Pozor, v pubertě pak na vás bude 

zkoušet, že vůbec neví, co po něm chcete!!! Ale to už patří 

k věku, pravděpodobně to zkusí i s nejběžnějšími povely. A 

fenky s prvním háráním, no tak po těch raději nechtějte vůbec 

nic, jedná se o velmi delikátní období. Podobně jako 

s postojem, je to i s vystavením v pohybu, čím dříve začnete 

trénovat, tím dříve to pejsek akceptuje jako příjemnou věc. 

Pořiďte si předváděcí vodítko (látkové nebo kožené), nasaďte 

pejskovi na nejvyšší místo pod krkem, ve kterém je 

nejovladatelnější a poklusem vpřed. Při nácviku pohybu bych 

doporučila podobně jako u postoje, na začátku trénovat 

častěji a jen chvilku, ať se štěněti tato činnost nezoškliví. Spíš 

ať to bere jako zábavu a příjemný čas strávený se svým 

majitelem, tedy vámi. Angličtí ohaři jsou plemeno, které 

miluje pohyb, a tak pro ně nebývá problém několikrát 

elegantně oběhnout výstavní kruh. Někteří mladí psi, kteří 

jsou zvyklí trávit čas pouze se svým pánem, nemají rádi, když 

na ně sahá cizí člověk. Proto je dobré požádat známého, či 

náhodného kolemjdoucího v parku, aby vašeho pejska 

prosahal a prohlédl mu chrup podobně jako to bude dělat 

rozhodčí na výstavě. Případně existuje mnoho kurzů, které 

nabízí pomoc s výstavní přípravou a socializací štěněte či 

mladého psa.  

Závěrem bych dodala, abyste nepodcenili výstavní úpravu. Pejsek by měl být před výstavou vždy vykoupaný, vyfénovaný a 

ostříhaný. Měl by mít ostříhané drápy a čisté zuby, protože i k těmto detailům rozhodčí často přihlíží.  

Snad jsem nezapomněla nic důležitého a teď už nezbývá než vám popřát: „Mnoho výstavních úspěchů!“ 

           Klára Miketová 
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Propozice – Klubové ZV 

ČMKU-ČMKJ pořádají ve spolupráci s Českým pointer a setter klubem z.s., OMS Mělník 

a MS Kly – Tuhaň dne 4. 4. 2020 v honitbě MS Kly – Tuhaň 

Klubové zkoušky vloh ohařů se zadáním čekatelství CACT/res. CACT 
(otevřené pouze pro plemena anglických ohařů) 

Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a tituly: 

Anglický setr, Gordonsetr, Irský setr, Irský červenobílý setr, Pointer  

Program: 
8:00   sraz účastníků v Myslivně MS Kly-Tuhaň, katastr. obce Tuhaň 
8:00 – 9:00  prezence a veterinární kontrola  
9:00   zahájení zkoušek 
9:30 – 14:00 posuzování v honitbě 
14:00-15:00  zakončení a vyhlášení výsledků 

Termín pro uzávěrku přihlášek: 14. 3. 2020 

Adresa pro zasílání přihlášek:   Jiří Hanč, Růžová 2292/42, 276 01  Mělník    

     e-mail: xhancj@seznam.cz, tel. 724 221 918                                                         

Poplatky/startovné:  členové OMS Mělník  300 Kč 

   členové ČPSK   500 Kč 

   ostatní    700 Kč 

Startovné musí být zasláno současně s podáním přihlášky na účet 35-340490237/0100, do zprávy pro příjemce 

napište jméno psa, doklad o zaplacení přiložte k přihlášce.  

Stravné (300 Kč), které zahrnuje snídani, svačinu a oběd, bude hrazeno ráno na místě.  

Kontakt na pořadatele: Jiří Hanč, Růžová 2292/42, 276 01  Mělník, e-mail: xhancj@seznam.cz, tel. 724221918 

Rozhodčí: deleguje ČMKJ z.s. na návrh ČPSK 

Veterinární podmínky: 

• Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. 

• Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou 
vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. 

• Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a 
musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 

Všeobecná ustanovení: 

• Na zkouškách se bude posuzovat podle platného Zkušebního řádu ČMMJ ze dne 14. března 2014 ve znění 
pozdějších dodatků pro jezevčíky a teriéry, ohaře, slídiče a retrievery. 

• Na zkouškách se nezadává lovecká upotřebitelnost. 

• Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách 
(soutěžích). Tyto podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu, dle kterého se bude zkoušet. 

• Vůdce musí při presenci předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, kde bude 
uveden záznam o platném očkování proti vzteklině. 

• Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec označen 
viditelným tetováním nebo čipem).  

• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 

• Zadávání čekatelství šampionátu a dalších titulů se řídí předpisy FCI, ČMKU, ČMKJ a případně chovatelských 
klubů, zejména pak Řádem pro přiznání titulu Šampion práce FCI, Šampion práce ČR a doplňujícími předpisy.  

• Vůdce musí být sportovně myslivecky ustrojen a musí být vybaven pomůckami pro vedení psa. Vůdce, který 
nebude mít na zkouškách střelnou zbraň, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli současně se zasláním 
přihlášky.   

mailto:xhancj@seznam.cz
mailto:xhancj@seznam.cz
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Propozice – Mezinárodní FT, Daleké hledání a Derby 

ČMKU - ČMKJ – ČPSK pořádají  

ve spolupráci s OMS Kladno a MS Záhoří – Slatina 

ve dnech 10. – 12. 4. 2020 v Královicích 

Mezinárodní Field Trial, Daleké hledání a Derby  
se zadáním čekatelství CACIT, r.CACIT, CACT, res.CACT (neplatí pro Derby) 

Seznam plemen, kterým je možno zadat čekatelství a tituly: 

pro všechna plemena britských ohařů, pro plemena zastřešená Klubem bretaňských ohařů, Klubem dlouhosrstých ohař, Klubem 

krátkosrstý ohař, Klubem výmarských ohařů a Klubem chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů 

Sraz účastníků:  v 8:00 hodin – Restaurace Královický dvůr, Královice 91, 274 01 Slaný, GPS: 50.263241, 14.057259 

Termíny pro uzávěrku přihlášek: 31.3.2020, změny přihlášek v den konání do 8:00 hod. 

Přihláška je platná doručením a zaplacením startovného. K přihlášce připojte fotokopii průkazu původu psa/feny. 

Adresa pro zaslání přihlášek: Vladimíra Dvořáková, ekonom@pointer-setter.cz 

Poplatky/startovné:  pro členy ČPSK a při platbě předem na účet: 35-340490237/0100 v.s. 042020………….750Kč 

pro nečleny, při platbě v hotovosti na místě - soutěže couple…...…1000Kč, solo…….. 1125Kč 

Všechny soutěže anglických ohařů se konají v páru (couple). Solo soutěže jsou otevřeny pouze pro kontinentální ohaře ! 

Kontakt na pořadatele: Vladimíra Dvořáková, tel. +420 602 171 513, ekonom@pointer-setter.cz  

Veterinární podmínky: - všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi  

- musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v 
souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.  

- psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 

Všeobecná ustanovení:  - Zkoušky se konají za každého počasí. 

- Zkoušky se konají podle Mezinárodního zkušebního řádu F.C.I.  

• Field Trial pro britské a kontinentální ohaře - letní typ 

• Daleké hledání (Grande Quéte) britských ohařů. 
- Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdcové, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. Tyto 

podmínky jsou uvedeny ve Zkušebním řádu pro lovecké psy. 
- Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden záznam o platném  

očkování proti vzteklině.  
- Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce  nebude moci prokázat jeho totožnost.  
- Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ 
- Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.  
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Propozice – Kynologický kurz 

Český pointer a setter klub pořádá 
ve dnech 1.5.- 3.5.2020  
 

Kynologický kurz se Speciální výstavou ČPSK  
a navazujícím Jarním pohárem ČPSK  
 

Sraz účastníků:  
30. 4. 2020 po 18,00. Penzion Stará Fara, Chržín, www.chrzin1.cz 

GPS: N 50°17' 42.284''  E 14° 16' 17.651''  - Po dálnici D8 (Praha - Ústí nad Labem) sjedete na exit 18 - Nová Ves doleva směr 
Velvary, Slaný. Po 5km sjedete doleva na Uhy a v nich pak znovu doleva na Chržín. Na začátku obce se dáte doprava do kopce, 
vlevo minete hospodu, pokračujete stále nahoru a po 50m vlevo už uvidíte bránu... 
 

