
 

AKTUALIZOVÁNO: Tachovsko hostilo 
soutěž ohařů - výsledky 
Tachovsko - Minulý víkend se na Tachovsku uskutečnila významná akce. 69. ročník Mezinárodní soutěže 
německých krátkosrstých ohařů. 

 
Mistrovství krátkosrstých ohařů. Foto: DENÍK/Jaroslava Hohlová 

Po třinácti letech hostilo Tachovsko Mezinárodní mistrovství České republiky německých krátkosrstých 
ohařů. Pod záštitou Okresního mysliveckého spolku a náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Zdeňky 
Liškové pořádal Klub chovatelů krátkosrstých ohařů 69. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha. 

Víkendový program začal v pátek v Kulturním sále obce Dlouhý Újezd. Obec převzala starost o zázemí 
hostů a ti se během pátečního odpoledne do obce sjeli, aby představili sebe i své psy. Po přivítání proběhlo 
rozlosování ohařů do skupin ve kterých během víkendových dnů soutěžily. 

Memoriál Františka Vojtěcha pak v sobotu slavnostně zahájili Kolowratští trubači v Jízdárně ve Světcích. 
Program pokračoval představením všech hostů, mezi kterými byli zástupci klubu chovatelů krátkosrstých 
ohařů, kynologové, zástupci lesní správy a významní představitelé měst a obcí. Během zahájení ke svým 
značkám nastoupili soutěžící se psy a všichni si společně vyslechli proslovy a přání úspěchů v soutěži, 
podmínky a další organizační záležitosti. Poté se soutěžící rozešli do svých honiteb. 



Sobotní program završil společenský večer v kulturním domě v Dlouhém Újezdu s vystoupením 
Kolowratských trubačů a dudácké muziky. 

AKTUALIZACE: Během neděle program pokračoval v honitbách a po ukončení závodů byl vyhlášen 
výsledek: 

1. místo obsadil pes Cora ze Šuriánského kopca, se startovním číslem 13, vůdce Radek Dufek, s 496 body, 
pes byl zároveň nejlepší na práci ve vodě. 

2. místo obsadil pes Viko z Bilice, se startovním číslem 3, vůdce MVDr. Jarolím Debrovský, s 480 body. 

3. místo obsadil pes Irisa od Velkého Besta, se startovním číslem 9, vůdce David Bejšovec, s 479 body. 

Pes Nero, z Ranského letiště, se startovním číslem 4, vůdce Josef Hendl vykázal nejlepší práci na poli. 

Pes Senta od Nezdického potoka, se startovním číslem 17, vůdce Vladislav Kulíř (jediný okresní soutěžící) 
vykázal nejlepší práci v lese. 

Jaroslava Hohlová 
Zdroj: http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/aktualizovano-tachovsko-hostilo-soutez-oharu-
vysledky-20160919.html 

 


