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Vážení členové KCHNKO,

jako nový člen výboru KCHNKO Praha jsem byl pově-
řen výborem klubu napsat úvodní slovo v našem klubo-
vém zpravodaji . Do řad členů KCHNKO mě dovedli můj 
děda a otec, kteří při své práci v zemědělství měli svého 
velkého koníčka - krátkosrstého ohaře. Měl jsem tedy štěs-
tí a podporu pro rozvíjení aktivit kolem KO a členem klu-
bu jsem od svých 18 let.

Chtěl bych ve svém článku upozornit na potřebu podpory zkušených kyno-
logů mladým začínajícím držitelům, chovatelům a drezérům našeho krátko-
-srstého ohaře, aby do členské základny pronikala mladá krev a mohla se pro-
sadit na všech úsecích činnosti v myslivecké kynologii.

Věřím, že mladá generace bude zárukou jednotnosti a následného spojení tří 
klubů KO v jeden jediný. Vyspělá kynologická Evropa nám může závidět exteriér 
a výkon KO, ale na druhé straně se diví proč máme v ČR tři kluby KO.

V roce 2008 máme možnost zaznamenat změnu pro kvalifikaci ohařů na
MRK . Přejme si, aby změna kvalifikace ohařů přinesla kvalitnější úroveň  
vrcholných kynologických akcí.

Výborná úroveň našeho klubového zpravodaje je nesporná, ale stále nám 
chybí dostatek příspěvků od členské základny.

Opětovně vyzývám všechny, kteří by se chtěli podělit se svými zkušenostmi  
s našimi čtenáři, aby poslali na adresu redaktora svůj příspěvek.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim členům KCHNKO, kteří na sebe 
berou odpovědnost při pořádání velmi náročných klubových akcí.

Všem chovatelům, držitelům a drezérům krátkosrstého ohaře přeji úspěšnou 
aktivitu a radost z práce okolo krátkosrstého ohaře. 

    
 Petr Volný
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Činnost Klubu chovatelů 
NKO Praha v roce 2007

V loňském roce se uskutečnila dne 
l7. března konference KCHNKO na níž 
byla hodnocena činnost za uplynulé čtyři 
roky. Ve zprávě předsedy si delegáti vy-
slechli mimo jiné i návrhy změn Stanov  
a Zápisního řádu KCHNKO. Tyto  
základní směrnice jež schválila konfe-
rence byly publikovány ve Zpravodaji 
l/2007. Pro chovatelskou radu vyplynul 
úkol, který se týká zpracování koncepce 
chovu pro další období s ohledem na vý-
běr jedinců do chovu a podmínek chov-
nosti. Tyto aspekty však musí být pro-
jednány s dalšími Kluby,které se zabývají 
chovem NKO na území republiky a jak 
ukládá Zápisní řád ČMKU, musí být pro 
jedno plemeno stejné.  
Z tohoto nástinu vyplývá, že snaha zkva-
litnit chov a tím i výkony psů bude nejen 
úkolem pro odpovědné funkcionáře, ale 
také pro členskou základnu a zejména 
pak pro jednotlivé chovatele  
a vedoucí psů.

Z dostupných materiálů zasílaných 
příslušnými OMS o výsledcích jedinců 
předvedených na zkouškách nelze ob-
jektivně zhodnotit výsledky minulého 
roku,poněvadž již řadu let se stává,že 
nezodpovědností funkcionářů OMS 
dochází ke zkreslování pracně zpracová-
vaných přehledů výcvikářem Klubu. To 
znamená, že zde uváděná čísla jsou pou-
ze statistická.

 Našim členům se dává široká možnost 

zúčastňovat se různých druhů výstav,kde 
mohou prezentovat svoje svěřence. Hlavní 
pozornost by však měla být věnována Klu-
bové výstavě, kterou úspěšně zajistila Jiho-
česká pobočka dne 2. 6. 2007 v Humpolci. 
V letošním roce organizuje ČMKU l7 vý-
stav a naše Klubová výstava se uskutečni-
la dne 17. 5. v Kutné Hoře na Kačině.Za 
zamyšlení stojí, které výstavy se zúčast-
ňovat.Je běžnou praxí, že výbor Klubu  
na každou výstavu navrhuje rozhodčí  
z exteriéru z řad našich členů.Bohužel  
se stává,že jsou delegováni v minimální 
míře, takže pak posuzují rozhodčí z širo-
kou aprobací,což mnohdy neuspokojuje 
jak vystavovatele, tak i přihlížející.

Stává se pravidlem,že jednotlivé po-
bočky v časových intervalech organizují 
Klubové akce. V loňském roce Severo-
moravská pobočka uspořádala již  
14. ročník Moravskoslezského poháru 
na úrovni všestranných zkoušek ohařů, 
kde se velmi dobře prezentovalo 10 NKO 
našich členů. Členové Jihomoravské 
pobočky se již po sedmé setkali s přá-
teli Rakouského klubu NKO při konání 
porovnávacích zkoušek polní a vodní 
práce,kde byly poprvé zadávány tituly 
CACIT a res. CACIT.

Pokud se týká účasti NKO na vyšších 
zkouškách, nebyly v loňském roce docíleny 
nikterak výrazné úspěchy. Na MFV, který 
uspořádala Východočeská pobočka sou-
těžilo 20 NKO z toho 18 našich členů a 2 

ze Slovenska. Uspělo však pouze 
l l NKO což je 61 %. Zahraniční 
účastníci neuspěli. 

Na další stěžejní akci MRK 
se kvalifikovalo 12 NKO, z toho
bylo 9 v držení našich členů. Dá 

se říci, že v historii 33. ročníků tohoto 
memoriálu byly docíleny nejhorší vý-
sledky, neboť z celkového počtu 20 sou-
těžících jich uspělo pouze 10. Provede-
me-li podrobnější rozbor zjišťujeme, že  
z 12 NKO jich uspělo pouze 5, z nichž 
byli 4 psi našich členů.

 Budu pokračovat v rozboru výsledků 
NKO na vrcholné soutěži MKP. Z celko-
vého počtu 16 účastníků bylo na startu 
7 NKO, z toho 4 členové našeho Klubu, 
2 NKO ze Slovenska a 1 NKO z Klubu 
Jizerní Vtelno. Do konečné klasifikace se
probojovalo 11 účastníků a toho 6 NKO. 
V I. ceně byl vítěz NKO z Klubu Jizerní 
Vtelno, ve II.ceně 2 NKO našich členů  
a 1 NKO ze Slovenska. Ve III. ceně  
l NKO našeho člena a čtvrtý pes našeho 
člena neuspěl.

Proč uvádím tyto údaje,které jsou zná-
mé z tabulek uvedených v loňském Zpra-
vodaji Na tuto otázku se těžko hledá od-
pověď. Při hodnocení na konferenci jsme 
s uspokojením konstatovali,že uplynulé 
čtyřleté období bylo úspěšné po organi-
zační, výcvikové a výstavní činnosti.  
K určitě velkému zklamání však došlo  
v minulém roce ve výkonech a prezenta-
ci na vrcholných kynologických akcích.
Zabránit dalšímu propadu či neúspěchu 
bude úkolem pro výbor Klubu a zejména 
chovatelskou radu. Ovšem bez pomoci 
členské základny,jednotlivých chovate-
lů,drezérů a rozhodčích bychom přešla-
povali na místě. Takže bude zapotřebí 
kolektivní spolupráce,vzájemné pocho-
pení,přátelská výpomoc,zlepšení vztahů 
tak,aby se úroveň výcviku projevila při 
všestrannosti práce našeho plemene  
a opět se dostala na špičkovou úroveň. 

 
 Ivo Bébar

Zkoušky Předvedeno Neuspělo %
JZ 110 3 2,75
PZ 247 41 16,60
SVP 52 3 5,76
LZ 52 7 13,46
VZ 68 19 27,94

Předkládáme  vám informaci o finančních záležitostech čin-
nosti klubu  za rok 2007. Hospodaření klubu v roce 2007 bylo 
pasivní  v číselném vyjádření zhruba v částce 9000,- Kč.

Dá se říci, že z rozpočtu v roce 2007 byly čerpány jen plá-
nované částky a nedošlo k žádné mimořádné situaci která by 
požadovala mimořádné finanční krytí. Situaci ve financích klu-
bu neohrozily ani vývoj cen a inflace ve společnosti. Zvýšenou  
potřebou finančních prostředků v období následujícím je Klub
připraven čelit zvýšením členského příspěvků od roku 2008. 

Josef Koblasa
ekonom klubu

Rozbor finančního
hospodaření KCHNKO v r. 2007

Výdaje Rok 2007
Spotřeba drobného materiálu   591,50
Poštovné 10 091,50
Ostatní osobní náklady 6 000,00
Cestovné 88 777,00
Nájemné  5 922,00
Tisk a distribuce Klub. zpravodaje 76 906,20
Ostatní tiskoviny 8 564,08
Věcné ceny 19 940,00
Dotace na uskutečnění akcí 12 980,00
Poplatky (za vedení účtu) 2 534,00
Celkem výdaje  232 306,28
 
Příjmy Rok 2007
Tržby  37 350,00
Členské příspěvky 160 400,00
Zápisné nových členů 2 000,00
Poplatky za krytí chovným psem 8 700,00
Poplatky za nadpočetná štěňata 13 500,00
Úroky z vkladů  1 194,51
Celkem příjmy  223 144,51
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Přehled o doporučení a krytí
chovných psů a stav chovných fen v roce 2007

937 BOJAR z Kolšova 2 1
938 BOJAR z Černické obory 1 0
940 CIR z Býchorska 2 0
943 KENY od Záveské ovčárny 4 1
944 BEN od Borové skály 4 0
945 Tor ze Štípek 1 0
946 VIGO Afoli 9 3
947 UNO Afoli 2 0
949 ATOS od Orlice Borohrádek 1 0
953 ART Kořenice 1 1
954 BEN ze Sadských borů 1 1
955 ŠAN Kořenice 4 0
956 TARAN Kořenice 1 0
957 TOXY Kořenice 1 0
958 FLOK z Rutvasu 4 0
959 RYS Kořenice 2 0
960 ŽERYK z Brníkov. stráně 5 0
961 BOR z Ostašova 1 0
962 ART od Roztrhané skály 4 1
963 ARGO z Bílice 2 2
964 CEDR ze Soldátovy hvězdy 4 2
965 MIRO z Proseč. vysočiny 6 2
966 UTAH ze Štípek 1 0
969 AJAX od Lužecké lípy 6 2
970 KYR z Kaznějova 1 0
971 CIT z Černých blat 6 1
972 RAP Kořenice 8 4/0
973 VAN Kořenice 2 0
975 ZIRR z Klokočky-Kubát 1 0
977 MUR z Husína 2 0
978 TAS z Husína 2 0
979 GAL z Rutvasu 3 0
980 ZORRO z Klokočky-Kub. 2 1
981 TOM z Klokočky-Kubát 3 0
982 BAR ze Semitského revíru 3/1 0/1
983 CESAR z Losíku 4 0

984 EGON z Bachlu 4 0
985 GRON z Kuželova ranče 1 0
986 VIR z Husína 4 1
987 KIR z Dvorského sokoláku 4 0
988 ARGO u Odluží 1 0
989 DAG Kořenice 4 3
990 FAR Kořenice 4 0
991 CARO Kořenice 11 6
992 URON Kořenice 6 1
994 PERUN z Hajské 4 0
995 RAP z Jaroslavských polí 1 0
996 CAR z Malé Hranické 1 0
997 BARBAR z Mešínské háj. 2 0
1000 CHYRON z Pelhřimova 1 0
1002 PIK z Očkovskej doliny 1 0
1003 ABAJ od Ptáč. Konikleců 1 0
1004 AMOR z Rechelské sam. 1 0
1012 BODY chov z Kožlí 1 0
1013 ATOS z Dobelických luk 2 0

Zahraniční krytí
CRO LEE V.G. 1 1

KKO II.
32/2 SOK Javořice 4/1 4/4
40/2 HAS Juta z Bolatic 4/1 2/1
41/2 VAYT Šípová 0 2
46/2 CIGO ze Sold. Hvězdy 3 2
47/2 VIR Javořice 1 0

KKO III.
56/3 IDOL z Cz. Dworu 1 0
66/3 ATAMAN Dumma Kazan. 5/4 4/3
67/3 JASAN z Bilice 2 1
79/3 PROFI Pig Pen Rap N. 1 1
81/3 FAKÍR od Nezd. Potoka 2 1
82/3 FARAON od Nezd. Pot. 1 0
87/3 ATARI Jasénky 2 0

Celkem: 309/9 85/7

Pobočka
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Severomoravský 2 7 - 4 8 5 - 5 4 - 2 1 - - 1 - - 3 1 2 3 3 1 - 13

Jihomoravský 4 14 - 4 16 6 - 10 4 1 - 1 - - 5 1 - - 6 4 5 2 5 - 22

Východočeský 1 4 - 3 3 5 - 3 3 - - - - - - 2 - 1 2 - 4 1 - - 8

Jihočeský - 14 - 7 14 7 - 17 3 1 - - - - - - - 1 4 6 2 7 - 1 21

Západočeský 1 3 - - 4 - - 3 1 - - - - - - - - - 1 2 - - 1 - 4

Severočeský - 4 - 1 3 2 - 4 - - - - - - - 1 2 - 1 - 1 - 1 - 5

Středočeský 1 11 - 6 9 9 - 2 5 - - 6 - 1 2 2 1 2 2 8 2 1 2 - 18

Celkem: 9 57 - 25 57 34 - 44 20 2 2 8 - 1 8 6 3 7 17 22 17 14 10 1 91

Přehled o stavu chovných fen NKO v roce 2007

Číslo Jméno psa Doporučen Kryl
850 GERON Kořenice 1 1
862 AR z Jeklíku 4/1 2/1
868 KORAN Kořenice 2 0
869 JAS Kořenice 2 0
874 HAKY z Pelhřimova 3 0
878 HAD od Puchardu 1 0
881 RALF Afoli 5/1 2/1
883 CHARON z Dvor. Sokoláku 2 0
884 ALF od Velkých smrků 2 0
885 LORD z Jaroslavských polí 2 0
890 JAGO Kořenice 1 0
892 BOR Agram Morávia 2 0
893 DON od Mohelského mlýna 1 0
895 ARGO z Chytkovy hájovny 1 1
899 KIM ze Štípek 1 0
900 NICKY vom Gleistal 3/1 1/1
901 JARIK ze Záveské ovčárny 1 1
904 ULF od Řeky Lomnice 13/1 4/1
905 ATOS z Oklikova 3 3
906 Chir z Dvorského Sokoláku 1 0
908 IR z Kamenické leče 1 0
909 JAX z Kamenické leče 3 0
910 HOLAN od Prokop. blesku 1 1/0
911 BRYT z Čerazské bažant. 2 0
912 LESAN Kořenice 1 0
913 MIT Kořenice 2 0
915 IR ze Sedlinky 2 0
917 DIX z Lučkovic 1 0
919 IREK Fransto 2 0
926 LESAN z Prosečské vys. 14 7
927 BARD z Vtelenských polí 1 0
928 IR z Nemilanských hájů 2 1
931 PRIM Kořenice 1 0
933 JIK z Dvorského Sokoláku 1 0
934 OR ze Štípek 1 1
936 ARGO z Entlova dvora 4 1/1

Informace na této straně zpracoval MVDr. Čestmír Šrámek, CSc., hlavní poradce chovu

Opravte si prosím následuící údaje v seznamu chovných psů:
937 Bojar z Kolšova, změna adresy- Jiří Kubát ml. Tavolníkova 1844, 140 00 Praha 4
965 Miro z Proseč. vysočiny, maj. Kos Václav, Nová Buková 49
980 Zorro z Klokočky-Kubát, opět zařazen do chovu - nový majitel Vladimír Mareš, Náměstí 65, 262 72 Březnice, tel.: 724 109 715
1010 Chyt z Knollovy školy, nový maj. Valehrach Tomáš, Dražovice 91, 683 01 Rousínov, tel.: 602 783 816
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Nejrozšířenější plemeno kontinen-
tálních ohařů prošlo v zemi původu 
dlouhým vývojem. Dá se říci, že vývoj 
do konce 19. století byl podobný jako 
u nás. Minulé století, zejména dvě svě-
tové války, po kterých byla populace 
NKO značně poničena - zde je možné 
použít ještě přiléhavější výraz zdecimo-
vána. Demokratické politické zřízení 
ve druhé polovině 20. století, k tomu 
vyšší životní úroveň a kupodivu i rych-
lejší úbytek drobné zvěře než například 
v Československu, znamenaly zvýšení 
úrovně chovu zemi původu. 

Systémem zkoušek zaměřeným pře-
devším na vrozené vlohy, a jejich posa-
zením - povýšením na prestižní úroveň 
proti zkouškám všestranným. Dále de-
mokracií při možnosti vybírání partnerů 
ze strany chovatelů, a vznikem linií podle 
jednotlivých chovných stanic získali ně-
mečtí chovatelé velký náskok proti cho-
vatelům za oponou, ale i například  
v Rakousku.

Počty ohařů
Je velice zajímavé, že NKO v Německu 

v současné době není nejrozšířenějším 
plemenem ohařů. V časovém úseku po-
sledních deseti let se řadí na druhé místo 
v počtech zápisů štěňat za německé oha-
ře drátosrsté. Na třetím místě mezi za-
pisovanými ohaři není potom německý 
ohař dlouhosrstý, jak by z logiky mohlo 
vyplývat, ale malý münsterlandský ohař.

Popularita NKO v Německu je stabilní 
a pohybuje se posledních letech od  
1160 do 1310 zapsaných štěňat za rok.  
V této situaci si musíme uvědomit, že  
v Německu žije asi 80 milionů obyvatel. 
Tuto situaci můžeme porovnat s naším 
státem, kde při počtu obyvatel málo pře-
sahujícím 10 milionů obyvatel zapisují 
všechny tři kluby každoročně od 550 do 
750 štěňat ročně. Tento údaj jistě napoví-
dá i možnou budoucí proporci, ale  
i tendenci počtu zapisovaných štěňat 
NKO v naší republice. 

Vrhy a štěňata
Nejvíce v posledním období je zapi-

sováno hnědých běloušů – kolem 60%, 
hnědáků asi 20% - 25%, černých běloušů 
asi 13% - 18%, asi 1% - 3 % celočerných 
a další necelé jedno procento hnědých 
a černých strakošů (podkladem je bílá 
barva).

Pro zajímavost uvádím:
V roce 2001 se narodilo 1249 štěňat. 

V roce 2002 se narodilo 1193 štěňat. Jak 
uvádí německá plemenná kniha, pokles 
o 4,5% z roku na rok, je možné hodnotit 
jako běžný. Naopak plemeno německý 
drátosrstý ohař zaznamenalo výrazný 
meziroční pokles v letech 2001 a 2002  
o 19%, malý münsterlandský ohař do-
konce o 28%. Musím však poznamenat, 
že srovnání dvou let má pouze malou vy-
povídací schopnost.

Trochu se zastavím u hodnoceného 
roku 2002. Z celkového počtu1193 štěňat 
bylo 592 psů a 601 fen. Tito byli narozeni 
celkem ve 179 vrzích a průměr štěňat na 
vrh činí 6,66. Nejméně zapsaných štěňat ve 
jednotlivých vrzích bylo 1, nejvíce 14 ks.

Hnědáků bylo 273 tj. 22,74%. Hnědých 
běloušů 753 - 63,12%. Celočerných 12 tj. 
1,01%. Černých běloušů 152 - 12,74%. 
Strakoši 2 tj. 0,17%.

V roce 2003 bylo narozeno 1137 ště-
ňat. V roce 2004 - 1270 štěňat. V roce 
2005 celkem 1377 štěňat a v roce 2006 
celkem 1432 štěňat.

Rok 2007 byl průměrný. Narodilo se 
1295 štěňat. Z toho 654 psů a 651 fen ve 
182 vrzích. Průměr na vrh činí 7,11 ště-
něte.

Rozdělení podle zbarvení: 265 hnědá-
ků tj.20,46%, 751 hnědých běloušů  
tj. 57,99%, černých běloušů 238 tj. 18,38%. 
Celočerných 34 - 2,63%. Strakošů hně-
dých i černých dohromady 7 tj. 0,54%.

Závěrem této pasáže pro zajímavost 
uvádím, že nový chovatelský rok začíná 
každoročně od 1.srpna. A štěňata naro-
zená po 1. říjnu se zapisují jako štěňata 
roku budoucího. Tzn., že štěně narozené 
10.10.2007 bude mít čtyřmístné číslo zá-
pisu doplněné rokem 07. Příklad označe-
ní 0003/08. 