Náplň kurzu:  
Příprava psa na výstavu - příprava psa, úprava psa, předvádění psa na výstavě, příprava vůdce na výstavu. Společný nácvik 
vystavení psa (na výstavě). Možnost účasti na speciální klubové výstavě, která je součástí kurzu - buď jako vystavující, nebo jako 
divák (s komentářem rozhodčích).  

Příprava psa pro zkoušky - podle řádů ČMMJ (JZ, PZ, SZVP) i podle zkušebních řádů F.C.I. (Derby, Field-Trial, Sv. Hubert). 
Přednášky s videem, praktické ukázky, společný nácvik v revíru. Frekventanti budou rozděleni do malých skupin, dle zájmu a 
zkušeností.  
Na kurz navazuje Jarní pohár ČPSK dne 08.05.2020 se zadáním titulu CACT. Absolvování kurzu neznamená, že na Jarním poháru 
ČPSK automaticky uspějete, ale může být důležitou součástí přípravy vašeho pejska na pracovní zkoušky, Jarní pohár 
nevyjímaje.  

Další přednášky - poradců chovu a zkušených kynologů na téma chov, výživa, základy péče o psa. Večerní videa a diskuse.  
Děti a rodinní příslušníci jsou vítáni, v provozu bude i mateřská školka pro zabavení dětí po čas programu.  
Praktický výcvik bude probíhat v poli za každého počasí. Proto frekventantům doporučujeme vzít si pevnou obuv, holínky a 
dostatek oblečení.  

Ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích. Pes na pokoji samozřejmostí.  Možnost stravování v místě včetně snídaní. Cena 
ubytování na stránkách penzionu www.chrzin1.cz, bude upřesněna dle obsazení pokojů. 

V areálu i revírech je nutné dodržovat níže uvedená pravidla (při porušení pravidel může být frekventant okamžitě vyloučen a 
je povinen plně uhradit případné škody způsobené jím, jeho psem/psy nebo osobami, kteří jsou na kurzu s ním):  

Majitelé odpovídají za chování svého psa. V prostoru areálu není dovoleno vypouštět psy na volno a venčit je. V budově je 
nutno udržovat čistotu a majitelé zodpovídají za to, že nebude znečištěno povlečení ani matrace.  

Pravidla pro vstup do honitby:  
- se psy cvičit pouze v dohodnutých částech honitby 
- nepouštět psy na volno (pouze při výcviku na vyzvání vedoucího skupiny) 
- v případě jakéhokoliv incidentu informovat vedoucího skupiny 
- nevstupovat do zasetých polí (obilí, řepka a pod.) 
- v případě nálezu mláděte zvěře na toto nesahat 
- neodhazovat odpadky 
- vozidly jezdit pouze po cestách nikdy v poli 

Veterinární podmínky:  
Všichni psi, kteří se chtějí kurzu zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z ČR 
musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata.  

Všeobecná ustanovení:  
Pořádající organizace neodpovídá za případné uhynutí nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem během akce. 
Nemocní psi nejsou na kurz připuštěni.  