V SRN působí celkem 37 chovatel-
ských klubů NKO, které jsou zastřešeny 
spolkovým klubem - prezidiem. Vrhy 
byly evidovány ve 31 chovatelských klu-
bech.

Mezi nimi bylo odchováno v roce 2007 
nejvíce v klubu Nordwest 168 štěňat, v 
klubu NADKC-USA 115 štěňat, dále v 
klubu Artland – Emsland 108 štěňat. Na 
dalším místě byl klub Westfahlen, který 
zapsal 85 štěňat. 

Plemenná kniha – Zuchtbuch
Každoročně po ukončení chovné sezo-

ny je uzavřen, a potom v knižní podobě 
vydán Zuchtbuch, ve kterém jsou uve-
deny veškeré údaje o vrzích, narozených 
štěňatech, rodičích štěňat atd. Do této 

plemenné knihy je možno kdykoliv na-
hlédnout. Je totiž průběžně vedena  
v elektronické podobě.

 Jedná se o velice dobře statisticky se-
řazený soubor, podle různých kritérií,  
s vysokou vypovídající schopností  
a každý kdo potřebuje se dozví potřebné 
informace. Informace do sebe zapadají, 
tudíž ani není možné moc podvádět  
a ohař, který se do seznamu jednou do-
stane, případně udělá zkoušky a stane se 
chovným je perfektně sledován po celý 
život. Domnívám se, že Zuchtbuch je ve-
lice inspirativní i pro ostatní země. Ale  
i pro ostatní, především pracovní pleme-
na psů. 

Pro zajímavost uvedu co všechno 
Zuchtbuch sleduje:
- počet narozených ohařů – podle zbar-
vení, jména, data narození, chovatelské 
stanice, čísla zápisu
- počet jedinců narozených v daném roce 
po jednotlivých psech, fenách, chovatel-
ských stanicích a jednotlivých klubech
- nové chovné stanice
- výsledky exteriéru i výkonu v jednot-
livých disciplinách, včetně získaných 
bodů, DKK. Vše v přehledné tabulce po 
chovných psech
-  nakonec jsou zveřejněni nejvýznam-
nější ohaři v daném roce – zejména podle 
výsledků IKP a Kleemannových zkoušek, 
včetně kopií průkazu původu.

Plemenná kniha se vede v Německu 
(na různých úrovních) již více než sto let.

Ročník 2007 měl pořadové číslo 111. 
Hned několik regionálních klubů má 
více než stoletou tradici, například Klub 
Bayern.

Chovná základna je velice rozsáhlá. 
Některé chovatelské stanice mají v sou-
časnosti dominantnější postavení, jak 
vzhledem počtu zapisovaných štěňat, 
tak i při úspěších jedinců na výstavách 
i zkouškách. Studium výše uvedených 
Zuchtbuchů by přineslo pro většinu na-
šich kraťasářů důležité informace pro 
zvelebení svých chovů. 

Těmto známějším stanicím se někdy 
také říká „zlaté chovné stanice“. Všechny 
prošly určitým vývojem, a nutno říci, že 
jsou to ty, které určují trend v exteriéru 
německých krátkosrstých ohařů, které-
mu se ostatní chovatelé, i v ostatních stá-
tech, přizpůsobují. 

Významnější chovatelské stanice  
v SRN

Mezi všemi stanicemi v SRN stála ve-
lice vpředu chovná stanice „vom Hege-
-Haus“, chovatelky Karin Stramann  
z Waldhausu u Pruského Oldendorfu. 

Tato stanice zapisovala každoročně tři 
a více vrhů, maximálně však pět. Od-

Německý krátkosrstý ohař
v zemi původu
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chovávala kolem dvaceti štěňat, většinou 
hnědých běloušů, ale také hnědáků a čer-
ných běloušů. Paní Stramann jako první 
odchovala černobílé strakoše. Záměr vy-
tvořit přípustné zbarvení podobné koni 
appaloosa bohužel nedokončila. Jedinci 
z této chovatelské stanice se ještě dnes 
pravidelně prezentují na IKP, Kleeman-
nových zkouškách, ostatních pracovních 
soutěžích a zkouškách a mezinárodních 
výstavách a všude patří mezi nejlépe 
hodnocené. Pro stanici cvičí výborní cvi-
čitelé a většinou jsou nejlepší Hege-Hau-
sové v době vrcholné prezentace v majet-
ku chovatelky, která zabezpečí špičkovou 
přípravu u vynikajících vůdců. Například 
Siegried Hofstetter, Paul Seegers, Klaus 
Bommers a Ludger Krebs, kteří cvičí v 
různých částech SRN. Siegried Hofstetter 
vyhrál v letech 1997, 1999 a 2001 schau-
suche na třech po sobě následujících IKP. 
Všechny jsem měl možnost sledovat  
a mohu říci, že vyhrál přesvědčivě a za-
slouženě.

Plemenitba probíhá často na bázi úzké 
příbuzenské plemenitby, jistě za cenu ve-
likých obětí, ale část krásných  
a pracovitých jedinců se stává následně 
výraznými zlepšovateli populace. Asi 
před třiceti lety zakoupila majitelka  
v Maďarsku, do svého chovu (ve kterém 
používala plemeníka z jiné chov. stanice 
velice obezřetně) psa z německého chovu 
– nádherného černého bělouše Ciro vom 
Bichtelwald. Ten se velice osvědčil ve sta-
nici majitelky, ale také v mnoha dalších 
chovných stanicích (koluje také v krvi 
našich ohařů) a byl rozhodně výrazným 
zlepšovatelem chovu NKO. Jen velice 
málo psů mělo tu čest osvěžit chov vom 
Hege – Haus. V posledních deseti letech 
byl použit velice krásný hnědák Eng-
holms Junker (po otci Zobel vom Prege-
lufer, dědečkem z otcovy strany byl Ciro 
vom Bichtelwald). 

Jeho potomci z jednoho vrhu, Yard  
a Yelli vom Hege – Haus byli spářeni a 
jedinci z tohoto vrhu - pes Nougat a fena 
Nuss, byli velice krásní a pracovití jedin-
ci. Nougat vyhrál v roce na IKP přehlíd-
ku exteriéru i schausuche. Syn Nougata 
- Dagobert se stal otcem vrhu E z CHS 
Špalíček. V České republice využil psa 
Jean vom Hege – Haus chovatel Luděk 
Müller.

 Zmínka o výše uvedených psech je 
pouze malým výběrem z celé dlouhé 
řady krásných Hege-Hausů.

Paní Karin Stramann zemřela v pro-
sinci roku 2004. Na její počet byla vy-
dána publikace v od Catrinel Pauny a 
Adama Kuna „Hege-Haus story“ (v an-
gličtině). Kniha sleduje vývoj a úspěchy 
této stanice.

Se smrtí paní Stramann, dle její po-
slední vůle, zanikla i stanice vom Hege-
-Haus.

Syn chovatelky Christian T. Plange  
z Dusseldorfu založil novou chovnou 
stanici vom Hege-Hof. Za tři roky od-
choval 3 vrhy v tradici a duchu stanice 
své matky.

 
Vom Osterberg – chovatel, dlouholetý 

hlavní poradce chovu, veterinář Dr. Al-
bert Lemmer, není jen úspěšný chovatel, 
ale také výborný cvičitel a organizátor. 
Více než dvacet let zastával funkci hlav-
ního poradce chovu a působil také jako 
jediný hodnotitel dysplazie kyčelních 
kloubů v celém Německu pro NKO. 
DKK nyní hodnotí jeho syn Dr. Wolfram 
Lemmer. Výrazný bojovník za zlepšení 
zdravotního stavu populace NKO.

Do svého chovu připustí pouze fyzicky 
a psychicky zdravé jedince. Za dobu po-
sledních dvaceti let chová hnědé, černé 
bělouše i hnědáky. Tím, že velice selek-
tuje připouští i vliv jiných chovných sta-
nic – Hege-Haus, Asseburg, Engholms, 
Poettsiepen, atd. Ohaři z jeho chovné 
stanice často mají matku i z jiné chovné 
stanice, zejména z těch, kam prodal ba-
bičku nebo prababičku ze svého chovu.

V posledních letech výrazně ovlivnili 
chov psi z jeho chovné stanice - Ivo,  
Idefix, Dux, Firn, Světový vítěz KS  
Heiko a Lux.

První zmínku o Dr. Lemmerovi v Če-
chách jsem četl v knize Jana Báči již v 
roce 1965 – kde popsal, za základě zá-
pisků Dalibora Černého, finále II. IKP
konaného v Rakouském Welsu, kde Dr. 
Lemmer se psem Ex vom Osterberg bo-
joval ve finále s Josefem Hlaváčem, který
vedl psa Cvika z Haškova kraje. 

Rothenuffeln- chovatel Wolfgang 
Wischmeyer pojmenoval svou chovatel-
skou stanici po vesnici, ve které žije. Za-
svěcení vědí, že je šéfem plemenné knihy 
pro všechna plemena psů v Německu. 

Ohaře chová téměř 40 let, jedním  
z prvních ohařů z jeho chovu byl i u nás 
známý Don Rothenuffeln - kynologa Ja-
roslava Čurdy, který jej získal výměnou 
za štěně ze svého chovu. Chovatel se sna-
ží, aby jeho psi byli krásní, vysoce výkon-
ní a konkurence schopní. Pro zvelebení 
svého chovu se dokáže nadchnout a kou-
pit, případně importovat feny, když věří, 
že budou v plemenitbě příznivě působit. 
Fena z naší republiky – Gabina  
z Vešek tento instinkt potvrdila a nej-
lepší vrhy před dvaceti lety měl právě po 
ní. Jejími potomky byli a jsou vynikající 
chovní psi: Terz a Till – přes matku Yoli 
Rothenuffeln, Emir – přes matku Widu  

a babičku Yoli. Tito chovní psi se vy-
skytují do páté generace ve velké části 
současné populace i v „českých“ rodo-
kmenech. Yoli Rotheruffeln byla v chovu
pana Wisch- Meyera nejdůležitější.

Dalším výborným psem byl Grix Ro-
thenuffeln po matce Dorka z Brnišťáku,
který velice dobře a rozsáhle ovlivnil 
chov – von der Asseburg. 

Současní nejvíce využívaní chovní psi 
jsou Wassow Rothenuffeln, Zenit Ro-
thernuffeln, Carlos Rothenuffeln, Falko
Rotheuffeln.

V letech 2001 - 2003 využil v chovu 
českou fenu ICH Samanthu z Vtelen-
ských polí. Po ní začali působit v chovu 
tři chovní psi Protz, Quitt a Quint Ro-
thenuffeln.

Chovatel nikdy nepoužil ve svém cho-
vu jedince ze stanice vom Hege Haus. 

Pöttmes – dlouholetá chovatelka NKO 
v SRN paní Franzi Heinem žije v Renne-
rodu nedaleko Limburgu. Chov ohařů je 
její láskou po celý život.

Nyní každoročně odchová 2 až 3 vrhy. 
Vždy na výborné pracovní i exteriérové 
úrovni. V naší republice pes hnědák Alfo 
Pöttmes, vedený Josefem Kellersteinem, 
v roce 1956 vyhrál MKP a společně  
s blízkým příbuzným hnědým běloušem 
Ratzem Pöttmes výrazně ovlivnili, ze-
jména po stránce odolnosti naše chovy 
na počátku 60 let. Oba působili v chovné 
stanici ČSMS v Sadské u Poděbrad.

Chovatelka dnes chová většinou čer-
nobílé ohaře, případně hnědé bělouše. 
Při poměrně široké základně může pářit 
své feny se svými chovnými psy. Krev 
přilévá zejména velmi pěknými a v cho- 
vu prověřenými jedinci, třeba i hnědá-
kem. Každoročně se ohaři ze stanice 
Pöttmes účastní špičkových zkoušek pro 
NKO. Význačnými chovnými v součas-
nosti jsou: Biggo, Hanno, Herex, Jimo, 
Lugo, Pax KS. Feny Drixi, Nussi, Nadi 
KS, Uta, Richarda, Wessi, Windi KS, Jec-
ki, Bruni KS.

Chov má Pöttmes má stoletou tradici. 
Velice zajímavá je historie chovné stanice 
Pöttmes. Již před sto lety choval lékár-
ník Meyerheim krátkosrsté ohaře. První 
záznamy jsou z roku 1903 o feně Hertha 
Pöttmes, která je považována za zaklada-
telku chovu. V roce 1934 se velice kladně 
zmiňuje o stanici Pöttmes sám velký ky-
nolog Dr. Paul Kleeman. Po smrti pana 
Meyerheima převzal chovnou stanici 
jeho zeť Dr. Heinen, který ji řídil až do 
své smrti. Po něm ji převzala jeho man-
želka – současná chovatelka.

Jako nejúspěšnějšího chovného psa 
z této stanice sama chovatelka hodnotí 
černobílého krasavce Quell KS Pöttmes, 
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narozeného v roce 1967, který v letech 
1969 a 1970 absolvoval úspěšně IKP  
a Kleemannovy zkoušky (tehdy jako prv-
ní černobílý pes) v tehdejší době získával 
na Zuchtschau samé V1 nebo V2. A díky 
svým dispozicím nakryl mnoho fen  
a ještě nyní se často objevuje v rodokme-
nech NKO v celé Evropě.

Současní plemeníci z této stanice Zack, 
KS Pack, Eros, Dabo a zejména KS Zor-
ro, jsou využíváni v chovu dalších zlatých 
stanic ke zlepšení vrozených vlastností.

Paní Heinen je i ve svém vysokém 
věku aktivní chovatelkou a zástupci Pött-
messů i v předchozím roce běželi na IKP.

 
Von der Asseburg – dnes již nežijící 

chovatelka, předčasně zemřelá veteri-
nární lékařka Dr. Maria Seeliger – Schi-
ebener, vykonala v posledních dvaceti 
letech pro rozvoj NKO v Německu velice 
mnoho. Začala chovat s fenami z chov-
né stanice vom Osterberg – Billy a Eibe. 
Ještě předtím předváděla ohaře pro Dr. 
Lemmera u kterého pracovala jako mla-
dá veterinářka. 

K plemenitbě použila výborné psy 
chovné stanice Rothenuffeln, Osterberg
a také kapitálního hnědáka Dona v.d. 
Eidermuhle, jehož vlastnil tehdy její bu-
doucí manžel Horst – Dieter Schiebener 
– dnes také zemřelý, bývalý předseda jed-
noho z největších německých klubů Art-
land – Emsland. Jeho další chovný pes 
Grix Rothenufflen se stal pilířem chovu  
v první polovině devadesátých let.

Mezi nejznámější chovné psy z její 
chovné stanice můžeme zařadit super-
krásného psa Amigo KS von der Asse-
burg, Grande KS von der Asseburg  
a v poslední době Roncalli KS von der 
Asseburg. 

Engholms – chovatel Carsten Petersen 
chová své ohaře v nejsevernějším cípu Ně-
mecka, na dánských hranicích již několik 
desetiletí. Často používá chovné psy ze sta-
nice vom Hege Haus. Což platilo reciproč-
ně i v případě Engholms Juckera. Chová 
hnědé bělouše a hnědáky. Všichni jedinci, 
kteří jsou vedeni na IKP i Kleemannových 
zkouškách vypadají velice dobře a výbor-
ně pracují. Značka Engholms má vysokou 
kvalitu a vysoký kredit mezi chovatelskou 
veřejností. Pes Reno Engholms byl jednou 
využit také v České republice, v chovatelské 
stanici Ing. Milana Poláka „od Nezdické-
ho potoka“ a jsou po něm již tři chovní 
psi. Velice krásná fena – jejich sestra, byla 
bohužel vyvezena do Francie ještě před 
uchovněním.

Vom Wasserschling – chovatelská stanice 
s velikou tradicí rodiny Machetanzovy, pů-

vodně z Vesfálska. Otec Gustav žije nyní  
v Bavorsku a syn Hans-Jurgen v Stockdorfu. 
Tato chovatelská stanice byla známá v naší 
republice již před více než 40 lety. Otec od-
chovával každoročně kolem 2 vrhů. Syn je 
méně aktivnější. Stanice má odchováno již 
téměř 100 vrhů. Zejména prostřednictvím 
vynikajícího chovného psa Axela KS v.d. 
Wasserschling – otce psa Tom von Hanstein 
a také Birko von Weiltal (plošně využit  
v Československu v roce 1970). Chová ze-
jména hnědáky a také hnědé bělouše. Na 
každých IKP nebo Kleemannových zkouš-
kách se objevoval po dlouhá léta zástupce 
této chovné stanice. V posledních pěti letech 
trochu chovatelské úsilí polevilo.

Vom Hinschen-Hof – stanice bývalé-
ho hlavního poradce chovu v SRN (2003 
– 2007) Joachima Schiedela z Hambur-
ku, který se velice snažil, jako hlavní po-
radce, vymýtit z chovu těžké vady jako 
epilepsii. Spolupracuje s chovnou stanicí 
vom Hege Haus, Engholms, Bockhoft a
také maďarskou Visney Vadasz. Nezná-
mější chovný pes je v současnosti Vaga-
bund KS vom Hinschen-Hof. 

Von der Jydebeck – Claus – Peter An-
dersen z Jubeku u Flensburgu odchoval 
zatím několik vrhů, zato špičkové kvality. 
Zakladatelkou chovu je fena Jule KS vom 
Bockhoft. Její dcery Afra, Bea po Amigo
KS v.d. Asseburg, vnučky Finja, Hedy 
po Vlies Ks a Firn KS vom Hege-Haus, 
vynikají pracovními výsledky. Všechny 
feny použité v chovu prozatím všech-
ny úspěšně absolvovali Kleemannovy 
zkoušky a nosí titul KS. Úroveň exteriéru 
je ve stanici nadprůměrná. 

Vom Böckhoft - další vynikající chov-
ná stanice z klubu Schleswig- Holstein. 

Majiteli jsou nyní Petr a Jorg Freiber-
govi z Eligenstedtu. Výborný výkon i ex- 
teriér. Mezi plemeníky vyniká Terz KS a 
Vasco. Jeho setra Valeska patří k nekrás-
nějším fenám posledních přehlídek IKP 
a Kleemanna. Inspiraci pro chov nachází 
v klubu Nordwest.

Silesia - Marica Schumacher z Engel-
skotten v Porůří je hybatelem chovné sta-
nice. Správný název stanice chovatele je 
Hutta- Schumacher, tzn. že jde původně 
o stanici společnou. Odchovává jeden až 
dva vrhy za rok. Chovní psi Janusch KS  
(u nás byl předváděn na PP Dr. Ing Stei-
nitze v roce 1988), dále Filou, Gaucho, 
Gigolo, Vitos a Vigos. Z fen jsou potom 
známé Grandel, Aba KS,Lasa KS. 

Vom Pöetsiepen – chovatel Paul Ko-
hnen ze Solingenu chová NKO téměř 

30 let. Začal chovat na feně Undi v. d. 
Wasserschling, odchoval jistě 6 generací. 
Zejména se zaměřuje na černobílé zbar-
vení. 

I nejkrásnější pes z jeho chovu Ilex 
vom Pöettsiepen byl černobílý. V roce 
1993 na IKP v Bautzenu získal ocenění 
V 1. Byl využit v našem chovu, ve stani-
ci Ing. Holuba z Českého lesa. Chovatel 
často dodává štěňata do amerického 
klubu, kde patří také k nejlepším. Cho-
vatelsky navazuje také částečně na sta-
nici vom Hege – Haus. Nyní vzhledem 
ke svému věku a zdraví trochu brzdí své 
aktivity.

Vom Riverwoods – chovatel Wilhelm 
Engelking žije v USA – státu Illinois od 
roku 1956, ale nikdy nepřetrhl s rodnou 
zemí pouta. Velkým motivem - prostřed-
níkem pro každoroční návštěvy starého 
kontinentu je právě NKO. A zejména vý-
značné akce pro toto plemeno nejen  
v SRN, ale celé Evropě. W. Engelking zví-
tězil se psem - hnědákem Graf KS vom 
Verner Moor v schuasuche na IKP v roce 
1995. Jeho syn Robert Engelking je sou-
časným předsedou klubu chovatelů KO 
v USA. 

V plemenitbě spolupracoval velice 
dobře s předními stanicemi v SRN – ze-
jména vom Pottsiepen – hlavně psem 
Kristan KS. Dále se stanicemi vom Hege 
– Haus a von der Asseburg. Nyní hlavně 
s klubem Nordwest a jeho chovateli.

Vom Delme Horst – stanice chovatele 
Otmara Kronschnabla z Brém, odchoval 
sice asi pouze 15 vrhů, zato špičkové pra-
covní kvality a na velice slušné exterié-
rové úrovni. Několik jedinců již úspěšně 
absolvovalo Kleemannovy zkoušky. Mezi 
nimi vynikají Bona KS, Don KS  
a Dina KS, Candy, Eick, Gessy, Ibo KS, 
Iso, Karo. Základy chovu položila fena 
Windi KS Pottmes. Mnoho výborných 
chovatelů používá jedinců z této CHS  
k oživení svých chovů.

Vom Lingenauer Holz – v České re-
publice velice dobře známý kynolog 
Winfried Raatz z Marke nedaleko Bitter-
feldu, původně občan NDR velice zkva-
litnil svůj chov po pádu železné opony. 
Chovatelská stanice vom Lingenauer 
Holz si získala respekt v celém Němec-
ku v posledním desetiletí. Pro původní 
východoněmecký chov, který se v celé 
bývalé NDR vyznačoval velkou chutí do 
práce a odolností zejména ve vodě, zalo-
žený na feně Barb vom Lingenauer Holz, 
si vybral spolupráci a případně kopírová-
ní stanice Rothenuffeln, Také využil sta-
nici vom Osterberg. Výsledky se dosta-
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vily okamžitě. Chovní psi Marko, Max, 
Olymp, Salto a Sirko jsou toho dokla-
dem. V Čechách dobře známý pes Dachs 
vom Schweezer Moor je synem psa Asko 
vom Lingenauer Holz. Winfried Raatz 
dovezl do Německa od nás chovnou fenu 
Jutu z Husína. Dále štěňata z chovných 
stanic – z Ptýrovských luk, z Vtelenských 
polí a z Kvítele. Ara z Ptýrovských luk  
a Mora z Kvítele se prosadily v chovu.

Vom Otterbach – chovatel Michael 
Hammerer z Bavorska - Wurtemberska 
- z vesnice Reichau, je jednou z vůdčích 
osobností spolkového klubu, kde pracu-
je jako výcvikář – organizátor zkoušek. 
Řídí rozsáhlé internetové stránky a záro-
veň je šéfem plemenné knihy pro NKO  
v Německu. Chová ohaře výborné po 
pracovní stránce, často se účastní jako 
vůdce vrcholných zkoušek pro NKO. 
Snaží se chovat na pracovně špičkových 
ohařích, často využívá chovatelskou sta-
nici v.d. Hansaburg, vom Hege-Haus  
i vyjímečné krycí psy z málo známých 
stanic. Nejznámějším chovným psem je 
dosud Ex KS vom Otterbach.

 
Von der Hansaburg – chovatel Hu-

bertus Hogeman z Friesoythe nedaleko 
Brém. Byl jedním z prvních německých 
kynologů, kteří se zúčastnili mezinárod-
ních zkoušek v tehdejším Českosloven-
sku roce 1986 – poháru Dr. Ing. Steinit-
ze se psem Queck von der Hansaburg. 
Na tehdejší poměry nezvykle černobíle 
zbarvený temperamentní pes předvedl 
neskutečně dravou práci na vodě.

Již několik generací (jistě 7) použí-
vá feny ze svého chovu. Každoročně se 
s jedinci ze svého chovu účastní všech 
mezinárodních zkoušek pro NKO – IKP, 
Kleeman, Světové VGP. Při velmi pěkné 
úrovni exteriéru dominuje špičková prá-
ce v poli a ve vodě. Jedinci z tohoto cho-
vu mají obrovskou chuť do práce. Mezi 
nejlepší jedince ze své chovné stanice 
řadí chovatel následující psy – KS Marko, 
Queck, KS Veltin, KS Wasov, KS Xorro, 
KS Zeus, Aaron, Amos, KS Bachus, KS 
Ben a feny KS Jaga, KS Laura, KS Rina, 
KS Una, KS Yana a KS Bea. Odchovává 
maximálně jeden až dva vrhy za rok. Ně-
kdy také žádný.

Von der Wenge - chovatel Franz We-
thmar z Vestfálska – Dortmundu točí 
vrhy podle abecedy již potřetí. Obvykle 
jeden až dva vrhy za rok. Chová bělouše 
hnědé i černé, méně hnědáky. Snaží se 
chovat ve dvou vlastních liniích a pářit 
mezi sebou jedince von der Wenge. Pro 
osvěžení používá stanice Rothenuffeln  
a Pottmes. Více známí jsou chovní psi 

Jano KS, Mirko, Odin, Pax. Mezi fenami 
Hella, Jana, Orla, Bea. Chovatel dociluje 
se svými ohaři výborné pracovní výsled-
ky na zkouškách. 

Vom Dinkelhof – stanice z Vestfálska 
nedaleko hranic s Holandskem, je dal-
ším příkladem společné chovné stanice. 
Jejími majiteli jsou Paul Bockhold a dr. 
Borsting, přičemž v současné době řídí 
stanici především pan Bockhold. Bylo 
odchováno více než 25 vrhů. Významný-
mi plemeníky jsou Eiko KS vom Dinke-
lhof (tento pes má mnoho vynikajících 
potomků např. Don KS vom Sittenbach), 
Nero KS vom Dinkelhof, Troll vom Din-
kelhof a Vitus KS vom Dinkelhof, který 
stojí v Pilstingu v blízkosti našich hranic. 

Vom Neuarenberg - současná vychá-
zející hvězda na nebi německého chovu. 
Velice aktivní Werner Willi Imken od-
choval více než 25 vrhů. Otočil abecedu 
během asi 10 let. Využívá genia loci klu-
bu Nordwest a své chovatelské nadání 
pro výborné výsledky svého chovu. Své 
feny páří jedinci z celého Německa, kteří 
se mu líbí, a kteří dobře pracují. Odcho-
vá 3 – 4 vrhy za rok.

Z jeho chovu vynikli tito jedinci: KS 
Graf, Gotz, Rocky, Whisky. Mezi fenami 
zejména vítězka přehlídky exteriéru na 
IKP 2003 – celočerná KS Isa vom Neu-
ranberg.

Řízení chovu 
Chov je řízen chovatelskou radou.  

V té nyní zasedají pánové: Gerd Schad, 
Dr. Albert Lemmer, W. Wischmeyer, 
H.D. Pamler Schiedel a současný Zucht-
buch fuhrer – šéf plemenné knihy  
M. Hammerer. 

Každý klub má svého poradce chovu 
– německy Zuchtwart, což přesně přelo-
ženo znamená strážce chovu a vypovídá 
o náplni činnosti – má na starosti zejmé-
na ochranu populace před výskytem dě-
dičných chorob a vad.

V předchozí kapitole při popisu vý-
značných chovných stanic bylo napsáno, 
jak zkušení chovatelé postupují. Tito 
rozhodně nepotřebují pro správné roz-
hodování poradce chovu. Jmenovaní 
chovatelé vyprodukují více než jednu 
třetinu populace štěňat v SRN a ve velké 
většině ovlivňují jejich produkty zbytek 
populace.

Domnívám se, že mohu říci, že většina 
z výše uvedených chovatelů má vlastní 
menší či větší chovnou linii. Ohař je je-
jich soukromým majetkem a dobrý chov 
je hlavně otázkou prestiže.

Dominantní jsou v současné době cho-
vatelé Rothenuffeln, vom Osterberg, vom

Neuarenberg, Engholms, v.d Hansaburg, 
vom Delme Horst a také Pöttmes. Jejich 
úsudek velmi často kopírují ostatní cho-
vatelé.

Velkou otázkou je jakým způsobem 
mezi dominantní chovatele promluví syn 
paní Stramann, Chritsitan T. Plange se 
stanicí Hege-Hof.

Prověření vrozených vlastností a 
podmínky pro chov

Při podrobném studiu Zuchtbuchů, 
kde je uvedeno o všech NKO úplně vše, 
vždy v kalendářním roce, na první po-
hled padne do oka, že každý ohař, který 
je použit v chovu – pes i fena absolvují 
zkoušky vloh tzv. Derby. To se posuzuje 
mnohem více zostra než naše ZV. Toto je 
z hlediska vrozených vloh velice důležitý 
moment. Většina zkoušek je klubových, 
tedy i Derby. Posuzují hlavně ti, kdo 
NKO chovají a cvičí, což se zdá velice 
pozitivní. 

Téměř všichni chovní jedinci prochází 
ve svých klubech, ale i dalších přehlídka-
mi, tzv. Zuchtschau. Zuchtsau každoroč-
ně organizuje téměř každý klub. Zde se 
posuzuje nikoliv jako na svodu, ale jako 
na výstavě a to ještě důkladněji. Zpravi-
dla jsou předváděni také chovní psi  
a chovné feny se svým potomstvem. Zde 
dochází k hlavní selekci podle exteriéru. 
Kromě toho některé větší - významnější 
kluby Artland - Emsland, či Sudwest, Ba-
yern, Kurhessen atd. pořádají také velkou 
přehlídku chovných psů. Při této pře-
hlídce jsou předvádění chovní psi růz-
ného stáří, zpravidla již s nějakým po-
tomstvem. Zájemci o chovné psy snadno 
zjistí jak vypadají psi ve vyšším věku  
a zdali se u nich objevily nějaké zdravot-
ní problémy. Chovné psy mohou porov-
nat a případně vybrat partnera pro svou 
chovnou fenu. Pro funkcionáře slouží 
jako zrcadlo, kam se po stránce exteriéru 
chov ubírá. Zkušení chovatelé mohou 
sami objektivně vyhodnotit, jak si v kon-
kurenci ostatních vedou jejich chovy. 

Nadpoloviční většina chovných psů 
má sice VGP – všestranné zkoušky, ale 
daleko více jsou ceněni psi, kteří v roz-
dílných podmínkách, dále od domova 
zvládli IKP nebo dokonce Kleemannovy 
zkoušky. Obě tyto zkoušky na různých 
úrovních slouží hlavně k prověření vro-
zených vloh. 

Pes nebo fena, kteří obstojí na Klee-
mannových zkouškách nesou značku vy-
soké kvality vrozených vlastností - titul 
KS, doprovázený dobrým výcvikem. Na 
těchto zkouškách obstojí pouze NKO, 
který za hledání, vystavování, postupo-
vání, nos a nahánění v rákosí získá pouze 
známku 4. Mírně se tolerují pouze drob-
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né chyby v odevzdání, klidu před zvěří 
a poslušnosti. Práce před zvěří musí mít 
výbornou téměř trialovou kvalitu. Prak-
ticky však vystihuje co ohař má dokázat 
– vyhledávat, vystavovat, dohledávat  
a přinášet drobnou zvěř. 

Nikoliv estrády při společném honu, 
ochotě k práci na hluboké vodě, šou-
lačce, odevzdávání, bez toho, aby se pes 
nebo vůdce mohli pohnout či vůbec 
možná nadýchnout. Tak jaké vídáme  
u nás na vrcholných zkouškách.

Pro zařazení do chovu musí absolvovat 
Derby, Solms, případně AZP (složitější 
PZ – zejména díky práci na vodě – v za-
zvěřeném rákosí). Na výstavě musí získat 
ocenění nejméně velmi dobré a vyšetření 
na DKK musí být negativní.

Na významu každoročně nabývají dvě 
zkoušky pro NKO - IKP a Kleemannovy 
zkoušky. Je na místě se o nich zmínit.

IKP (International Kurzhaar prufung)
Poprvé se konaly v roce 1964, podruhé 

v roce 1965. Od té doby se konají jednou 
za dva roky vždy v lichém roce. V r. 2007 
proběhl již dvacátý třetí ročník. Koná-
ním je většinou pověřen jeden z němec-
kých klubů. Pouze pětkrát se konaly  
v Rakousku, dvakrát v Maďarsku, jednou 
ve Francii a Holandsku. Mimo SRN se 
IKP konají častěji po vzniku Světového 
klubu NKO. 

Na tyto zkoušky mají přístup NKO  
z celého světa, kteří absolvovali alespoň 
zkoušky vloh a podzimní zkoušky a na 
výstavě byli hodnoceni alespoň velmi 
dobrou. Zkouší se podle zkušebního 
řádu pro IKP – polní a vodní práce. Na 
posledních ročnících převyšuje počet 
přihlášených jedinců číslo 150 a obsto-
jí kolem 80% startujících. Tento řád je 
usměrněn v dikci oficiálního zkušebního
řádu FCI pro polní a vodní práci. Klub 
krátkosrstý ohař využívá tento zkušební 
řád pro Memoriál Milana Novotného.

Dr. Kleemann - Zuchtausleseprufung 
(Kleemannovy zkoušky) 

Jejich pořadatelem je spolkový klub, 
který svěří vždy některému z klubů 
pořadatelství těchto velice prestižních 
zkoušek. 35. ročníků konalo na území 
Německa. Poprvé v roce 2004 byl uspo-
řádáním 36. ročníku pověřen jiný klub 
a to klub z Rakouska. V roce 2006 se 
konal Kleemann v Sársku. V roce 2008 
uspořádá 38 . Kleemannovy zkoušky 
klub Schaumburg – Lippe v lázních Bad 
Nenndorf u Hannoweru.

První ročník byl uspořádán již v roce 
1939, druhý v roce 1949, potom kaž-
doročně až do roku 1962 (vyjma roku 
1960). Od té doby každý sudý rok pro-

bíhají zkoušky na které se hlásí v po-
sledních ročnících okolo 80 psů a fen 
s absolvovanými VGP (všestrannými 
zkouškami), výstavou v třídě dospělých 
ohodnocenou alespoň velmi dobrou,  
s negativním vyšetřením na dysplazii  
kyčelních kloubů, vyhodnocenou  
Dr. Lemmerem. Psi a feny jsou posuzo-
vány separátně. Na zkoušky mají přístup 
ohaři z celého světa.

Zkušební řád je opět v dikci mezi-
národního řádu FCI pro polní a vodní 
práci, hodnocení je však přísnější než na 
IKP.

Psi kteří na zkouškách obstojí se mo-
hou pyšnit titulem KS (Kleemann Si-
eger). V roce 2004 se Kleemannových 
zkouškách zúčastnila a obstála fena  
z České republiky. Byl to jediný start 
ohaře z České republiky za celou historii 
Kleemannových zkoušek.

V Čechách dobře známý Otto Banas 
ze slovenských Šuran dokázal obstát 
dvakrát. Vždy se psem v majetku občana 
Itálie.

 
Organizace klubové činnosti a člen-

ská základna
Německý spolkový klub zastřešuje  

39 klubů územních - regionálních klubů, 
které mají dohromady více než 6400 pla-
tících členů – údaj za rok 2007. Podle 
členské základny jsou největší kluby 
Schlesswig – Holstein 400 členů, dále 
Westfalen 485 členů, Nordwest 300 čle-
nů, Nordmark 296 členů a Rheinland 
297 členů. Z chovatelského hlediska je 
nejaktivnější, podle údajů za rok 2007  
i vzhledem k počtu členů, klub Nordwest 
- 300 členů/ 152 štěňat.

Každý klub řídí předsednictvo, má svého 
předsedu, poradce chovu a další funkcionáře. 
Každoročně se schází zástupci všech klubů na 
výročním zasedání spolkového klubu – zpra-
vidla v polovině března ve Fuldě. Prezidium 
spolkového klubu zde podává podrobnou 
výroční zprávu. Spolkový klub vydává čtyři-
krát za rok Kurzhaar Blatter, který je rozesílán 
všem členům ze všech zúčastněných klubů.  
V čele klubu stojí prezidium v čele  
s prezidentem prof. Herbertem Lemmerem. 
Ten je prezidentem spolkového klubu od 
roku 2005 a navazuje na výbornou práci své-
ho předchůdce. Před ním stál v čele celých 
26 let Claus Kiefer. Měl hlavní slovo a podíl 
na výborné organizaci a rozvoji mezinárod-
ní spolupráce. Dlouhá léta řídil plemennou 
knihu NKO v Německu. Založil a stál v čele 
Světového klubu NKO. 

Hlavní organizátoři činnosti na pře-
lomu třetího tisíciletí

O některých z nich byla zmínka již  
v předešlém textu. Dále jmenovaní se 

prosadili jako významní funkcionáři 
spolkového celoněmeckého klubu a svou 
prací posunuli plemeno významně ku-
předu.

Claus Kiefer - jedna z nejvýznamněj-
ších postav okolo NKO ve druhé polovi-
ně 20. Století a na počátku tohoto století. 
Narodil se v roce 1934 v městečku Ber-
ghausen nedaleko Speyeru, ve spolkové 
zemi Rheinland – Pfalz. Syn řídícího uči-
tele vystudoval práva v Heidelbergu. Stal 
se pedagogem, později připojil titul do-
centa a téměř posledních dvacet let své 
kariéry se stal ředitelem vyšší obchodní 
školy v Edenkobenu.

Svůj velice aktivní život obohatil růz-
nými funkcemi. Například předsedy 
zemského spolku Německo - Francouz-
ského přátelství nebo předsedy krajské 
organizace CDU. Nejvýznamnější funkce 
spojil však s kynologií a plemenem ně-
mecký krátkosrstý ohař.

Po svém otci převzal na konci šedesá-
tých let funkci předsedy klubu Sudwest. 
V roce 1978 se stal předsedou spolkové-
ho klubu a byl jím až do smrti v listopa-
du roku 2004.

V roce 1991 byl strůjcem založení Svě-
tového klubu NKO / Klub krátkosrstý 
ohař a KCHNKO jsou jeho členy /. Myš-
lenku mezinárodní spolupráce neustále 
rozvíjel a při této činnosti navštívil mno-
ho členských zemí, kde při posuzování 
exteriéru i výkonu neustále propagoval 
myšlenku hluboké spolupráce mezi klu-
by a zeměmi. 

Pan Kiefer několikrát navštívil i Čes-
kou republiku. Pamatujeme si jeho po-
suzování na celostátní speciální výstavě 
ve Slavkově v roce 1996. Posuzování na 
MKP v Náchodě v roce 1999. A jeho ná-
vštěvy v Mladé Boleslavi v roce 2003 na 
MMN, mezinárodní výstavě v Mladé Bo-
leslavi a MFT. Dále v září roku 2004 byl 
dokonce prvním vrchním rozhodčím ze 
zahraničí a sice na MS NKO v Podzim-
ním Field Trialu.

Prof. Herbert Lemmer – nástupce 
pana Kiefera ve funkci spolkového pre-
zidenta NKO. Byl zvolen v březnu 2005. 
Ostruhy si vydobyl jako vůdce, dokonce 
se stal vítězem IKP s fenou Laura vom 
Osterberg v roce 1979. Ale také jako 
funkcionář byl dlouholetým předsedou 
regionálního klubu Hannover. Zároveň 
je výborným rozhodčím pro výkon oha-
řů, ale také výborným znalcem práce 
plemene.

V České republice se zúčastnil jako 
host celostátní speciální výstavy v čer-
venci roku 2006 a druhý den posuzoval 
na mezinárodním Field Trialu.
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Dr. Albert Lemmer – bratr výše uve-
deného. Špičkový chovatel, cvičitel a roz-
hodčí pro výkon i exteriér. Bližší zmínka 
byla o jeho stanici vom Osterberg. Po 
více než 20 let zastával funkci spolko-
vého hlavního poradce chovu a také je-
diného hodnotitele dysplazie kyčelních 
klubů. I on navštívil naši republiku  
v roce 2006 a posuzoval zde na CSV  
v Mladé Boleslavi. Roce 1982 posuzoval 
na mezinárodní výstavě v Brně.

Michael Hammerer – šéf plemenné 
knihy v Německu pro plemeno NKO, 
zároveň spolkový výcvikář. Dále zastává 
funkci poradce chovu v regionálním klu-
bu Würtemberg. Žije v Reichau nedaleko 
Memmingenu. Chovatel vom Otterbach. 
Zmínka uvedena mezi chovnými stani-
cemi. 

Z titulu funkce výcvikáře ve spolko-
vém klubu je hlavní osobou při organiza-

ci zkoušek jako jsou IKP a Kleemannovy 
zkoušky. Zde dbá důkladně na pořádek 
počínaje přihlášením psů a končící bri-
lantním zpracováním výsledků a přípra-
vou vyhlášení výsledků. Jedná se o akce, 
kde se zúčastní 100 – 200 psů.

Klaus Meinert – bývalý dlouholetý 
místopředseda spolkového klubu / tuto 
funkci zastával do letošního roku /. Zá-
stupce Německa v komisi pro kontinen-
tální ohaře FCI. Dlouholetý předseda 
klubu Normark. Výborně doplňoval  
a zastupoval pana Kiefera. Výborný roz-
hodčí pro exteriér i výkon. 

Dieter Wöhlert – osoba zodpovědná 
za vydávání krásného spolkového časo-
pisu jménem KUZHAAR BLÄTTER. 
Zároveň předseda jednoho z největších 
regionálních klubů Bayern. Výborný roz-
hodčí pro výkon i exteriér.