Informace, přihlášky, poplatky:  
Markéta Šmakalová tel.: 773 227 700,  capova.marketa@seznam.cz 
Chaberská 6, 180 00 Praha 8  

Cena za výcvik: 1250 Kč pro členy ČPSK 

http://www.chrzin1.cz/
http://www.chrzin1.cz/
mailto:capova.marketa@seznam.cz
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Propozice – Speciální výstava 

ČMKU, ČMKJ a Český pointer a setter klub, z.s. pořádá 
SPECIÁLNÍ VÝSTAVU  
se zadáváním titulu CAC a CAJC 

Datum a místo konání: Neděle 3. 5. 2020, Chržín, Stará fara     Program: 
  12:30 – 13:00      přejímka psů  

Rozhodčí:  Olga Dolejšová    13:00       slavnostní zahájení výstavy 
Hlavní rozhodčí:  Simona Svatoňová   13:10 – 16:00       posuzování v kruzích 
Ředitel výstavy:  Ing. Martin Hučko  16:00         přehlídka vítězů, závěrečné soutěže 

Odpoledne setkání členů a přátel ČPSK 
Všeobecná ustanovení 
Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám plemen anglický setr, gordonsetr, irský setr, 
irský červenobílý setr a pointer zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného 
pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno v propozicích a na přihlášce.  
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání 
psů po výstavním areálu je v zájmu pořádku a bezpečnosti zakázáno.  
Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Povoleno je pouze česání, 
kartáčování a stříhání. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu, než je nezbytné pro úpravu. Porušení 
těchto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. 
Vystavovatelé psů s uděleným titulem BOB – Vítěz plemene, jsou povinni se zúčastnit se svými psy přehlídky vítězů. 
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž 
se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v areálu výstaviště.  
Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je 
zakázáno. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel. 

Veterinární podmínky 
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem 
a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi pocházející z členských 
zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby 
nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob a zvířat. 

Pokyny pro vyplňování přihlášek 
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. 
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je shodné s první 
přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou 
cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena 
oboustranná fotokopie průkazu původu. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky 
musí být splněny v den podání přihlášky. Pro zařazení do třídy pracovní a vítězů je nutné přiložit k přihlášce fotokopii certifikátu 
o vykonané zkoušce, resp. o přiznání ocenění. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa 
do třídy otevřené. V případě platby složenkou přilepte na přihlášku minimálně kopii. Pokud nebude platba přihlášky provedena 
do data uzávěrky, bude přihláška vyřazena. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není 
možné.  Přijetí psa na výstavu bude cca týden před výstavou potvrzeno vstupním listem zaslaným e-mailem nebo poštou 
(neuvede-li vystavovatel e-mailovou adresu). Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v uvedeném termínu, je možno se o důvodu 
informovat na e-mailové adrese: capova.marketa@seznam.cz nebo na telefonním čísle: 773 227 700.  

Přihlášky ve vytištěné formě zasílejte na adresu: Markéta Šmakalová, Chaberská 6, 180 00 Praha 8 
Uzávěrka přihlášek: 20.4.2020   nebo e-mailem: capova.marketa@seznam.cz 

Protesty 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů 
a propozic. Protest může podat kdokoli, musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.000 Kč, a to pouze v průběhu 
konání výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

Třídy 
Třída štěňat stáří 4-6 měsíců  Třída otevřená  od 15 měsíců  
Třída dorostu    stáří 6-9 měsíců    (pro psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění) 
Třída mladých   stáří 9-18 měsíců  Třída pracovní  od 15 měsíců 
Mezitřída  stáří 15-24 měsíců    (pro psy s uznanou pracovní zkouškou) 
Třída veteránů  pro psy starší 8 let  Třída vítězů  od 15 měsíců  
       (pro psy s uznaným titulem šampiona či národního nebo klub. vítěze) 

mailto:capova.marketa@seznam.cz
mailto:capova.marketa@seznam.cz
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Tituly, čekatelství 
CAJC, CAC, R.CAC, BOB, BOS. Udělení titulů nelze nárokovat. Pro získání titulu C.I.B. a C.I.E. platí ustanovení FCI. Pro získání 
titulu Šampion ČR platí ustanovení ČMKU.    