Mezinárodní spolupráce
Na návrh Clause Kiefera a spolkového 

klubu byl založen na počátku devadesá-
tých let Světový klub německých krát-
kosrstých ohařů, sdružující kluby NKO 
z celého světa. Nyní je jich 31, většinou 
z evropských států (ČR – je zastoupena 
dvěma kluby), včetně Koreje, JAR, USA, 
Austrálie, Nové Zélandu a Kanady. Zase-
dání světového klubu se koná vždy jed-
nou za rok při IKP a Kleemannovi  
a rozhoduje o přidělení - pořádání vel-
kých zkoušek. Např. MS NKO v jarním 
FT, v podzimním FT, IKP, Světových VZ 
NKO. 

Zpracoval ing. Václav Vlasák

Klubová výstava psů
Kutná Hora, zámek Kačina, 
17. května 2008 

V sobotu dne 17. května 2008 se po dvou letech opět sjíž-
děli přátelé myslivosti a lovecké kynologie na zámek Kačina 
u Kutné Hory na tradiční výstavu psů, na které byla i naše 
klubová výstava NKO. Květen je vždy nejhezčím měsícem pro 
zámecký park a okolí, kde jsou k vidění aleje s kvetoucími 
kaštany a je cítit vůně šeříků, který obklopuje celý park.

Hned při vstupu do zámeckého parku bylo vidět, že pořadatelé 
v čele s ředitelem výstavy panem Šemberou a jednatelkou OMS 
Kutná Hora paní Procházkovou, nenechali nic náhodě  
a vše od rozlehlého parkoviště, až po uspořádání kruhů připra-
vili na výbornou. Současně s výstavou psů zde byla ke shlédnutí 
i chovatelská přehlídka trofejí OMS Kutná Hora a že se i na této 
přehlídce bylo na co dívat, uznají všichni, kteří jí navštívili.

Při slavnostním zahájení bylo využito této slavnostní příležitos-
ti a zasloužilým členům středočeské pobočky KCHNKO byla  
z rukou předsedy klubu pana Josefa Nováka a předsedy středo-
české pobočky pana Vlastimila Kašíka předána vyznamenání 
ČMMJ I., II. a III. stupně za zásluhy o myslivost.

Nyní ke klubové výstavě našich NKO. Nebyl přihlášen takový 
počet, jako na výstavách předešlých. Není to tím, že by NKO bylo 
méně, ale chyba je však v nesmyslném rozhodnutí nadřízených orgá-
nů. Dříve se na výstavách vybíralo do chovu od stáří 12 měsíců, což 
dle mého názoru bylo správné. Od minulého roku nastala změna a 
ohaři se mohou do chovu vybírat až od stáří 15 měsíců. Je zajímavé, 
že u loveckých psů malých plemen zůstalo ustanovení stejné a vybí-
rá se do chovu dále od stáří 12 měsíců. Nechápu proč se dělá rozdíl 
mezi malými a velkými plemeny, když do chovu se může pes nebo 
fena zařadit nejdříve ve stáří 18 měsíců. Tím se letos stalo to, že do 
třídy mladých se přihlásilo méně psů a hlavně fen, jelikož nedosaho-
vali stáří 15 měsíců a museli by pro výběr do chovu jít ještě jednou 
na výstavu. Z vlastní zkušenosti vím, že již na svodech loveckých psů 
se doporučovalo majitelům psů a fen, že mají jít na výstavu hned, 
kde mohou získat i doporučení do chovu. Ukázalo se, že na této vý-
stavě byli ve třídě mladých předváděni jen ti NKO, co se na svodech 

loveckých psů ukazovali jako exteriérově výborní a průměrní NKO 
se tudíž na výstavu nepřihlásili. Bylo to znát hlavně u fen, kterých ve 
třídě mladých bylo posouzeno pouze šest.

Posuzoval jsem všechny třídy psů a mezitřídu fen. U psů ve 
třídě mladých byla velmi slušná úroveň předvedených jedinců, 
v ostatních třídách byl jen průměrný exteriér. Po skončení vý-
stavy mi zkušení chovatelé říkali, že u fen byla úroveň lepší, za 
což jsem rád, protože fena je vždy základem dobrého chovu.

Potěšující byl veliký zájem lidí, kteří sledovali předváděné jedin-
ce, zvláště pak při konečném vybírání klubových vítězů a vítěze 
plemene. Značný počet diváků okolo kruhu sledoval i výběr do 
chovu. Snad tomu pomohlo krásné slunečné počasí, které celou 
výstavu provázelo.

Co si přát pro příští léta. Aby se vrcholné klubové akce nadále po-
řádaly, jak pro přehlídku exteriéru, tak i pro výkon. Nelíbí se mi však, 
že si kluby dnes dělají zkoušky loveckých psů běžného typu se zadá-
váním titulů a začíná se tím oddělovat kynologie od myslivosti. Tyto 
zkoušky by měli pořádat pouze okresní myslivecké spolky k zajištění 
lovecké upotřebitelnosti pro lovecká plemena. Pokud se v jiných ze-
mích dělají zkoušky psů jako závody, nechme jim to a neutíkejme od 
naší osvědčené praxe v krásné české myslivosti a kynologii.   

Bohumil  Novák 

Klubovou výstavu si nenechají ujít ani naši senioři.

Foto Josef Novák
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Klubová výstava psů
při oblastní výstavě psů, Kačina  
u Kutné Hory, 17. května 2008
Posuzovali: Bohumil Novák – psi a feny mezitřída, Václav Kra-
tochvíl – feny

Psi - třída mladých
Artex Cikorka o: Vir z Husína
Nar.: 25.3.2007 m: Cikorka od Rytíře Malovce
Dobrý Maj.: Milan Horák

Atos od Trnkového keře o: Keny ze Záveské ovčárny
Nar.: 9.2.2007 m: Bona od Včelích úlů
Velmi dobrý 4 Maj.: Josef Chudoba

Avar od Trnkového keře o: Keny ze Záveské ovčárny
Nar.: 9.2.2007 m: Bona od Včelích úlů
Nedostavil se Maj.: Vladimír Cempírek

Blesk von Leinbruck o: Faraon od Nezdického potoka
Nar.: 5.1.2007 m: Ula Andělský hrad
Dobrý Maj.: Stanislav Volfík

Dar z Jasánků o: Cedr ze Soldátovy hvězdy
Nar.: 20.5.2007 m: Žanda Afoli
Výborný 3 Maj.: Roman Buchcar

Flek Boleslavské Písčiny o: Cedr ze Soldátovy hvězdy
Nar.: 4.7.2007 m: Bona Boleslavské Písčiny
Velmi dobrý Maj.: Josef Honc

Grand z Klobouckého lesa o: Profi Pig Pen Rapa-Nui
Nar.: 16.5.2007 m: Ellis z Kolobouckého lesa
Velmi dobrý Maj.: Stanislav Pilát

Gron ze Žandovských vrchů o: Dag Kořenice
Nar.: 2.3.2007 m: Dita ze Žandovských vrchů
Výborný 1, CAJC Maj.: Roman Matoušek

Haki od Jituše o: Caro Kořenice
Nar.: 10.7.2007 m: Cita z Liščína
Nedostavil se Maj.: Zdenek Mukáček

Hero od Jituše o: Caro Kořenice
Nar.: 10.7.2007 m: Cita z Liščína
Dobrý Maj.: Daniel Lusk

Ivo z Husína o: Nicki vom Gleistal
Nar.: 24.5.2007 m: Tama z Husína
Velmi dobrý Maj.: Luboš Gross

Lesan Jokran o: Caro Kořenice
Nar.: 5.5.2007 m: Gita ze Smědé
Výborný 2 Maj.: Milan Hron

Psi – třída mezitřída
Amo Theogonia o: Atos ze Štípek
Nar.: 1.7.2006 m: Czama z Czarnego Dworu
Výborný 1, CAC Maj.: Jiří Drábek

Il Kořenice o: Gron Kořenice
Nar.: 11.12.2006 m: Cisa Kořenice
Výborný 2, res. CAC Maj.: Ing. Josef Poledne

Brit z Čimelických strání o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 22.11.2006 m: Brita z Tchořovic
Velmi dobrý Maj.: Zbyněk Ševela

Psi – třída otevřená
Aison z Mešinské hájovny o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 29.1.2004 m: Alina Pergy
Výborný 3 Maj.: Pavla Bukačová

Arion z Nasavrckého dvora o: Argo z Entlova dvora
Nar.: 6.4.2006 m: Nela z Jaroslavských polí
Velmi dobrý Maj.: Radek Loukota

Arzen z Radkovských strání o: Car od Mileho
Nar.: 16.7.2005 m: Ira z Českého lesa
Výborný 4 Maj.: Ladislav Vondra

Dar z Jaroslavského vrchu o: Xavi Afoli
Nar.: 4.11.2006 m: Mira ze Záveské ovčárny
Výborný 1, CAC Maj.: František Bárta

Hoky Kořenice o: Keny ze Záveské ovčárny 
Nar.: 14.3.2006 m: Šejny Kořenice
Velmi dobrý Maj.: Vlastimil Košťál

Chyno Kořenice o: Haky z Pelhřimova
Nar.: 19.6.2006 m: Rola Kořenice
Výborný 2, res. CAC Maj.: František Maťátko

Psi – třída pracovní
Astor od Chvalovic. rybníka o: Brit Boleslavské Písčiny
Nar.: 6.3.2005 m: Alina z Krištofova dvora
Velmi dobrý 4 Maj.: Ing. Jiří Michl

Brit z Klokočky – Kubát o: Prim z Klokočky
Nar.: 7.7.2005 m: Majka z Klokočky
Výborný 1, CAC Maj.: Jaroslav Komberec

Chedon Kořenice o: Haky z Pelhřimova
Nar.: 19.6.2006 m: Rola Kořenice
Velmi dobrý 3 Maj.: František Hanousek

Ren z Jaroslavských polí o: Alan z Prýtovských luk
Nar.: 30.4.2005 m: Alma z Benetky
Velmi dobrý 2 Maj.: Jaroslav Smutný

Psi – třída vítězů
Bruno z Mešinské hájovny o: Trix ze Štípek
Nar.: 28.6.2005 m: Alina Tergy
Výborný 1, CAC, Klub. vítěz Maj.: Zdeněk Kolář

Feny – třída  mladých
Areta Cikorka o: Vir z Husína
Nar.: 25.3.2007 m: Cikorka od Rytíře Malovce
Velmi dobrá Maj.: Tomáš Horáček
Cita od Semické hůrky o: Dag Kořenice
Nar.: 26.4.2007 m: Jitka z Maršovských strání
Velmi dobrá Maj.: Jiří Kraus
Erita z Mešinské hájovny o: Juno z Českého lesa
Nar.: 29.1.2007 m: Agi od Orlice Borohrádek
Dobrá Maj.: Jiří Drábek
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Dita z Hamáče o: Caro Kořenice
Nar.: 3.3.2007 m: Cilka z Hamáče
Výborná 2 Maj.: Josef Moravec
Frýda z Boleslavské Písčiny o: Cedr ze Soldátovy hvězdy
Nar.: 4.7.2007 m: Bona Boleslavské Písčiny
Nedostavil se Maj.: Pavel Procházka
Gira ze Žandovských vrchů o: Dag Kořenice
Nar.: 2.3.2007 m: Dita ze Žandovských vrchů
Nedostavil se Maj.: Václav Petránek
Hera od Jituše o: Caro Kořenice
Nar.: 10.7.2007 m: Cita z Liščína
Nedostavil se Maj.: Vlastimil Medáček
Nicol z Budiměřických polí o: Caro Kořenice
Nar.: 21.1.2007 m: Ola z Kvítele
Výborná 1, CAJC Maj.: Miroslav Fadrhonc
Parma ze Záveské ovčárny o: Has Juta z Bolatic
Nar.: 14.3.2007 m: Kora ze Záveské ovčárny
Výborná 3 Maj.: Karel Obrhel
Feny – třída mezitřída
Bona z Čimelických strání o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 22.11.2006 m: Brita z Tchořovic
Výborná 1, CAC, Kl. vítěz, BOB Maj.: Josef Jonáš
Era z Mešinské hájovny o: Juno z Českého lesa
Nar.: 29.1.2007 m: Agi od Orlice Borohrádek
Velmi dobrá Maj.: Jiří Drábek
Faty z Žandovských vrchů o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 28.3.2006 m: Katy z Očkovskej doliny
Velmi dobrá Maj.: Petr Mudroch
Jiskra z Knollovy  školy o: Cigo ze Soldátovy hvězdy
Nar.: 24.6.2006 m: Dasta z Čeperáku
Velmi dobrá 4 Maj.: Jiří Abraham
Niky z Budiměřických polí o: Caro Kořenice
Nar.: 21.1.2007 m: Ola z Kvítele
Velmi dobrá 3 Maj.: František Valenta

Orka ze Srbeckých luhů o: Lesan z Prosečké vysočiny
Nar.: 5.9.2006 m: Gita ze Smědé
Výborná 2, res. CAC Maj.: Přemysl Malý

Feny – třída otevřená
Arka z Nasavrckého dvora o: Argo z Entlova dvora
Nar.: 6.4.2006 m: Nela z Jaroslavských polí
Velmi dobrá Maj.: Josef Ouřetský

Bára z Čimelických strání o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 22.11.2006 m: Brita z Tchořovic
Velmi dobrá Maj.: Radek Flašar

Brita z Broučkova o: Ralf Afoli
Nar.: 16.8.2005 m: Ulka z Pertolticka
Dobrá Maj.: Václav Pivoňka

Cira z Jaroslavského vrchu o: Xavi Afoli
Nar.: 7.4.2006 m: Mira ze Záveské ovčárny
Velmi dobrá Maj.: František Bárta

Dona z Jaroslavského vrchu o: Xavi Afoli
Nar.: 4.11.2006 m: Mira ze Záveské ovčárny
Nedostavila se Maj.: František Bárta

Hasa Kořenice o: Keny ze Záveské ovčárny
Nar.: 14.3.2006 m: Šejny Kořenice
Velmi dobrá Maj.: Richard Pavka

Hera z Rutvasu o: Jago Kořenice
Nar.: 2.3.2005 m: Iga Kořenice
Velmi dobrá Maj.: František Doubek

Charry z Haškovy Lipnice o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 6.3.2006 m: Hela z Haškovy Lipnice
Výborná 2, res. CAC Maj.: Jaroslav Nepovím

Chessy z Haškovy Lipnice o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 6.3.2006 m: Hela z Haškovy Lipnice
Výborná 1, CAC Maj.: Josef Kořínek

Rallye z Chlumína o: Cir z Býchorska
Nar.: 19.1.2006 m: Cila z Českého lesa
Nedostavila se Maj.: Vítězslav Humpl

Ura z Kvítele o: Echo z Ranského letiště
Nar.: 19.4.2006 m: Mira z Kvítele
Velmi dobrá Maj.: Josef Žeravčík

Uta z Kvítele o: Echo z Ranského letiště
Nar.: 19.4.2006 m: Mira z Kvítele
Velmi dobrá Maj.: Jiří Tomeček 

Feny – třída pracovní
Arca Alma Mona o: Lord Tergy
Nar.: 6.3.2005 m: Alma z Boleslavské Písčiny
Velmi dobrá Maj.: Luděk Plíhal

Asta z Boreckých luk o: Cit od Mileho
Nar.: 12.6.2006 m: Hera z Vištuka
Velmi dobrá Maj.: Josef Kafka

Borka Chov z Kožlí  o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 15.8.2004 m: Akina Chov z Kožlí
Dobrá Maj.: Radislav Solnička

Cira Boleslavské Písčiny o: Mit Kořenice
Nar.: 9.6.2005 m: Bona Boleslavské Písčiny
Nedostavila se Maj.: MS Lysá n.L., P. Strnad

Cira od Milavečských mohyl o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 23.10.2004 m: Senta od Nezdického potoka
Velmi dobrá Maj.: Martin Volf

Dela z Valských lesů o: Bojar z Černické obory
Nar.: 7.5.2006 m: Borka z Valských lesů
Výborná 1, CAC Maj.: Jaroslav Veverka ml.

Era ze Žandovských vrchů o: Mit Kořenice
Nar.: 10.3.2005 m: Katy z Očkovskej doliny
Výborná Maj.: Radek Hoferek

Huna Kořenice o: Keny ze Záveské ovčárny
Nar.: 14.3.2006 m: Šejny Kořenice
Výborná Maj.: Jaroslav Gajoš

Chola Kořenice o: Haky z Pelhřimova
Nar.: 19.6.2006 m: Rola Kořenice
Velmi dobrá Maj.: Luděk Šíma

Jola od Blatského potoka o: Gin Kamenný most
Nar.: 20.4.2006 m: Gera od Blatského potoka
Velmi dobrá Majitel: Karel Hamr

Ola Fransto o: Ar z Jeklíku
Nar.: 22.8.206 m: Lola Fransto
Výborná 2, res. CAC Maj.: František Slavík

Zora z Pertolticka o: Ben ze Sadských borů
Nar.: 25.3.2006 m: Una z Pertolticka
Výborná Maj.: Josef Kout

Jako kandidáti chovu byli doporučeni:
Psi:  Atos od Trnkového keře, Amo Theogonia, Il Kořenice, Dar
z Jaroslavského vrchu, Hoky Kořenice, Chyno Kořenice, Astor 
od Chvalovického rybníka, Brit z Klokočky – Kubát a  Ren z Ja-
roslavských polí.
Feny:  Nicol z Budiměřických polí, Jiskra z Knollovy školy, Niky 
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z Budiměřických polí, Orka ze Srbeckých luhů,  Bára z Čimelic-
kých strání, Cira z Jaroslavského vrchu,  Hasa Kořenice, Hera  
z Rutvasu, Charry z Haškovy Lipnice, Chessy z Haškovy Lip-
nice, Ura z Kvítele, Arca Alma Mona, Cira od Milavečských 
mohyl, Dela z Valských lesů, Era ze Žandovských vrchů, Huna 
Kořenice, Chola Kořenice a Zora z Pertolticka.

Výběr do chovu provedla tříčlenná komise ve složení:
MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. 
Bohumil Novák, 
Václav Kratochvíl.

Zpracoval: Josef Novák

XIV. Mezinárodní výstava psů
Praha, 17. listopadu 2007
Posuzoval: RNDr. Petr Dvořák

Psi – třída dorost
Artex Cikorka o: Vir z Husína
Nar.: 25.3.2007 m: Cikorka od Rytíře Malovce
Velmi nadějný 1 Maj.: Milan Horák

Deer Jasénky o: Avaline Esko
Nar.: 23.3.2007 m: Trixie ze Štípek
Velmi nadějný 2 Maj.: Hana Králíková 

Draco Jasénky o: Avaline Esko
Nar.: 23.3.2007 m: Trixie ze Štípek
Nedostavil se Maj.: Václav Maňhal

Psi – třída mladých
Bruss de Hunting Trophy o: Vinci de la Haille au Loup
Nar.: 15.8.2006 m: Ria de Casa Padurii
Výborný 1, CAJC Maj.: Mariana a Daniel Murarescu

Carlo Jasénky o: Arco Jasénky
Nar.: 9.12.2006 m: Pet ze Štípek
Nedostavil se Maj.: Václav Maňhal

Psi – třída mezitřída
Ari de Hunting Trophy o: Vinci de la Haille au Loup
Nar.: 9.2.2006 m: Ria de Casa Padurii
Výborný 1   Maj.: Mariana a Daniel Murarescu

Psi – třída otevřená
Flot od Nezdického potoka o: Reno Engholms
Nar.: 3.1.2005 m: Rita od Nezdického potoka
Dobrý Maj.: Jan Faschingbauer

Bruce Jasénky o: Trix ze Štípek
Nar.: 23.1.2005 m: Pet ze Štípek
Výborný 1, CAC, CACIB, BOB Maj.: Martina Rymerová

Psi – třída pracovní
Fat od Nezdického potoka o: Reno Engholms
Nar.: 3.1.2005 m: Rita od Nezdického potoka
Výborný 2, res. CAC Maj.: Vladimír Mráz

Dar z Mockova dvora o: Tor ze Štípek
Nar.: 23.6.2006 m: Alka z Mockova dvora
Výborný 1, CAC, res. CACIB Maj.: Václav Pokorný

Psi – třída šampionů
Profi Pig Pen Rapa-Nui o: Lord Tergy
Nar.: 5.7.2000 m: Rena z Vtelenských polí
Výborný 1, CAC Maj.: Barbora a Jan Budkovi

Feny – třída dorost
Areta Cikorka o: Vir z Husína
Nar.: 25.3.2007 m: Cikorka od Rytíře Malovce
Velmi nadějná 1 Maj.: Tomáš Horáček

Feny – třída mladých
Gája z Ouhelí o: Amigo v.d. Ulfequelle
Nar.: 12.2.2007 m: Uta Javořice
Velmi dobrá 4 Maj.: MUDr. František Karpat

Abbey Ja-Sta Czech o: Baron vom Amazonas
Nar.: 13.10.2006 m: Aida z Vtelenských polí
Velmi dobrá 3 Maj.: Jana Urianková

Bisa de Hunting Trophy o: Vinci de la Haille au Loup
Nar.: 15.8.2006 m: Ria de Casa Padurii
Výborná 2  Maj.: Mariana a Daniel Murarescu

Pegi ze Záplav o: Mit Kořenice
Nar.: 7.7.2006 m: Mina ze Záplav
Nedostavila se  Maj.: Karel Stejskal

Ballance Baron od Habr. ryb. o: Baron vom Amazonas
Nar.: 2.6.2006 m: Gitta z Českého lesa
Výborná 1, CAJC Maj.: MUDr. Jan Koláčný

Feny – třída mezitřída
Arka z Boreckých luk o: Cit od Mileho
Nar.: 12.6.2006 m: Hera z Vištuka
Velmi dobrá 2 Maj.: Tereza Valášková

Minka z Cidlinovy špičky o: Alan z Prýtovských luk
Nar.: 7.7.2006 m: Indy z Cidlinovy špičky
Výborná 1, CAC, CACIB Maj.: Václav Charvát

Dita z Valských lesů o: Bojar z Černické obory
Nar.: 7.5.2006 m: Borka z Valských lesů 
Nedostavil se Maj.: Ladislav Svoboda

Feny – třída otevřená
Amira z Čimelických strání o: Ralf Afoli
Nar.: 1.7.2005 m: Brita ze Tchořovic
Velmi dobrá 3 Maj.: Vratislav Sýkora

Bora z Pytlácké stezky o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 18.9.2005 m: Andy ze Selských lesů
Velmi dobrá 1 Maj.: Jan Kříž

Mery z Kocmánku o: Jar z Bilinky
Nar.: 10.3.2005 m: Iris z Kocmánku
Velmi dobrá 2 Maj.: Pavel Kaplan

Feny – třída pracovní
Cilka z Holubí skály o: Baron vom Amazonas
Nar.: 21.3.2006 m: Brita z Komorousova dvora
Velmi dobrá 1 Maj.: Vojtěch Malý

Jako kandidáti chovu byli doporučeni:
Psi:  Dar z Mockova dvora
Feny:  Ballance Baron od Habrovického rybníka, Minka z Cidli-
novy špičky a Mery z Kocmánku

Výběr do chovu provedla tříčlenná komise ve složení:
Ing. Václav Vlasák, František Kaplan a Josef Novák.

Zpracoval: Josef Novák
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III. Hanácká výstava psů
Olomouc, 11. - 13. ledna 2008
Posuzoval: Josef Němec

I. Mezinárodní výstava psů
ČMKÚ, Brno, 9. února 2008
Posuzoval: Josef Novák

Feny-mezitřída
Citra z Tálína o.: Juno z Českého Lesa
Nar:.28.6.2006 m.: Annet z Tálína
Velmi dobrá maj.: Josef Včelička

Helga ze Tchořovic o.: Ulf od Řeky Lomnice
NAR.24.7.2006 m.: Alfa ze Tchořovic
Výborná 1,CAC maj.: Josef Dřímal

Feny- třída otevřená
Amira z Čimelických strání o.: Ralf Afoli
Nar.1.7.2005 m.: Brita ze Tchořovic
Výborná 1,CAC,NV-BOB maj.: Vratislav Sýkora 

Nata z Bilice o.: Ataman Duma Kazana 
Nar.1.1.2006 m.: Walli Engholms
Velmi dobrá maj.: Martina Millerova

Feny-třída pracovní
Ambra od Postraní meze o.: Geron Kořenice
Nar.6.7.2006 m.: Ajda z Entlova Dvora
Velmi dobrá maj.: Jaroslav Štěpánek

Feny-třída veteránů
Heira z Nemilanských hájů o.: Alan Tišnov
Nar.3.8.1996 m.: Cilka z Podchvojí
Výborná,nejlepší veterán maj.: MVDr.Hana Brázdová

Do chovu byla vybrána fena Cita z Tálína. Výběr do chovu pro-
vedli: Josef Němec, Jaroslav Konečný. Emil Grossmann.

 Zpracoval: Emil Grossmann

Feny – třída mladých
Gája z Ouhelí o: Amigo v.d. Ulfequelle
Nar.: 15.2.2007 m: Uta Javořice
Výborná 1, CAJC Maj.: MUDr. František Karpat

Hessa z Heřmanska o: Has Juta z Bolatic
Nar.: 8.2.2007 m: Elsa od Věžeckého potoka
Výborná 2 Maj.: Ing. Martin Toměšek

Polli z Potoňskej lúky o: Abajgáto Micu
Nar.: 17.10.2006 m: Linda z Potoňskej lúky 
Velmi dobrá 4 Maj.: Miloš Knotek

Rena ze Záplav o: Art Kořenice
Nar.: 14.2.2007 m: Mína ze Záplav
Velmi dobrá 3 Maj.: Tomáš Fuciman

Zorka ze Snu Nemroda o: Trix ze Štípek
Nar.: 2.3.2007 m: Debi z Lasow Jurajskich
Nedostavila se Maj.: Martina Rymerová

Feny – třída mezitřída
Cimberley ze Štípek o: Atos ze Štípek
Nar.: 5.6.2006 m: Aida z Ludger
Výborná 1, CAC, res. CACIB Maj.: Mgr. Michael Kretek

Helga ze Tchořovic o: Ulf od Řeky Lomnice
Nar.: 24.7.2006 m: Alfa ze Tchořovic
Výborná 2 Maj.: Mgr. Josef Dřímal

Feny – třída otevřená
Amira z Čimelických strání o: Ralf Afoli
Nar.: 1.7.2005 m: Brita ze Tchořovic
Výborná 3 Maj.: Vratislav Sýkora

Ballance Baron od Habr. rybníka o: Baron vom Amazonas
Nar.: 2.6.2006 m. Gitta z Českého lesa
Velmi dobrá Maj.: MUDr. Jan Koláčný

Brita Jasénky o: Trix ze Štípek
Nar.: 23.1.2005 m: Pet ze Štípek
Výborná 2, res.CAC Maj.: Martina Rymerová

Cita z Mešinské hájovny o: Trix ze Štípek
Nar.: 18.1.2006 m: Alina Tergy
Velmi dobrá Maj.: Petr Zvonař

Inka z Forotné o: Ralf Afoli
Nar.: 23.4.2006 m: Arka Hastrmánek
Vyloučena Maj.: Jaromír Horníček  

Jela z Řadovky o: Vox von Alsheim
Nar.: 24.4.2006 m: Faby od Mohelského mlýna
Výborná 1, CAC, CACIB, BOB Maj.: František Kallus

Nessi z Bilice o: Ataman Duma Kazana
Nar.: 1.1.2006 m: Walli Engholms
Výborná 4 Maj.: Martina Müllerová

Jako kandidáti chovu byli doporučeni:
Psi:  Best Baron od Habrovického rybníka, Art z Romanova 
chovu a Wels Javořice 
Feny:  Polli z Potoňskej lúky, Helga ze Tchořovic a Jela z Řadovky

Výběr do chovu provedla tříčlenná komise ve složení:
Martin Petr, Stanislav Šafář a Josef Novák.

Zpracoval: Josef Novák

Psi – třída mladých
Ben z Týnského rybníka o: Remo ze Štípek
Nar.: 7.12.2006 m: Dana z Vtelenských polí
Nedostavil se Maj.: Jan Branč

Bon z Týnského rybníka o: Remo ze Štípek
Nar.: 7.12.2006 m: Dana z Vtelenských polí
Odstoupil Maj.: Vlastimil Beneš

Pino z Potoňskej lúky o: Abajgáto Micu
Nar.: 17.10.2006 m: Linda z Potoňskej lúky 
Vyloučen Maj.: Miloš Knotek

Psi – třída mezitřída
Best Baron od Habr. rybníka o: Baron vom Amazonas
Nar.: 2.6.2006 m: Gitta z Českého lesa
Výborná 1, CAC, CACIB Maj.: Mgr. Markéta Jindrová

Psi – třída otevřená
Art z Romanova chovu o: Malomkozi Joker
Nar.: 12.6.2006 m: Kety Akcezal
Výborný 1, CAC, res. CACIB Maj.: Roman Trojka

Wels Javořice o: Vox von Alsheim
Nar.: 9.11.2005 m: Terka Javořice
Velmi dobrý 2 Maj.: Pavel Konečný
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XV. Mezinárodní výstava psů
Praha, 22. března 2008
Posuzoval: Ing. Václav Vlasák

Psi – třída mladých
Artex Cikorka o: Vir z Husína
Nar.: 25.3.2007 m: Cikorka od Rytíře Malovce
Dobrý Maj.: Milan Horák

Psi – třída mezitřída
Unikát z Chlumína o: Lord Tergy
Nar.: 14.8.2006 m: Dora z Býchorska
Velmi dobrý 1 Maj.: Petr Bušanský

Psi – třída otevřená
Best Baron od Habr. rybníka o: Baron vom Amazonas
Nar.: 2.6.2006 m: Gitta z Českého lesa
Výborná 1, CAC, res. CACIB Maj.: Mgr. Markéta Jindrová

Psi – třída pracovní
Dar z Mockova dvora o: Tor ze Štípek
Nar.: 23.6.2006 m: Alka z Mockova dvora
Výborný 2, res. CAC Maj.: Václav Pokorný

Cik z Krutého lesa o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 14.4.2004 m: Silva z Krutého lesa
Výborný 3 Maj.: Ing. Miroslav Fess

Obelix z Czarnego Dworu o: Ungaro vom Hege – Haus
Nar.: 21.1.2006 m: Uche z Czarnego Dworu 
Výborný 1, CAC, CACIB, BOB Maj.: Wojciech Burski

Vir z Husína o: Egon ze Švihovské skály
Nar.: 21.8.2003 m: Jita z Husína
Velmi dobrý 4 Maj.: Milan Horák

Feny – třída mladých
Able Ja-Sta Czech o: Baron vom Amazonas
Nar.: 13.10.2006 m: Aida z Vtelenských polí
Výborná 1, CAJC Maj.: Jana Urianková

Gája z Ouhelí o: Amigo v.d. Ulfequelle
Nar.: 12.2.2007 m: Uta Javořice
Velmi dobrá 4 Maj.: MUDr. František Karpat

Areta Cikorka o: Vir z Husína
Nar.: 25.3.2007 m: Cikorka od Rytíře Malovce
Výborná 2 Maj.: Tomáš Horáček

Amber Ja-Sta Czech o: Baron vom Amazonas
Nar.: 13.10.2006 m: Aida z Vtelenských polí
Velmi dobrá 3 Maj.: Jana Urianková

Feny – třída mezitřída
Ultima z Chlumína o: Lord Tergy
Nar.: 14.8.2006 m: Dora z Býchorska
Dobrá Maj.: Josef Havel

Feny – třída otevřená
Ballance Baron od Habr. ryb. o: Baron vom Amazonas
Nar.: 2.6.2006 m: Gitta z Českého lesa
Výborná 1, CAC, CACIB Maj.: MUDr. Jan Koláčný

Anny z Čimelických strání o: Ralf Afoli
Nar.: 1.7.2005 m: Brita ze Tchořovic
Výborná 2, res. CAC, res. CACIB Maj.: Miroslav Kadlec

Elza z Krutého lesa o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 1.9.2005 m: Silva z Krutého lesa
Dobrá Maj.: Ladislav Sláma

Feny – třída pracovní
Bora z Pytlácké stezky o: Lesan z Prosečské vysočiny
Nar.: 18.9.2005 m: Andy ze Selských lesů
Velmi dobrá 3 Maj.: Jan Kříž

Jany z Mrákovské skály o: Ar z Jeklíku
Nar.: 20.6.2006 m: Aida z Ferdinandova údolí
Výborná 1 Maj.: Tomáš Johánek

Rennie z Chlumína o: Cir z Býchorska
Nar.: 19.1.2006 m: Cita z Českého lesa
Výborná 2 Maj.: Kristýna Klíčová

Jako kandidáti chovu byli doporučeni:
Feny:  Able Ja-Sta Czech, Amber Ja-Sta Czech  a  Anny z Čime-
lických strání

Zpracoval: Josef Novák

Národní výstava psů
Ostrava, 12. dubna 2008
Posuzoval: Luděk Müller

Feny - třída mladých
Brita od Plavecké cesty Vigo Afoli
velmi dobrá Linda ze Sukova kraje

Emily ze Štípek Ataman Duma Kazana
velmi dobrá Brita z Ludger

Malomközi Jasmine Gin Kamenný Most 
nedostavila se Malomközi Jolka

Feny – mezitřída
Adora Theogonia Atos ze Štípek 
výborná 1, CAC, NV, BOB Czama z Czarnego Dworu

Cimberley ze Štípek Atos ze Štípek
výborná 2, res. CAC Aida z Ludger

Cita Afoli Has Juta z Bolatic
velmi dobrá - vyb. do chovu Rena Afoli

Feny - třída otevřená
Aghra Theogonia Atos ze Štípek 
výborná 1, CAC Czama z Czarnego dworu

Feny - třída pracovní
Ambra z Rampachu Has Juta z Bolatic
velmi dobrá - vyb. do chovu Haidi ze Štípek

Psi - třída mladých
Amadeus East Point Atos ze Štípek 
nedostavil se Dumka  Duma Kazana

Pard ze Záveské ovčárny Has Juta z Bolatic
Dobrý Kora ze Záveské ovčárny

Psi – mezitřída
Amo Theogonia Atos ze Štípek
výborný 1, CAC, NV Czama z Czarnego dworu

Caro Jasénky Arco Jasénky
výborný 2, res. CAC, vyb. do ch. Pet ze Štípek

Psi - třída otevřená
César z Drnovských rovin Car od Mileho
výborný 1, CAC Bonna z Drnovských rovin

Psi - třída pracovní
Kent z Bohumínských bažin Lord Tergy
velmi dobrý - vyb. do chovu Jessy z Bohumínských bažin
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Mezinárodní výstava psů
České Budějovice, 19. dubna 2008
Posuzoval: Luděk Müller

Feny - třída vítězů
Brigi Jasénky Trix ze Štípek
výborná 1, CAC Pet ze Štípek

Výběr do chovu provedli: Bohumil Tašek, Petr Volný, Emil  
Grossmann.

Připravil Petr Volný

Psi - třída mladých
DAR Z LUČKOVIC o: Ax z Jeklíku 
nar.09/02/07 m: Cica z Lučkovic 
dobrý maj. Neškudla Jiří 

DRACO JASÉNKY o: Aveline Esko 
nar. 23/03/07 m: Trixie ze Štípek 
výborný 1,CAJC maj. Maňhal Václav 

Psi - mezitřída
CARLO JASÉNKY o: Arco z Jasénky 
nar. 09/12/06 m: Pet ze Štípek 
výborný 1,CAC maj. Maňhal Václav 
vybrán do chovu 

CHODAN KOŘENICE 
neposouzen 

JAGO OD BLAT. POTOKA o: Gin Kamenný most 
nar. 20/04/06 m: Gera od Blatského potoka 
velmi dobrý 2 maj.Dvořák Václav  
vybrán do chovu

OR FRANSTO 
odstoupil  

Psi – třída pracovní
AMOR Z RECHEL. SAMOTY o. Ar z Jeklíku  
nar. 26/01/05 m. Chysa z Borovanské tůně
velmi dobrý 1 maj. Kándl František  

BOR AFOLI o: Jarik ze Záveské ovčárny
nar. 08/12/05 m: Rona Afoli  
dobrý maj. Franěk Jan  

Feny – třída mladých
GÁJA Z OUHELÍ o: Amigo von der Ulfeguelle 
nar. 12/02/07 m: Uta Javořice
velmi dobrý 1 maj. Karpat František, MUDr.  

Feny - mezitřída
BONA Z ČIMEL. STRÁNÍ o. Lesan z Prosečské vysočiny 
nar. 22/11/06 m: Brita z Tchořovic
výborný 1,CAC,CACIB,BOB maj. Jonáš Josef
vybrána do chovu 

CIMBERLEY ZE ŠTÍPEK o: Atos ze Štípek 
nar. 05/06/06 m: Aida z Ludger 
výborný 2, REZ.CAC maj. Kretek Michael, Mgr. 

CITA Z TÁLÍNA o: Juno z Českého lesa 
nar. 20/06/06 m: Annet z Tálína
dobrý maj. Včelička Josef

DITA AFOLI o: Argo z Bílice  
nar. 06/07/06 m: Rena Afoli 
velmi dobrý 4 maj. Kotlík Jiří 
vybrána do chovu 

IRA OD NEZDIC. POTOKA o: Baron vom Amazonas 
nar. 31/12/06 m: Eny od Nezdického potoka 
 výborný 3 mak. Šíma Jaroslav  
vybrána do chovu 

JITKA OD BLAT. POTOKA o: Gin Kamenný most  
nar. 20/04/06 m: Gera od Blatského potoka 
velmi dobrý maj. Dvořák Václav 
vybrána do chovu 

Feny – třída otevřená
ARKA ZE STARÉ JIZBY o: Gin Kamenný most
nar. 05/07/06 m: Arina Špalíček 
velmi dobrý 3 maj. Dobrovolný Pavel  
vybrána do chovu 

BALLANCE BARON OD HABR. RYBNÍKA 
nedostavil se  

HELA ZE TCHOŘOVIC o: Ulf od Řeky Lomnice 
nar. 24/07/06 m: Alfa z Tchořovic 
velmi dobrý 1 maj. Prokůpek Vojtěch 
vybrána do chovu

IRA Z PELHŘIMOVA o: Ulf od Řeky Lomnice 
nar. 18/04/06 m: Hera z Pelhřimova
velmi dobrý maj. Hurda Michal
vybrána do chovu

PEGI Z CHOTÍKOVA o: Ar z Jeklíku 
nar. 01/03/06 m: Kely z Chotíkova
velmi dobrý maj. Krystl Jaroslav 

Feny – třída pracovní
BORA Z PYTLÁC. STEZKY o: Lesan z Prosečské vysočiny 
nar. 18/09/05 m: Andy ze Selských lesů
velmi dobrý maj. Kříž Jan

CIRA Z HOLUBÍ SKÁLY o: Baron vom Amazonas 
nar. 21/03/06 m: Brita z Komorousova dvora 
výborný 2,REZ.CAC maj. Šebek Jiří 
vybrána do chovu

FEDRA Z KLOBOUC. LESA o: Tor ze Štípek 
nar. 30/04/06 m: Elis z Klobouckého lesa  
výborný 3 maj. Drbohlav Ivan 

JOLA OD BLAT. POTOKA o: Gin Kamenný most 
nar. 20/04/08 m: Gera od Blatského potoka 
výborný 1,CAC,REZ.CACIB maj. Hamr Karel
vybrána do chovu

OASA Z ČESKÉHO LESA o: Kantus vom Rhonblick  
nar. 30/07/04 m: Lina vom Rhonblick 
velmi dobrý maj. Svoboda Jan  

ODRA Z CHOTÍKOVA o: Ar z Jeklíku 
nar. 27/03/05 m: Chrpa z Chotíkova
výborný 3 maj. Krystl Jaroslav  

OLA FRANSTO o: Ar z Jeklíku 
nar. 22/08/06 m: Lola Fransto 
velmi dobrý maj. Slavík František 
vybrána do chovu

Zpracoval Josef Musil
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Mezinárodní výstava psů
Litoměřice, 24. května 2008
Posuzoval: MVDr. Čestmír Šrámek, CSc.