Přehlídka vítězů / soutěže - Bude vybíráno vždy pouze první místo. 
Mladý vystavovatel – děti od 1 do 13 let 
Nejkrásnější štěně – nastupují všechna štěňata oceněná velmi nadějná 1 
Nejkrásnější dorost – nastupují všichni dorostenci oceněni velmi nadějná 1 
Nejkrásnější mladý jedinec – nastupují všichni mladí jedinci oceněni CAJC 
Nejkrásnější veterán – nastupují všichni jedinci veteráni oceněni výborná 1 
Nejkrásnější pár psů – nastupují fena a pes stejného plemene v majetku jednoho majitele 
Nejlepší chovatelská skupina – nastupují nejméně tři jedinci stejného plemene (kteří byli posouzeni na výstavě), pocházející od 
jednoho chovatele a minimálně ze dvou různých otců nebo matek 
Nejkrásnější pes výstavy – nastupují všichni jedinci ocenění BOB 

Výstavní poplatky 
Pro člena ČPSK   Účast v soutěžích je zdarma. 
Za prvního psa s katalogem   400 Kč  Do soutěží Mladý vystavovatel, Nejkrásnější pár psů, Nejlepší 
Za druhého a dalšího psa bez katalogu   300 Kč  chovatelská skupina se lze přihlásit v den konání výstavy do 
Štěně, dorost nebo veterán   150 Kč  ukončení posuzování jednotlivých plemen. 
Pro nečlena ČPSK    
Za prvního psa s katalogem   700 Kč  Poplatek se vrací pouze v případě, že přihláška byla odmítnuta. 
Za druhého a dalšího psa bez katalogu   500 Kč  V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin,  
Štěně, dorost nebo veterán 200 Kč  budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. 

Bankovní účet:   35-340490237 / 0100 (KB Praha) 
Konstantní symbol: 0558 
Variabilní symbol:  číslo člena ČPSK, nečlenové uvádí jako variabilní symbol číslo ČLP psa, do poznámky uveďte „SV“ 

Neuhrazené přihlášky a přihlášky bez dokladu o zaplacení nebudou přijaty! Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení. 
Vystavovatel svým podpisem na přihlášce, resp. jejím odesláním souhlasí se zveřejněním svého jména a případně adresy v 
katalogu výstavy a na webových stránkách ČPSK. 

Přihláška Speciální výstava ČPSK 
Jméno psa 
 

Chovatelská stanice 

Plemeno Pohlaví 

Datum narození 
 

Výstavní třída 
 

Tetovací číslo 
 

Číslo zápisu 
 

Otec 
 

Matka 
 

Chovatel (jméno, adresa, PSČ) 
 
 

Majitel (jméno, adresa, PSČ, telefon, e-mail, číslo člena, v případě, že uplatňujete slevu člena ČPSK) 
 
 
 
 

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. K přihlášce musí být přiložena kopie průkazu 
původu. Vystavovatel svým podpisem na přihlášce, resp. jejím odesláním souhlasí se zveřejněním svého jména a případně 
adresy v katalogu výstavy a na webových stránkách ČPSK. 
 
Místo ……………………………………………. Datum ………………………… Podpis ………………………………………………………………………………… 
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Propozice – Jarní pohár 

ČMKU, ČMKJ a Český pointer a setter klub ve spolupráci  
s OMS Kladno a MS Záhoří – Slatina pořádá dne 8. 5. 2020 v oblasti Blevice 
 

Jarní pohár ČPSK se zadáním titulu CACT 

Sraz účastníků: v 8 hodin - Blevice, restaurace „U Primasů“(na návsi). 
GPS: 50°12'35.892"N 14°14'8.917"E 
Soutěž bude zahájena v 9,00 hod. Občerstvení včetně snídaně je zajištěno. 
 

Zkušební řád: Jarní pohár ČPSK.  
K dispozici na www.pointer-setter.cz, rubrika dokumenty - pravidla - zkušební řády zkoušek a soutěží 
Skupina: angličtí ohaři       Zadávané tituly: CACT, res.CACT pro plemena anglických ohařů 
Zadávaná ocenění: Pohár ČPSK pro vítěze soutěže a Pohár Ireny Rafalské pro nejlepšího irského setra. 
Rozhodčí: Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.  
Startovné: Kč 800, členové ČPSK Kč 400. Startovné se hradí na účet ČPSK č.: 35-340490 237/0100, variabilní symbol 8520 a 
klubové číslo (pokud nejste členy klubu, pouze 8520 a do poznámky uveďte své jméno). Počet startujících je omezen na 16 psů 
(2 skupiny). Uzávěrka přihlášek je 14 dní před konáním soutěže. Přihláška je platná doručením přihlášky a zaplacením 
startovného. Později doručené nebo zaplacené přihlášky nebudou akceptovány. K přihlášce připojte fotokopii průkazu původu 
psa/feny. Pověřená osoba (přihlášky + informace):  Eva Straková,Vítkovská 199, 463 31 Chrastava 