Psi - třída mladých
AARON Z TOMEŠ. DVORA o: Echo z Ranského letiště
velmi dobrý 3 m: Inspirace z Chlámána
5.12.2006 maj: Tomešová Nikola

ATOS DASNICKÁ KOTLINA o: Peron Andělský hrad
výborný 2 m: Besy z Cetechovic
4.4.2007 maj: Kříž Jan

FARGO Z PLOSKOVIC. ZÁMKŮ o: Cit z Liščína
velmi dobrý 4 m: Bora ze Slatinské bažantnice
10.3.2007 maj: Hendl Josef

GRAND Z KLOBOUCKÉHO LESA o: Profi Pig Pen Rapa-Nui
výborný 1, CAJC m: Ellis z Klobouckého lesa
16.5.2007 maj: Pilát Stanislav

ZORRO Z CHLUMÍNA o: Lord Tergy
velmi dobrý m: Faty z Býchorska
25.6.2007 maj:Boreček Miloslav

Psi - Mezitřída
ARAS Z TOMEŠOVA DVORA o: Echo z Ranského letiště
velmi dobrý m: Inspirace z Chlámána
5.12.2006 maj: Žižka Antonín

Psi - Třída otevřená
BEST BARON OD HABR. RYB. o: Baron vom Amazonas
výborný 1, CAC, res. CACIB m: Gitta z Českého lesa
2.6.2006 maj: Mgr. Jindrová Markéta

GALL Z RANSKÉHO LETIŠTĚ o: Argo z Bilice
velmi dobrý 3 m: Susa vom Lingenauer Holz
15.7.2006 maj: Sheithauer Jiří

HERO Z RANSKÉHO LETIŠTĚ o: Baron vom Amazonas
velmi dobrý 4 m: Etta z Ranského letiště
11.8.2006 maj: Vítek Zdeněk

HEROS Z MARTINICKÝCH HÁJŮ o:Výr z Krutého lesa
výborný 2, res. CAC m: Gita z Martinických hájů
1.7.2006 maj: Habart Miroslav

ONYX Z ČESKÉHO LESA o: Kantus vom Rhönblick
velmi dobrý m: Lina Rhönblick
30.7.2004 maj: Plzák Josef

Psi - Třída pracovní
FLIK Z VISÁLKU o: Mars z Kvítele
výborný 1, CAC, CACIB, BOB m: Bona z Visálku
4.4.2006 maj: Hendl Josef

HARD Z RANSKÉHO LETIŠTĚ o: Baron vom Amazonas
velmi dobrý 3 m: Etta z Ranského letiště
11.8.2006 maj: Kunický Vladimír

URAN Z KVÍTELE o: Echo z Ranského letiště
výborný 2, res. CAC m: Mira z Kvítele
19.4.2006 maj: Hauf Josef

Feny - Třída mladých
ALFA Z TOMEŠOVA DVORA o: Echo z Ranského letiště
výborná 1, CAJC m: Inspirace z Chlámána
5.12.2006 maj: Trnkovič Jan

BÁRA Z BRNÍKOVSKÉ STRÁNĚ o: Echo z Ranského letiště
výborná 3 m: Žofka z Brníkovské stráně
4.1.2007 maj: Krpeš Rudolf

DEBY Z DRNOVSKÝCH ROVIN o:Cyr od Nezdického potoka
velmi dobrá m: Bonna z Drnovských rovin
10.3.2007 maj: Pergler Jan

GÁJA Z OUHELÍ o: Amigo von der Ulfequelle
velmi dobrá m: Uta Javořice
12.2.2007 maj: Karpat František

INKA OD NEZDIC. POTOKA o: Baron vom Amazonas
výborná 2 m: Eny od Nezdického potoka
31.12.2006 maj: Paučová Adéla

RYTA ZE ZÁPLAV o: Art Kořenice
velmi dobrá m: Mína ze Záplav
14.2.2007 maj: Holík Oldřich

Feny - Mezitřída
ÁJA Z TOMEŠOVA DVORA o: Echo z Ranského letiště
velmi dobrá m: Inspirace z Chlámána
5.12.2006 maj: Němec Vlastimil

CIMBERLEY ZE ŠTÍPEK o: Atos ze Štípek
nedostavila se m: Aida z Ludger
5.6.2006 maj: Kretek Michal

Feny - Třída otevřená
BALLANCE BARON OD HABR. RYB. o: Baron vom Amazonas
velmi dobrá m: Gitta z Českého lesa
2.6.2006 maj: MUDr. Koláčný Jan

CIPRA Z HOLUBÍ SKÁLY o: Baron vom Amazona
výborná 4 m: Brita z Komorousova dvora
21.3.2006 maj: Koubová Hana

EDITA Z PLOSKOVIC. ZÁMKŮ o: Argo z Bilice
velmi dobrá m: Bora ze Slatinské bažantnice
19.5.2006 maj: Prokop Petr

ETNA Z PLOSKOVIC. ZÁMKŮ o: Argo z Bilice
velmi dobrá m: Bora ze Slatinské bažantnice
19.5.2006 maj: Malý Lubomír

MIRA Z BUDIMĚŘICKÝCH POLÍ o: Mit Kořenice
výborná o: Ola z Kvítele
24.4.2006 maj: Červený Václav

MIRA Z VÁPENEK o: Raplh od Beranjskih Vratnica
výborná 2, res. CAC m: Nora zo Starých Levíc
8.5.2006 maj: Navrátil Pavel

MONA Z VÁPENEK o: Raplh od Beranjskih Vratnica
výborná 1, CAC, res. CACIB m: Nora zo Starých Levíc
8.5.2006 maj: Navrátil Pavel

SENDY Z KVÍTELE o: Car od Mileho
výborná 3 m: Dolly vom Silur
18.1.2005 maj: Točina Vladimír

ULTIMA Z CHLUMÍNA o: Lord Tergy
Odstoupil m: Dora z býchorska
14.8.2006 maj: Jandek Oldřich

UMA Z KVÍTELE o: Echo z Ranského letiště
velmi dobrá m: Mira z Květele
19.4.2006 maj: MVDr. Brůna František

Feny - Třída pracovní
CEDRA Z DROUŽKOVA o:Chary z Plentova dvora
výborná 1, CAC, CACIB m: Viviana z Vtelenských polí
25.3.2006 maj: Linhart Jaroslav

FATY Z VISÁLKU o: Mars z Květele
výborná 4 m: Bona z Visálku
4.4.2006 maj: Křivan Daniel
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Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund
Německý krátkosrstý ohař
(Přeložil MVDr. Milan Vach) 

Původ: Německo
Datum publikace originálního stan-
dartu: 25. 10. 2000
Užití: Mnohostranně použitelný lovecký 
pracovní pes (JGH).
Klasifikace FCI: Skupina 7 - ohaři, sekce 
1.1 Kontinentální ohaři typ “Brague” 
s pracovní zkouškou

Krátký historický přehled:
Historie NKO začíná psy, kteří bývali 
bráni pro lov pernaté zvěře do síti, pře-
devším v zemích Středozemního moře  
a při sokolnickém lovu. Přes Francii, 
Španělsko a Flandry přišli ohaři na ně-
mecké knížecí dvory. Jejich důležitou 
vlastností byly výkony ve vystavování. 
Vystavující pes byl ještě více žádán když 
byla zhotovena první brokovnice (1750). 
Pernatá zvěř byla lovena před psem v 
letu. To byl stupeň k dalšímu přechodu 
od čistě vystavujícího ohaře k mnoho-
strannému loveckému psu. Jako rozho-
dující podklad pro tvorbu a vývoj chovu 
vyšla již v roce 1897 Plemenná kniha 
NKO (Zuchtbuch D-Kurzhaar). Byl to 
princ Albrecht ze Solmsů-Braunfeldu, 
který konečně vypsal plemenné znaky, 
pravidla pro posuzování tělesných tvarů 
a konečně také ještě i jednoduchá zkouš-
ková pravidla pro lovecké psy. Dnes 
prochází NKO filtrem vypilovaného cho-
vatelského a zkušebního řádu. Ve stan-
dartu se stanoví, jak má vypadat mnoho-
stranný pracovní lovecký pes Německý 
krátkosrstý ohař. To mu dává schopnost, 
aby splnil všechny požadavky v provozu 
myslivosti až do svého vysokého stáří.

Všeobecný vzhled: Ušlechtilý, harmo-
nický pes, jehož stavba těla zaručuje 
sílu,vytrvalost a rychlost. Vzpřímený 
postoj, plynulé zevní linie, suchá hla-
va,dobře nesený prut, tvrdá lesklá srst 
a prostorné a harmonické pohyby jeho 
ušlechtilost podtrhují.

Důležité poměry mír: Délka trupu by 
měla poněkud přesahovat výšku v ko-
houtku.

Povaha/charakter: Pevná, vyrovnaná, 
spolehlivá, krotký temperament, ani ner-
vózní, bázlivý, ani agresivní.

Hlava: Suchá, výrazná, ani příliš lehká, 
ani moc těžká. Sílou, délkou odpovídá 
tvaru těla a pohlaví.

Týlní část hlavy:
Lebka: Dosti široká, ploše vyklenutá 
lebka se slabě zvýrazněným týlním hr-
bolem, ne příliš hlubokou čelní rýhou 
se zřetelně utvářenými nadočnicovými 
oblouky.
Stop: Jen mírně vyvinutý.

Obličejová část hlavy:
Nos: Poněkud vysunutý, nozdry dosta-
tečně široké, jakož i pohyblivé. Zásadně 
vždy hnědý, u černých nebo černých bě-
loušů černý. Jen když je základní barva 
bílá je přípustný masitě nebo skvrnitě 
zbarvený nos.
Morda: Dlouhá, široká, hluboká a sil-
ná, aby usnadňovala psovi správné no-
šení zvěře. Hřbet nosu při pozorování 
ze strany vykazuje lehké vyklenutí ve 
všech přechodech od ušlechtile zfor-
movaného ramseského nosu až po  
nepatrné zvýšení nad přímou čáru,  
u psů toto silněji výrazné. Méně odpo-
vídá požadavku avšak je ještě přípustný 

hřbet nosu se zcela rovnou linii nosu, 
zatímco proláklý (konkávní) nos je těž-
kou chybou.
Pysky: Přilehlé, nikoliv příliš silně pře-
vislé, dobře pigmentované. Z nosu spa-
dají až po dělící bod skoro svisle dolů, 
pak probíhají plochým obloukem až do 
řádně výrazného koutku pysků.
Čelisti/zuby: Silné čelisti s perfektním, 
pravidelným a úplným nůžkovým sku-
sem, při čemž má horní řada řezáků 
přesahovat přes dolní a zuby mají stát 
v čelisti téměř svisle. 42 zdravých zubů, 
podle vzorce chrupu.
Líce: Silné, dobře osvalené.
Světla: Střední velikosti, ani nevystupují 
(vypoulené), ani zapadlé v jamce. Ide-
ální barva je temně hnědá. Víčka dobře 
přiléhají.
Závěs: Přiměřeně dlouhý, vysoko a širo-
ce nasazený, hladký a bez záhybů, těsně 
přiléhající k hlavě, dole tupě zaoblený. 
Ani masitý, ani příliš jemný. Délka závě-
su má při položení dopředu končit asi u 
koutku pysku.
Krk: Délkou harmonický k celkovému 
vzhledu, k trupu se pozvolna rozšiřuje 
Šíje velmi svalnatá a lehce klenutá. Těsně 
přiléhavá kůže hrdla.

Tělo:
Horní linie: Přímá, mírně se svažující.
Kohoutek: Zřetelný.
Hřbet: Pevný, dobře osvalený. Trny ob-
ratlů mají být kryty svalovinou.
Bedra: Krátká, široká, svalnatá, rovná 
nebo lehce klenutá. Přechod hřbetu do 
beder těsně a řádně uzavřený.
Záď: Široká a dostatečně dlouhá, ne 
krátce sražená a spadá k prutu jen lehce, 
dobře osvalená.
Hrudník: Hlubší než širší s dobře vý
razným předhrudím a pokud možno 
dozadu dosahující hrudní kosti. Hrudní 
kost a loketní kloub mají ležet ve stejné 
výšce. Žebra dobře klenutá, ani plochá, 
ani sudovitá. Zadní volná žebra správně 
dosahující dolů.

F.C.I. Standart č. 119
z 20. listopadu 2000/D

FEDRA Z KLOBOUCKÉHO LESA o: Tor ze Štípek
nedostavila se m: Ellis z Klobouckého lesa
30.4.2006 maj: Drbohlav Jan

GÁBINA Z RANSKÉHO LETIŠTĚ o: Argo z Bilice
velmi dobrá m: Suse vom Lingenauer Holz
15.7.2006 maj: Kratochvíl Jiří

GEIMI Z RANSKÉHO LETIŠTĚ o: Argo z Bilice
velmi dobrá m: x Suse vom Lingenauer Holz
15.7.2006 maj: Rajniš Josef

OASA Z ČESKÉHO LESA o: Kantus vom Rhönblick
velmi dobrá m: Lina vom Rhönblick
30.7.2004 maj: Svoboda Jan

OLA ZE ZÁPLAV o:Lesa z Prosečské vysočiny
výborná 2 m: Mína ze Záplav
24.11.2005 maj: Librcajt Antonín

RENNIE Z CHLUMÍNA o: Cir z Býchorska
výborná 3 m: Cita z Českého lesa
19.1.2006 maj: Klíčová Kristýna

Na výstavě byli vybráni do chovu: Aras z Tomešova dvora, Gall z Ran-
ského letiště, Hero z Ranského letiště, Heros z Martinických hájů, Flik 
z Visálku, Hard z Ranského letiště, Uran z Kvítele, Bára z Brníkovské 
stráně, Edita z Ploskovických zámků, Mira z Vápenek, Mona z Vápenek, 
Sendy z Kvítele, Uma z Kvítele, Cedra z Kroužkova, Faty z Visálku, Gábi-
na z Ranského letiště, Geimi z Ranského letiště, Oasa z Českého lesa.

Zapsal: Ing. Jiří Formánek
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Spodní linie: Elegantním obloukem leh-
ce vytažená, probíhající dozadu, suchá.
Prut: Vysoko nasazený, v nasazení silný, 
pak se ztenčuje, středně dlouhý. Pro lo-
veckou službu krácen asi o polovinu. V 
klidu spadá dolů, v pohybu je vodorovně 
a ne příliš vysoko nad linii hřbetu. Nesmí 
být nesen silně zakřivený. (V zemích kde 
zákonodárce zakázal kupírování může 
být prut ponechán přirozený. Měl by 
dosahovat k hleznu a měl by být nošen 
rovně, nebo lehce šavlovitě zakřivený.)

Končetiny:
Přední - hrudní:
Všeobecně: Pozorováno ze předu přímé 
a rovnoběžné, pozorováno ze strany stojí 
dobře pod tělem.
Plece: Šikmo a do zadu ploše přiléhající 
lopatka. Silné, suché svalstvo. Dobré zaú-
hlení mezi lopatkou a předloktím.
Rameno: Pokud možno dlouhé, řádně a 
suše osvalené.
Loket: Přiléhá k tělu, ale není vtlačený, 
ani vytočený, ani stočený dovnitř, umís-
těný daleko dozadu.Správné zaúhlení 
mezi ramenem a předloktím.
Předloktí: Rovné, dostatečně osvalené. 
Silné, ne příliš hrubé kosti.
Kloub zápěstní: Silný
Nadprstí: Minimální zaúhlení vůči před-
loktí, nestojí příkře.
Přední tlapky: Okrouhlé až lžícovité s 
řádně vzájemně přilehlými dostatečně 
vyklenutými prsty. Silné drápy.Hrubé, 
odolné polštáře tlapek. Spočívají paralel-
ně, ani ve stoji ani v pohybu se nevytáčejí 
do stran.

Zadní běhy:
Všeobecně: Posuzováno ze zadu přímé a 
rovnoběžné. Řádné zaúhlení. Silné kosti.
Stehno: Dlouhé, široké a svalnaté. Řádné 
zaúhlení mezi pánvi a stehnem.
Koleno: Silné s řádným zaúhlením mezi 
stehenní a bércovou kostí.
Bérce: Dlouhé, svalnaté a šlachovité. 
Řádné zaúhlení mezi stehenní a bérco-
vou kosti.
Hlezno: Silné
Nárt: Svisle postavené, silné.
Zadní tlapy: Okrouhlé až lžícovité s řád-
ně vzájemně přilehlými, dostatečně kle-
nutými prsty. Silné drápy. Hrubé odolné 
polštářky tlap. Spočívají paralelně, ani 
ve stoji, ani v pohybu se nevytáčejí do 
strany.

Pohyb: Prostorný, s velkým záběrem  
a odpovídajícím výkrokem v předu i vza-
du. Pohyb rovnoběžný a přímý, při tom 
správně vzpřímené držení těla. Mimo-
chod je nežádoucí.

Kůže: Silně přiléhavá bez tvorby záhybů.

Srst: Krátká a hustá na pohmat má být 
hrubá a tvrdá. Na hlavě a závěsu má být 
tenčí a kratší, vespod prutu nemá být ná-
padně delší. Měla by pak pokrývat celé tělo.

Barva:
- hnědá bez znaků
- hnědá s malým množstvím bílých nebo 
stříknutých znaků na hrudi a bězích
- tmavě hnědý bělouš s hnědou hlavou, 
hnědými plotnami nebo tečkami. Zá-
kladní barva tohoto psa není hnědá  
s bílou, nebo bílá s hnědou, ale srst vyka-
zuje onu směs hnědé a bílé, tak ceněnou 
pro praktickou loveckou práci Na vnitřní 
straně zadních běhů, jakož i na špičce 
prutu je zbarvení často světlejší
- světle hnědý bělouš s hnědou hlavou, 
hnědými plotnami, skvrnami, nebo bez 
ploten. Při tomto zbarvení se vyskytují 
hnědé chlupy v menšině, převládají bílé 
chlupy.
- bílý s hnědou kresbou na hlavě, hnědý-
mi plotnami nebo skvrnami.
- černá barva v týchž odstínech jako 
barva hnědá, respektive barva hnědého 
bělouše.
- žluté pálení se připouští
- lysina, šňupka a stříkané pysky jsou 
přípustné.

Velikost: Výška v kohoutku u psů 62 až 
66 cm, u fen 58 až 63 cm.

Chyby: Na každou odchylku od výše 
uvedených bodů se hledí jako na chybu, 
jejíž hodnocení by mělo být v přesném 
poměru ke stupni odchylky.
- chyby ve vzpřímenosti, chyby v pohlav-
ním typu
- příliš krátká morda
- příliš silné, nebo příliš malé pysky
- příliš světlé oko, světle žluté (dravčí)
- chybění celkem 2 zubů ( P1 a M3),  
tj. z celkem čtyř zubů P1 a 2 zubů M3 
mohou scházet nejvýše 2 zuby
- příliš dlouhý, příliš krátký, příliš těžký, 
příliš úzko nasazený, nebo vytočený závěs
- volná kůže na krku
- lehce kapří hřbet
- příliš krátká záď
- strmá záď
- příliš hluboký hrudník
- prut nošený vysoko nad hřbet, nebo sil-
ně zkroucený
- lokty vytočené navenek nebo dovnitř. 
Vbočení nebo vybočení prstů
- strmá pánevní končetina
- lehce sudovitý postoj, lehký kravský 
postoj, úzký postoj

Těžké chyby:
- těžkopádná lymfatická, hrubá stavba těla
- špičatá morda. Prohnutý (konkávní) 
nosní hřbet
- výrazný stop
- nos masově zbarvený, skvrnitý (kromě 
bílé zákl. barvy)
- klešťový skus, jakož i částečné kleště.  
(U psů starších než 4 roky nemají tak zvané 
stařecké kleště žádný vliv na hodnocení, po- 
kud potvrdí klub NKO, že na předchozí chov-
né přehlídce pes měl zjištěn korektní skus
- zřetelný kapří hřbet, lehce spadavý hřbet
- podstatně chybějící hloubka hrudi, ne-
výrazné předhrudí, příliš plochý nebo 
sudovitý hrudník
- silně navenek nebo dovnitř vytočené 
loketní klouby
- měkký, příliš silně zvýrazněný nadprstí 
kloub přední tlapy
- těžkopádná chůze
- silně kravský nebo sudovitý postoj jak 
ve stoje, tak v pohybu
- odchylky více než 2 cm od stanovené 
kohoutkové výšky
- zvýšená pánev
- vzpříčené prsty
- ploché tlapy

Vylučující chyby:
- hrubé odchylky od pohlavního výrazu
- scházení více než 2 zůbů z celkem  
4 P1 a 2 M3, scházení jednoho nebo více 
(kromě P1 a M3), neviditelné zuby platí 
za chybějící zuby pokud klub NKO ne-
potvrdí, že na předchozí chovné přehlíd-
ce byla zjištěna jeho existence
- předkus nebo podkus, křížový skus ja-
kož i všechny přechodné formy k nim
- hodně volná víčka, ektropium, entropi-
um, distichiasis (dvojitá řada řas)
- silně spadavý hřbet, zakřivení obratlů
- deformovaný hrudní koš, např. odsaze-
ná hruď
- vlčí prsty a paspárky
- rozštěpení čelisti a pysků
- nadpočetné zuby mimo řadu zubů
- jakýkoliv okruh slabých povah

Poznámka: Psi musejí mít dvě zřejmá, 
normálně vyvinutá varlata, jež se nachá-
zejí úplně v šourku.
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I. Účel
Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů 

(dále jen rozhodčích) vychází z předpisů FCI. Vymezuje základ-
ní podmínky pro jmenování rozhodčích. Členské organizace 
ČMKU nemají právo tyto obecné podmínky mírnit.