tel.: 731 463 306, e-mail: seva.strakova@seznam.cz 
Veterinární podmínky: 
Všichni psi, kteří se chtějí zkoušky zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z ČR 
musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi 
pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky 
dané platnými nařízeními Evropského Parlamentu a Rady Evropy. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí zkoušky 
zúčastnit. 
 

Všeobecná ustanovení: Pořádající organizace neodpovídá za případné uhynutí nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené 
psem během akce. Zkoušky se konají podle zkušebního řádu pro Jarní pohár ČPSK a těchto propozic. Na zkouškách (soutěži) se 
nezadává lovecká upotřebitelnost. 
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Českomoravská kynologická jednota 
Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4, telefon 224 948 470 

 

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 / tetovací číslo / čip 

    

    

    

    

    

    

    

    

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  
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Klubový Adresář 

Výbor ČPSK   Předseda klubu   Jednatel 

Ing. Martin Hučko    Mgr. Julie Poláková 
Libovice 47     Pražská 427 
273 79 Tuřany    281 04 Plaňany 
+420 724 669 470   +420 604 287 635 
president@pointer-setter.cz  info@pointer-setter.cz 

Matrikář    Ekonom 
Markéta Šmakalová   Vladimíra Dvořáková 
Chaberská 6    Podchýšská 15 
182 00 Praha 8   143 00 Praha 4 
+420 773 227 700   +420 602 171 513  
matrika@pointer-setter.cz  ekonom@pointer-setter.cz 

Informační referent   Výcvikář 
Alena Poláková   Eva Vydra Straková 
Vinohrady 13    Vítkovská 199 
413 01 Kleneč    463 31 Chrastava 
+420 606 252 171   +420 731 463 306 
alenka.polakova@centrum.cz vycvik@pointer-setter.cz 

Člen výboru klubu    Člen výboru klubu 
Jiří Drábek    Jiří Hanč 
Zalažany 30    Růžová 2292/42 
583 63 Chroustovice   276 01 Mělník 
+420 775 672 076   +420 724 221 918 
zMesinskeHajovny@seznam.cz  xhancj@seznam.cz 

Poradci chovu Hlavní poradce chovu, poradce pro chov pointrů a anglických setrů 

Simona Svatoňová, Jahodová 288/40, 106 00 Praha 10, +420 731 678 559 
poradce.as@pointer-setter.cz, poradce.poi@pointer-setter.cz 

Poradce pro chov gordonsetrů 
Eva Nosková, Bratří Mrštíků 60/22, 691 72 Klobuky u Brna 
+420 728 067 617, poradce.gs@pointer-setter.cz 

Poradce pro chov irských setrů 
Ing. Martin Houda, Lojovická 364/613, 140 00 Praha 4 
+420 602 482 873, poradce.is@pointer-setter.cz 

Poradce pro chov irských červenobílých setrů 
Jana Sedláková, Drválovice 19, 679 36 Vanovice 
+420 737 815 574, sedlakova.jani@tiscali.cz 

Kontrolní komise Předseda KK Mgr. Jana Anderlová, Stodůlecká 13, 158 00 Praha 5 

+420 251 613 328, revizni.komise@pointer-setter.cz 

   Člen KK Hannah Melcerová, Jirsíková 31/11, 392 01 Soběslav 
+420 604 421 043, hannah@bshawk.cz 

Člen KK Marie Varhánková, Křížkovského 27, 678 01 Blansko 
+420 723 346 537, mvarhankova@seznam.cz 
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