II. Pojmy
Pro potřeby tohoto řádu a souvisejících předpisů se stanovují 

následující pojmy:
Rozhodčí: Osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem 

a jmenovaná předsednictvem ČMKU (dále jen P ČMKU) jako 
rozhodčí pro posuzování exteriéru psů.

Čekatel: Osoba splňující podmínky přijetí stanovené tímto řá-
dem a zařazená do přípravy čekatelů na funkci rozhodčího.

Aprobace: Plemeno nebo plemena psů, jejichž exteriér je roz-
hodčí oprávněn posuzovat.

Rozšíření aprobace: Proces, ve kterém rozhodčí s určitou apro-
bací získává oprávnění posuzovat další plemena psů.

Hospitace: Účast čekatele nebo rozhodčího, který si rozšiřuje 
aprobaci, v kruhu při posuzování psů delegovaným rozhodčím.

Národní rozhodčí: Rozhodčí s oprávněním posuzovat pleme-
na psů, pro která má aprobaci, na výstavách a dalších akcích 
všech úrovní na území ČR. Na zahraničních akcích, na které 
byl řádně delegován ČMKU, může posuzovat, a to mimo akce 
mezinárodní, sekční (např. evropská) a světové. Akce musí být 
pořádány pod záštitou FCI.

Mezinárodní rozhodčí: Rozhodčí s oprávněním posuzovat ple-
mena psů, pro která má aprobaci na výstavách a dalších akcích 
všech úrovní na území ČR i v zahraničí. Akce musí být pořádá-
ny pod záštitou FCI a rozhodčí na ně musí být řádně delegován 
ČMKU nebo ČMKU pověřeným pořadatelem.

Skupinový rozhodčí: Rozhodčí oprávněný posuzovat jednu 
nebo několik skupin FCI a národní plemena přiřazená v rámci 
ČMKU k příslušným skupinám FCI.

Univerzální rozhodčí: Rozhodčí oprávněný posuzovat všechna 
plemena psů FCI a národní plemena v rámci ČMKU.

 
III. Podmínky pro jmenování rozhodčích
Čekatelem se může stát žadatel splněním požadavků ČMKU 

prostřednictvím Komise pro rozhodčí ČMKU.
Podmínky pro přijetí čekatele:
a) Odborné, fyzické, verbální a morální předpoklady.
b) Věk minimálně 25 let.
c) Místopřísežné prohlášení, že se uchazeč nezabývá obchod-

ní činností v oblasti prodeje psů.
d) Uchazeč musí prokázat, že je 5 let aktivním chovatelem  

s registrovaným názvem chovatelské stanice, odchovy jsou za-
psány v plemenné knize ČMKU a že odchoval minimálně 5 
vrhů plemene, které chce posuzovat. Výjimku může povolit P 
ČMKU rodinným příslušníkům, žijícím s vlastníkem chovatel-
ské stanice ve společné domácnosti, kteří se aktivně se zúčast-
ňovali výstav jako vystavovatelé. 

e) Uchazeč musí doložit potvrzení pořadatelů výstav o tom, 
že pracoval minimálně 8x na výstavě jako vedoucí kruhu nebo 
zapisovatel.

f) Doporučení příslušného chovatelského klubu, kterého je 
uchazeč členem a ve kterém odchoval požadovaný počet vrhů 
(dle výjimky z bodu d). Tento klub garantuje znalosti a způso-
bilost pro zařazení adepta do přípravy čekatelů (viz. formulář 

Vyjádření pro čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování 
exteriéru psů). V případě, že je pro plemeno více klubů, sekre-
tariát ČMKU tyto další kluby osloví a vyžádá si jejich vyjádření. 
Kluby jsou povinny žádost projednat a vyjádřit se do 30 dnů. 
Neobdrží-li sekretariát ČMKU vyjádření do stanoveného termí-
nu, stanovisko klubu se hodnotí jako kladné.

Doporučující klub určí, u kterých mezinárodních rozhodčích 
a na kterých výstavách (minimálně 2x se zadáváním CAC), pří-
padně bonitacích, může čekatel hospitovat. Pokud klub neurčí, 
určí Komise pro rozhodčí. 

g) Úspěšné absolvování přijímací zkoušky před zkušební komisí 
jmenovanou P ČMKU z mezinárodních rozhodčích. Této přijíma-
cí zkoušce může být přítomen zástupce klubu s hlasem poradním. 
Uchazeč musí prokázat základní znalosti zejména z oborů:

• anatomie a fyziologie
• základy genetiky
• standard a historie plemene
• platné řády ČMKU, zejména Stanovy, Řád ochrany zvířat při 

veřejném vystoupení nebo svodu, Řád ochrany zvířat při chovu 
psů, Zápisní a Výstavní řád, Řád pro jmenování rozhodčích

• chování, principy a provádění posuzování
• předpisy FCI

Přijímací zkouška:
Zkouška je písemná a ústní, její rozsah určí zkušební komise; 

zkouška musí odpovídat minimálním požadavkům řádu FCI. O 
výsledku zkoušky musí být účastník ihned informován a o je-
jím průběhu musí být proveden zápis. Zkoušky pořádá ČMKU. 
Zkušební komisi jmenuje P ČMKU. 

V případě neúspěchu může být žadatel opakovaně přezkou-
šen s odstupem ½ roku a to pouze 2x.

Účast na přijímacích zkouškách a případných opakováních je 
zpoplatněna částkou stanovenou P ČMKU, splatnou před zahá-
jením zkoušky. Tato částka se v případě úspěšného splnění pod-
mínek a jmenování čekatele rozhodčím vrací.

Příprava čekatelů:
Příprava čekatelů je metodicky řízena Komisí pro rozhodčí.
a) Příprava čekatele probíhá minimálně 1 rok, maximálně 3 roky.
b) Čekatel má povinnost zúčastnit se přednášek pořádaných 

Komisí pro rozhodčí ČMKU. 
c) Během přípravného období se čekatel nejméně 6x zúčastní 

hospitace na výstavách nebo na bonitacích, v kruhu příslušného 
plemene, na akcích pořádaných členskými subjekty ČMKU.

 Čekatel si sám domluví hospitaci s pořádající organizací. U jedno-
ho rozhodčího, určeného příslušným klubem (případně Komisí pro 
rozhodčí), může v jeden den hospitovat 1 hospitant na 1 plemeno, 
max. 3 hospitanti, pokud rozhodčí v daný den posuzuje více plemen. 

d) Během hospitací musí čekatel být celkem účasten na posou-
zení minimálně 30 jedinců daného plemene. U málopočetných 
plemen psů může být počet 30 jedinců přiměřeně snížen individu-
álním rozhodnutím Komisí pro rozhodčí.

e) Rozhodčí vyplní a podepíše hospitační list. Čekatel je povi-
nen nechat si potvrdit hospitační list u vedení výstavy (výstavní 
kancelář) nebo u pořadatele bonitace.

Čekatel zašle hospitační listy hromadně na sekretariát ČMKU 
spolu se žádostí o závěrečnou zkoušku. 

f) Během jednoho kalendářního dne lze u jednoho plemene 
hospitovat pouze 1x.

Řád pro jmenování rozhodčích 
pro posuzování exteriéru psů.
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g) Závěrečných zkoušek se může zúčastnit pouze čekatel, kte-
rý byl minimálně 6x hodnocen výborně nebo velmi dobře  
a hospitace splnil nejméně u dvou rozhodčích.

Závěrečné zkoušky:
Závěrečné zkoušky čekatelů provádí ČMKU. Zkouška se sklá-

dá ze dvou částí:
a) teoretické - obsahuje zkoušku ze všeobecných znalostí, ze 

znalostí odborných a ze znalosti 
exteriéru plemene, o které čekatel žádá (viz řád FCI). Stan-

dard plemene je oprávněn zkoušet pouze mezinárodní roz- 
hodčí s příslušnou aprobací. Při této zkoušce čekatel prokazuje 
znalosti z výše uvedených oborů (viz příprava čekatele). 

Dále musí být čekatel schopen komentovat standard a vývoj 
plemene. Zkouška je ústní a písemná.

Zkušební komisi jmenuje P ČMKU, je nejméně tříčlenná. 
Této závěrečné zkoušky může být přítomen zástupce klubu  
s hlasem poradním.

b) praktické - skládající se z praktického posouzení nejméně tří 
jedinců daného plemene včetně vypracování písemných posudků. 
Zkoušejícími musí být minimálně dva rozhodčí, z toho alespoň je-
den mezinárodní s aprobací na dané plemeno. O výsledku zkoušky 
musí být čekatel neprodleně informován a o průběhu zkoušky musí 
být proveden zápis. Klub, který čekatele doporučil, bude ČMKU 
informován o místě a konání zkoušky a může na ní vyslat svého zá-
stupce s hlasem poradním. 

Postup zkoušky:
- čekatel napíše tři posudky v kruhu
- rozhodčí v kruhu přezkouší znalosti zkoušeného
- rozhodčí navržení KR a potvrzení P ČMKU schválí protokol 

o zkouškách svými podpisy
- protokol bude potvrzen podpisem a razítkem pořadatele výstavy
V případě neúspěchu může být čekatel opakovaně přezkou-

šen v některém z dalších termínů určených P ČMKU a to pouze 
2x (mimo základní zkoušku).

Závěrečné zkoušky čekatelů se budou konat dle potřeb 
ČMKU na předem určené výstavě. Termíny  
a zkušební komisi stanoví P ČMKU. Náklady na tuto komisi 
platí ČMKU. 

Závěrečná zkouška je bezplatná, její eventuální opakování je 
zpoplatněno ve výši stanovené P ČMKU.

IV. Podmínky rozšíření kvalifikace rozhodčích
Povolení rozšiřování je podmíněno potřebami ČMKU. 
a) Další rozšiřování aprobací lze povolit rozhodčímu, který 

posuzuje: 
 nejméně 3 roky, posoudil nejméně 5 výstav, z toho 3, na kte-

rých mohl zadávat čekatelství českého šampionátu krásy CAC a 
nedopustil se přestupků proti řádům ČMKU. Rovněž bude hod-
noceno posuzování v uplynulém 3-letém období, zejména po 
stránce odborné, morální a etické. 

 U málopočetných plemen, kde je prakticky nemožné splnit 
dané podmínky, může P ČMKU na základě doporučení Komise 
pro rozhodčí a příslušného chovatelského klubu povolit výjimku.

b) Žádost o rozšíření aprobace podává rozhodčí písemně na 
formuláři, který je k dispozici na sekretariátu ČMKU, s dopo-
ručujícím vyjádřením příslušného chovatelského klubu. Klub 
určí, u kterých mezinárodních rozhodčích a na kterých výsta-
vách (případně bonitacích) může rozhodčí hospitovat. Pokud 
klub neurčí, určí Komise pro rozhodčí. 

V případě, že pro plemeno je více klubů, sekretariát ČMKU 
tyto kluby osloví a vyžádá si jejich vyjádření. Kluby jsou povin-
ny žádost projednat a vyjádřit se do 30 dnů. Neobdrží-li sekre-

tariát ČMKU vyjádření do stanoveného termínu, stanovisko 
klubu se hodnotí jako kladné.

O přijetí či odmítnutí rozhodne P ČMKU na návrh Komise 
pro rozhodčí. 

c) Současně lze rozšiřovat aprobace maximálně na 3 plemena.  
P ČMKU může udělit na návrh klubu výjimku (vždy individuálně). 

Hospitant může mít u sebe hospitační listy pouze na 3 pleme-
na, nové hospitační listy může obdržet až po složení zkoušek. 

d) Získání aprobace je podmíněno minimálně trojí hospitací na 
výstavě nebo na bonitaci. Rozhodčí, který rozšiřuje, si sám domluví 
hospitaci s pořádající organizací. U jednoho rozhodčího může  
v jeden den hospitovat 1 hospitant na 1 plemeno, max. 3 hospitanti, 
pokud rozhodčí v daný den posuzuje více plemen. 

e) Rozhodčí rozšiřující si aprobaci musí být účasten při po-
souzení minimálně 10 jedinců celkem za hospitace. U málopo-
četných plemen psů může být počet 10 jedinců přiměřeně sní-
žen individuálním rozhodnutím Komise pro rozhodčí.

f) Posuzující rozhodčí potvrdí hospitaci, uvede počet posouze-
ných jedinců a ohodnotí znalosti žadatele o rozšíření aprobace. 

g) Rozšiřování je možné pro 2 plemena v jeden den při tom, 
že posuzování plemene v daném kruhu je dokončeno. Pro  
3 plemena pouze v případě, pokud se posuzují v jednom kruhu.

h) Během jednoho kalendářního dne lze u jednoho plemene 
hospitovat pouze 1x.

i) Žadatel o rozšíření aprobace si nechá potvrdit hospitační 
list u vedení výstavy.

j) K závěrečné zkoušce může být připuštěn rozhodčí, jehož 
znalosti byly hodnoceny minimálně 3x jako výborné nebo vel-
mi dobré, a to minimálně od dvou rozhodčích.

k) Rozhodčí, který má splněné hospitace tak, jak to požaduje 
tento řád, písemně požádá Komisi pro rozhodčí o závěrečnou 
zkoušku, k žádosti přiloží hospitační listy. Závěrečné zkoušky 
budou písemné a ústní nebo praktické, dle rozhodnutí  
P ČMKU. Zkušební komisi jmenuje P ČMKU. Klub, který če-
katele doporučil, bude ČMKU informován o místě a termínu 
zkoušky a může na ně vyslat svého zástupce s hlasem poradním. 
O výsledku zkoušky musí být žadatel o rozšíření aprobace ne-
prodleně informován a o průběhu zkoušky musí být proveden 
zápis. V případě neúspěchu může být žadatel o rozšíření apro-
bace opakovaně přezkoušen, nejméně s odstupem ½ roku, a to 
pouze 2x.

l) Podmínky pro jmenování univerzálním rozhodčím:
 Jmenování univerzálním rozhodčím není nárokové, jmenuje 

P ČMKU.

V. Všeobecná ustanovení
a) Rozhodčí musí být členem členského subjektu ČMKU.
b) ČMKU vede evidenci národních a mezinárodních rozhod-

čích, čekatelů, rozhodčích rozšiřujících si aprobaci a zkušebních 
komisí.

c) ČMKU, která do své evidence zařazuje čekatele nebo 
rozhodčího, je povinna si ověřit, jsou-li splněny požadované 
předpoklady a informovat všechny chovatelské kluby v rámci 
ČMKU pro plemeno, o jehož posuzování se jedná. 

d) Případné přestupky všech rozhodčích řeší orgány ČMKU 
podle platných řádů ČMKU.

e) Rozhodčí, který neposuzoval 5 let, musí být přezkoušen ze 
znalosti výstavních předpisů, jinak nesmí posuzovat.

f) Z evidence musí být vyškrtnuti čekatelé a rozhodčí zabýva-
jící se obchodováním se psy. 

g) Dopustí-li se rozhodčí přestupku vůči normativům ČMKU 
nebo FCI nebo proti etice rozhodčího, nebude delegován na 
akce (i předem schválené), a to až do vyřešení jeho přestupku. 
Šetření musí proběhnout za jeho přítomnosti. 
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h) Klub, který čekatele nebo rozhodčího k rozšíření aprobace 
doporučil, uvede kdy a který orgán klubu toto projednal.  
U podpisu bude uvedena funkce v klubu.

VI. Rozdělení rozhodčích
Rozdělení podle plemen:
a) Rozhodčí pro jednotlivá plemena - posuzuje pouze jedno 

nebo více plemen.
b) Skupinový rozhodčí - posuzuje jednu nebo více skupin 

FCI. Do kategorie skupinový může být zařazen rozhodčí, který 
posuzuje nejméně 50% plemen z příslušné skupiny nebo 75%  
u nás odchovaných plemen z příslušné skupiny. O zařazení roz-
hoduje P ČMKU na návrh Komise pro rozhodčí.

c) Univerzální rozhodčí - je rozhodčí, který má na základě 
splnění podmínek daných FCI od své národní organizace po-
voleno posuzovat všechny skupiny FCI včetně národních, FCI 
zatím neuznaných plemen. Je zmocněn navrhovat čekatelství 
CACIB na mezinárodních výstavách všem plemenům uzna-
ným FCI. 

Rozdělení podle zařazení:
a) Národní rozhodčí - posuzuje všechny typy výstav na území ČR.
b) Mezinárodní rozhodčí - má právo posuzovat na meziná-

rodních výstavách v zahraničí a navrhovat CACIB. Do seznamu 

mezinárodních rozhodčích může být zařazen rozhodčí na zá-
kladě žádosti předložené Komisi pro rozhodčí a schválené  
P ČMKU, který posuzuje minimálně 3 roky a posuzoval alespoň 
5x na národních a mezinárodních výstavách v ČR. 

Povinností ČMKU je vést aktualizovaný seznam mezinárod-
ních rozhodčích a každý rok jej předávat FCI. 

 Pokud rozhodčí pro výstavy posuzuje mimo svou vlast, musí 
plynule hovořit alespoň jedním ze čtyř jazyků FCI (anglicky, 
francouzsky, německy nebo španělsky). V případě, že nemůže 
tuto podmínku splnit, je povinen opatřit si tlumočníka, bude-li 
to vedení výstavy požadovat.

c) Čestný rozhodčí - po dosažení věku 75 let. Je zván na se-
tkání rozhodčích exteriéru jako host, může vykonávat vzdělá-
vací činnost, případně být jmenován do zkušebních komisí pro 
čekatele a rozhodčí.

VII. Práva a povinnosti rozhodčích
Práva a povinnosti rozhodčích jsou blíže specifikována ve Vý-

stavním řádu FCI a ČMKU.

Tento řád byl schválen P ČMKU dne 13. 12. 2007 s platností od 1. 1. 2008.
Změna: Usnesení P ČMKU 16/04/08: článek III, bod f) a článek IV, bod b)

Pozvánka
Memoriál Richarda  
Knolla, 29. - 31. 8. 2008

Po mnoho let byly kritériem pro účast 
psů a fen na Memoriálu Richarda Knolla 
výsledky všestranných zkoušek a na nich 
dosažené počty bodů. V letošním roce 
došlo ke změně a kvalifikace se rozdělila
do dvou stupňů.

Prvním jsou výše uvedené všestranné 
zkoušky, na kterých psi a feny získávají 

na základě bodového hodnocení nomi-
naci. Druhým stupněm je samotná kva-
lifikace. Jedná se o zkoušku skládající
se z vybraných disciplin polní, vodní i 
lesní práce. 

Letošní kvalifikace probíhala ve dnech
8. a 10. května v Litoměřicích a 11. květ-
na v Židlochovicích. 

Program: 
Pátek 29.8.2008
14.00 – 15.30 prezence vedoucích psů na Vlachov-
ce v Lukově u Mor. Budějovic
15.30 – 16.00 vet. prohlídka, informace k organi-
zaci MRK

16.00 – 18.30 ubytování v hotelu Opera Jaroměřice
17.30 – 18.30  porada rozhodčích na Vlachovce
20.00 – 24.00 kulturní program na Vlachovce 
Sobota 30. 8. 2008
7.30 – 8.15 sraz účastníků 34. roč. MRK v Mo-
ravských Budějovicích v Zámeckých konírnách
8.15 – 9.00 slavnostní zahájení MRK
9.00 odjezd do honiteb, společné zaháje-
ní prací (pole, les, voda)
20.00 – 24.00 přátelská beseda na Vlachovce
Neděle 31. 8. 2008
7.30 – 7.45 společný nástup všech vedoucích 
psů a rozhodčích MRK na Vlachovce v Lukově
odpoledne slavnostní ukončení MRK na Vla-
chovce v Lukově

Kvalifikace MRK 2008 – seznam psů  
Poř. Jméno psa Plemeno ČLP Vůdce Cena Body  
1 Pedy ze Záplav KO 76216 Jerman František I. 282  
2 Tix z Kvítele KO 75565/07 Novák Josef I. 271  
3 Barbar z Mešínské hájovny KO 75575/07 Pospíšil Jiří I. 267  
4 Aida z Čibiho dvora KO 74917/06 Švábek Jan I. 267  
5 Flik z Visálku KO 75933 Hendl Josef I. 264  
6 Ataman Duma Kazana KO 73910/04 Müller Luděk II. 268  
7 Uran z Kvítele KO 76036 Hauf Josef II. 268  
8 Citty od Červenického potoka VOK 5428/07 Marková Simona II. 263  
9 Argo od Petrovského zámku CF 58159/07 Drobný Petr II. 254  
10 Alan z Chotutického údolí DO 7840/05 Kaiser Vladimír II. 244  
11 Gona z Čeperáku KO 75281/07 Semerádová Michaela II. 232  
12 Fergie Noves VOK 5385/07 Jurášková Hana II. 221  
13 Astor od Chvalovického rybníka KO 75424 Michl Jiří II. 214  
14 Princ z Doškové chalupy KO 74627 Hanč Milan III. 250  
15 Irtis od Blatenského potoka KO 75075 Dvořák Václav III. 246  
16 Jiskra od Blatenského potoka KO 76012 Šubrt František III. 234  
17 Geret z Miroslavského dvora CF 57163/05 Ing. Oliva Pavel III. 224  
18 Dyk z Úlibického páleníka CF 57760 Chlad Tomáš III. 221  
19 Fat od Nezdického potoka KO 75122/07 Mráz Vladimír III. 204  
20 Era z Plockovických zámků KO 76113 Fencl Martin III. 201 

Náhradníci  
21 Desiree z Košumberka IS 14470/06 Hartl Martin III. 196  
22 George z Čeperáku KO 75279 Semerád Vladimír III. 190  
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Společenská rubrika
Blahopřejeme, nezapomeneme

Výbor Západočeské pobočky oznamuje smutnou 
zprávu, že naše řady opustili tito členové:
Staněk Petr ze Soběkur
Puchta Václav z Horní Lukavice
Skala Jiří z Hrádku u Rokycan

Budeme na ně vždy s úctou vzpomínat 
a Čest jejich památce.

Výbor KCHNKO Praha a členové Západočeské pobočky

Životní jubileum

Dne 15. září 2008 se dožívá věku 85 
let náš kamarád a přítel  

František Mazura.
K myslivosti a lovecké kynologii 

ho přivedl jako mladého chlapce jeho 
dědeček, který byl osobním přítelem 
pana Františka Vojtěcha. Mladý Fran-
tišek se zúčastňoval jejich společných 
výcviků, dlouhých porad a diskusí  

a kynologických akcí, které pořádali. I když ve svém životě vycvičil 
několik psů jiných plemen, jeho srdce tlouklo hlavně pro německého 
krátkosrstého ohaře, kterých vycvičil a předvedl na různých typech 
zkoušek, memoriálů a výstav celkem osmnáct. 

Je držitelem zlatého vůdcovského odznaku a z jeho chovné stanice 
„OD ČERTOVA STOLU“ vzešlo mnoho špičkových jedinců, jak po 
stránce pracovní, tak exteriérové. Základ jeho chovu byla fena NKO 
Běla z Topolu. Jeho fena Cida od Čertova stolu získala titul meziná-
rodního vítěze Brna, středoevropského vítěze a tituly CACIB a ACAD. 
Dony od Čertova stolu vedl na MRK a MKP. Její dcera Morka od Čer-
tova stolu absolvovala pod jeho vedením MJS, MFV, MRK a MKP. 

V roce 1975 byl spoluzakladatelem tehdy mezinárodní soutěže o Po-
hár ing. dr. Jindřicha Steinitze – dnes klubový MJS. 

Vede obě klubové kroniky MJS a MFV s veškerou dokonalostí a pre-
cizností sobě vlastní. Tyto kroniky doplnil a uvedl v soulad se skuteč-
ností z patnáctileté promlky. V minulosti ze svých vlastních prostředků 
zakoupil pro KCHNKO Praha nový pohár, který věnoval klubové sou-
těži MFV za původně „ztracený“ pohár. 

Je organizátorem mnoha kynologických akcí, mezinárodních me-
moriálů a výstav. Jeho dlouholeté zkušenosti úspěšně uplatňuje při po-
suzování zkoušek z výkonu jako všestranný rozhodčí  a častých funk-
cích vrchního rozhodčího. Je nositelem všech tří stupňů vyznamenání 
ČMMJ  Za zásluhy o rozvoj myslivosti. Byl dlouholetým ekonomem 
KCHNKO Praha a předsedou Vč pobočky klubu, na jehož výroční 
členské schůzi v roce 2008 vzniklo usnesení požádat o udělení čestné-
ho členství ČMMJ pro pana Františka Mazuru.

Je zkušeným organizátorem, vybaveným jazykovými schopnostmi  
a svým citlivým a rovným přístupen k lidem je uznávanou autoritou, 
jak po stránce odborné, tak i lidské. 

Františku je s podivem, co všechno jsi stihl vykonat! Přejeme Ti 
hodně pohody, zdraví pevné jako skála a ještě mnoho dlouhých a pří-
jemných chvil mezi svými kamarády.

Výbor Vč pobočky KCHNKO Praha

Jihočeská pobočka KCHNKO Praha ve spolupráci s OMS 
ČMMJ Jindřichův Hradec pořádá v letošním roce 61. ročník 
Memoríálu Františka Vojtěcha. Srdečně zveme členy klubu a 
všechny příznivce lovecké kynologie ve dnech 12. - 14. 9. 2008 
na Třeboňsko. Sraz a ubytování všech účastníků je v pátek 12. 9. 
2008 do 16 hod. v autokempinku Třebonský ráj u Swarzenber-
ské hrobky. MFV slavnostně zahájíme v sobotu 13. 9. 2008 v 8 
hod. v parku před Swarzenberskou hrobkou.

Startuje 22 NKO, z toho 17 z ČR a 5 ze zahraničí. Výběr psů 
se řídí dle podmínek vztahujících se k této soutěži schválených 
výborem KCHNOK Praha.

Vítěz v I. ceně získává titul „Všestranný vítěz NKO ČR“ a titul 
CACT. Startovné činí 1000,- Kč pro vůdce z ČR a 50,- EUR pro 
vůdce ze zahraničí.

Soutěž proběhne v honitbách: Velké a malé pole - MS Hracho-
viště, voda - MS Břilice, les - MS Kolence.

Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2008. Přihlášky přijímá  
výcvikář KCHNKO Praha na adrese: Josef Musil, Lipnická 
1221, 396 01Humpolec, tel.: 721 375 083.

Závazné přihlášky k ubytování přijímá: Karel Hamr, Břilice 
228, 379 01 Třeboň 379 01, tel.: 602 582 024.

 Noclehy pro delegované rozhodčí jsou automaticky zajištěny.
Vůdce psa musí zájem o ubytování potvrdit na tel.: 602 582 024.

 
  Za výbor JČ pobočky 

Karel Hamr

Pozvánka na 61. ročník 
MFV do Třeboně

Pozvánka 70. ročník MKP
do Litomyšle

MKP bude zahájen v pátek 26. září 2008 otevřením výstavy 
o životě a činnosti Karla Podhajského, poté se účastníci vydají 
průvodem na hřbitov k hrobu Karla Podhajského. Ten má nový, 
umělecky ztvárněný náhrobek, jenž je poděkováním za to, co  
K. Podhajský vykonal pro českou kynologii. Dále se průvod 
vydá přes náměstí k jeho rodnému domu, u nejž představitelé 
organizačního výboru memoriálu položí věnec. Ozdobou prů-
vodu budou koně s jezdci a kočáry tažené koňmi. Mám za to, že 
v tomto aktu je možnost spatřovat určitou symboliku, protože 
velkou láskou Karla Podhajského byly vedle psů i koně. 

Vlastní zahájení memoriálu, jakož i jeho ukončení bude na 
nádvoří litomyšlského zámku. Slavnostní společenský večer 
účastníků je připraven na sobotu ve Smetanově domě.

Ředitelem 70. Memoriálu Karla Podhajského je Miroslav 
Matějka, jeho zástupcem je ing. K. Časar. Vrchním rozhodčím 
bude M. Loskot. Jednatel a správce je JUDr. B. Hotař.

Práce na velkém poli jsou soustředěny v honitbě MS Švábenice, lesní 
disciplíny v prostorách Lesů Města Litomyšle a vodní práce v honitbě 
Města Litomyšle. Nejdelší vzdálenost mezi pracovišti je asi 8 km. 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že organizátoři memo-
riálu přistupují k zajištění 70. ročníku MKP profesionálně tak, 
jak již v minulosti mnohokrát prokázali. Zveme širokou mys-
liveckou a kynologickou veřejnost k účasti na této významné 
společenské události, která je příležitostí k poznání a příznivěj-
šímu pohledu veřejnosti na myslivost a loveckou kynologii. Ko-
roně přejeme, aby výkony psů a vůdců byly pro ně co největším 
zážitkem, organizátorům zase příznivé počasí, klid a pohodu  
k jejich těžké práci.

 Josef Stierand
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Adresy předsedů poboček
KCHNKO

Adresy poradců chovu
a jejich zástupců
Hlavní poradce
MVDr. Šrámek Čestmír, CSc. 

 Údolní 1 69172 Klobouky u Brna
 Tel.: 777 944 933
Ing. Formánek J. ml. Bílý Kostel 249 463 32 Bílý Kostel
 Tel.: 607 121 825, 485 143 008
Poděbrady
Novák Josef Křičkova 1368 280 00 Kolín 5
 Tel.: 607 814 014
Novák Bohumil Bečváry 173 281 43 Bečváry
 Tel.: 321 796 383
Jihočeská
MVDr. Trpák Jar. Hálkova 16 370 04 Č. Budějovice
Dvořák Václav Mažice 3 391 91 Borkovice

Západočeská
Krystl Jaroslav Na Mazinách 14  322 00 Plzeň - Radčice
 Tel.: 723 268 094
Koldinský Václav V Úvoze 343 331 51 Kaznějov
 Tel.: 373 332 859
Severočeská
Malý Přemysl Na Hágu 235 464 01 Frýdlant v Č.
 Tel.: 606 469 089, 482 311 591
Ing. Formánek J. ml. Bílý Kostel 249 463 32 Bílý Kostel
 Tel.: 607 121 825, 485 143 008
Východočeská
Knytl Lubomír Slatina 88 566 01 Vysoké Mýto
 Tel.: 724 264 755, 465 424 015
Kaplan František Lipec 23 530 02 Pardubice
 Tel.: 777 672 634, 466 950 493
Jihomoravská
Petr Martin U školy 467 594 51 Křižanov
 Tel.: 776 839 445, martinpetr@atlas.cz
Ing. Oliva Pavel Větrná 79 671 72 Miroslav
 Tel.: 736 631 463, 515 333 916

Severomoravská
Tašek Bohumil Mírová 969 735 81 Bohumín
 Tel.: 603 769 559
Jan Nastoupil Večeřova 55 783 36 Bruchotín
 Tel.: 724 083 310

Poděbrady
Kašík Vlastimil Kundratice 23 281 26 Týnec n. L.
Jihočeská
Brožek Stanislav Na potoce 277/I. 391 81 Veselí n. Luž.
Západočeská
Fiala Josef Kozolupy 206 330 32 Kozolupy
Severočeská
Karel Bláha Velenice 85 471 23 Zákupy
Východočeská
Stierand Josef Kramolna 131 547 01 Náchod
Jihomoravská
Bébar Ivo Křižanovice u Buč. 32 683 57 Křižanovice
Severomoravská
Petr Volný Fryčovice 583 739 45 Fryčovice

Životní jubileum

Dne 4. dubna 2008 oslavil  
v kruhu své rodiny a přátel mys-
livců-kynologů své 80. narozeniny 

Vladimír Hasta  
z malebného města moravského 
slovácka Strážnice. Při koštu vý-
borného Vnorovského vína jsme si 
zavzpomínali na krásné i pohnuté 
chvíle jeho života.Náš oslavenec pro-
vozuje myslivost od r.l947.Již tehdy 

platilo heslo,že myslivec bez psa je polovičním myslivcem.Proto si 
také v r. 1952 pořídil loveckého psa-krátkosrstého ohaře a vstoupil 
do KCHNKO Praha.V r.l953 požádal o registraci chovné stanice 
„Z VEŠEK“, ze které odchoval 63 vrhů. Stal se propagátorem ky-
nologie na okr. Hodonín a tato záliba ho „drží“ i v současné době. 
Že kynologii věnoval hodně svého volného času svědčí jeho účast 
na MKP kam se kvalifikoval šestkrát. Rovněž i na MRK startoval
ze svými psy taktéž šestkrát. Reprezentoval ČSSR v Polsku kde byl 
členem vítězného družstva. Dále se pak zúčastnil 3krát porovnáva-
cích zkoušek NDR – ČSSR a jedenkrát reprezentoval náš Klub na 
Mezinárodních zkouškách NKO ( IKP ) v Münsteru. Z jeho chovu 
vyšla řada vynikajících jedinců jako byla Galina, Una, Zoro. Svo-
je výcvikářské zkušenosti využil i při prezentaci IS, pudlpointrů a 
drátosrstých ohařů. 

Přes svůj věk má neustále zájem o chov a výcvik NKO  
a NDrO. V loňském roce předváděl na FT psa NKO Lill z chorvat-
ského chovu, který obdržel titul CACT a na Memorialu Jana Šilera 
(pole – voda) s fenou Una VG rovněž z chorvatského chovu skon-
čil v I. c. s titulem CACT. 

Svoje kynologické a organizační schopnosti využil jako kynolo-
gický referent OMS Hodonín při pořádání MFV, MRK  
a MKP. Je držitelem zlatého vůdcovského odznaku KCHNKO, roz-
hodčím z výkonu pro VZ a mezinárodním rozhodčím z výkonu. 

Vzhledem k jeho fyzické a duševní kondici očekáváme, že náš 
přítel Vladimír bude i nadále působit ve své kynologické činnosti,  
k čemuž mu přejeme do dalších let pevné zdraví a úspěchy v chovu 
a výcviku NKO.

Výbor KCHNKO Praha a přátelé z Jihomoravské pobočky

Výbor Vč pobočky KCHNKO ozna-
muje, že dne 27. března 2008 ve věku  
60 let opustil naše řady náš dlouholetý člen   

          Pavel Pleskač 
z Havlíčkova Brodu - Mírovky.

Od svého mládí se věnoval myslivosti 
a lovecké kynologii. Úspěšně vodil své 
psy na různých zkouškách lovecké upo-

třebitelnosti, byl také rozhodčím z výkonu. Myslivosti a kynolo-
gii věnoval všechn svůj volný čas. Ve svém MS Mírovka zastával 
funkci hospodáře, byl stálým členem Kynologické komise OMS 
a výboru Vč pobočky našeho klubu.

S odchodem Pavla Pleskače ztrácíme nejen pracovitého funk-
cionáře, ale především výborného kamaráda a vzácného člověka

Vzpomínáme - nezapomeneme.
Výbor Vč pobočky KCHNKO
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1. Horáček Tomáš Praha PO
2. Ševčík Oto Komořany JM
3. Pálek Petr Lužná  ZČ
4. Laudát Antonín Dobrohošť  JČ
5. Knotner Jiří Ing. Přední Lhota PO
6. Bauer Bohuslav České Budějovice JČ
7. Havlíček Luděk Rudolfov JČ
8. Mareš Vladimír Březnice  JČ
9. Vondra Ladislav Dolní Třešňovec  VČ
10. Augustin Miloslav Velký Bor ZČ
11. Kovářík Jindřich JUDr. Plzeň ZČ
12. Librcajt Antonín Nové Strašecí PO
13. Malík Jiří Kovalovice SM
14. Šnajdr Radek Vrbovec  JM 
15. Vičík Pavel Neubuz JM
16. Knotek Milan Mohelno  JM
17. Hoferek Radek Malešov PO
18. Kléš Roman Zlín  JM
19. Štěpánek Jiří Šlapanice JM
20. Straka Ladislav Němčovice ZČ
21. Pilař Pavel Zlín  JM
22. Muzikant Petr Rakůvka  JM
23. Kasl Lukáš Pičín PO
24. Procházka Pavel Hrusice  PO
25. Houc Josef Lensedly PO
26. Dokoupilová Jana Křelov  SM
27. Plonka Stanislav Hnojník  SM
28. Urbanová Lenka Kaznějov ZČ
29. Tomíček Pavel Služovice  SM
30. Fajkusová Andrea Dolní Sklenov  SM
31. Novosad Karel Svatobořice  JM
32. Ševela Zbyněk Hovorany  JM
33. Řepík Rostislav Ing. Litoměřice SČ
34. Renard Julien St. Sauveur Francie, JČ

Nárůst členů se v pobočkách klubu projevil následovně:
Poděbradská pobočka 7 členů, Západočeská 5 členů, Jihočeská 5 členů, 
Severočeská 1 člen, Východočeská 1 člen, Jihomoravská 9 členů 
a Severomoravská pobočka 6 členů. Celý klub za uplynulé období zazna-
menal nárůst 34 členů. Celkový počet členů klubu k 20. 5. 2008:
Poděbradská pobočka 175 členů, Západočeská 87 členů, Jihočeská 143 
členové, Severočeská 51 člen , Východočeská 222 členové , Jihomoravská 
179 členů , Severomoravská 148 členů. 

KCHNKO Praha celkem 1005 členů.

Vítáme všechny nové členky a členy v našem chovatelském klubu NKO a 
přejeme jim mnoho hezkých chvil při výcviku a chovu tohoto loveckého 
plemene. Vstupujete do kolektivu lidí, které spojuje společná láska k NKO 
a lovecké kynologii.

Za výbor klubu Mastný Karel, matrikář

Noví členové KCHNKO
od 31. 10. 2007 do 20. 5. 2008

95 let - Landovská Ludmila Velká Chuchle, 90 let - Staněk Václav 
Švihov, 85 let Ferchaud Robert St. Denis de Pile Francie, Mazura 
František Chotěboř, Plašil Václav Voděrady, Volín Karel Příbram,  
80 let - Hasta Vladimír Strážnice, Likeš Miloslav Zahrádky u České 
Lípy, 75 let - Bauer Bohuslav České Budějovice, Beker Vítězslav 
Lysůvky, Bičiště Antonín Vysočany, Cibulka Václav Chrudim, Čebiš 
Zdeněk Pečky, Kafka Josef Zboží, Klaus Karel Střelice, Klimeš Alois
MUDr. Ústí nad Orlicí, Lněnička Josef Vysoké Mýto, Marchal Mi-
roslav Todně, Marek Jaroslav Brno, Plášil Milan Hořiněves, Rajchrt 
Josef Mokré, Slavíček Vlastimil Brno, Sommer Erich Javorníce, Stošek 
František Chanovice, Straka Jiří Ostopovice, Strnad Rudolf st. České 
Budějovice, Svoboda Ladislav Benátky nad Jizerou, Vacek Ludvík Vam-
berk, Věntus Josef Opava, 70 let - Bělohlav Luděk Přechovice, Bláha 
Karel Velenice, Kašík Jaroslav Pavlovice u Přerova, Kopic Miroslav 
Havlíčkův Brod, Křemen František Žirovice, Kubát Antonín Kolín, 
Paseka Antonín Praha, Slavík František Blatná, Volhejn Jiří Náchod, 
65 let - Čejda Jaroslav Nový Knín, Černý Václav Přeštice, Fiala Josef 
Kozolupy, Halouzka Josef Křelov, Hanousek František Hradišťsko pod 
Medníkem, Kořínek Josef Vilímovec, Pechek Bohumír Mgr. Radimov, 
Peřina Jaromír Kopidlno, Prázdný Petr Ing. České Budějovice, Skála 
Jaroslav Počátky, Soukup Jaroslav Modlany, Šeda Josef MVDr. Vysoké 
Mýto, Šerá Marie MVDr. Ivančice, Šeděnka Milan Ostrava, Škuta Karel 
Dobratice, 60 let - Babinec Tomáš Lubno, Bureš Karel Jarošov, Diba 
Milan Záboří, Hanke Karel Stará Ves, Jakeš František Klokočí, Kaplan 
František Lipec, Kolář Vladislav Brandýs nad Orlicí, Krištof František 
Oskořínek, Lonský František Dřevčice, Malík Jiří Kovalovice, Malý 
Josef Pašinka, Nepustil Vladimír Senice na Hané, Neuvirth Václav 
Havlíčkův Brod, Nývlt Oldřich ml. Dolní Přím, Orel Josef Šlapanice, 
Ouřetský Josef Nasavrky, Peřan Zdeněk Kolence, Poděbradský Josef 
Úvaly, Policer Václav Háj ve Slezsku, Strouhal Jaromír Nová Včelnice, 
Sušeň Jan Šumvald, MVDr.Šrámek Čestmír CSc. Klobouky u Brna, 
Švec Jiří Praha, Vacenovský Petr Ratíškovice, Vahala Antonín Ing. 
Blatná, Vaverka Jiří Dačice, Vomela Miloslav Polná, Zdražil Vlastimil 
Doubrava.

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho hez-
kých chvil s NKO

Za výbor KCHNKO Praha Mastný Karel, matrikář

Společenská rubrika
Výročí členů klubu v r. 2008
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