
e nutné uváÏit, Ïe tato soutûÏ, soutûÏ
MS ohafiÛ, má dlouhou tradici. Letos se
konal jiÏ její 26. roãník a ãeská repre-

zentace se jí úãastní pravidelnû teprve od
poloviny 90. let. Obvykle ov‰em neobsazuje-
me v‰echny kategorie, neboÈ startovné
a náklady na úãast jsou natolik vysoké, Ïe se
v âR nenajde dostatek movit˘ch kynologÛ,
ktefií mají pfiimûfienû kvalitní psy, ãi jsou tak
velcí nad‰enci, Ïe o‰idí svoji vlastní rodinu,
aby se mohli pfii tomto prestiÏním mûfiení sil 
2krát se sv˘m psem probûhnout. (Pohfiíchu
ani sponzofii se nehrnou, a tak jen závistivû
po‰ilháváme po konkurentech ze zahraniãí,
jimÏ jejich sponzofii poskytnou v‰e nezbytné,
odûvem poãínaje a nezbytn˘m finanãním
zaji‰tûním konãe.) Ono to tak opravdu zpoãát-
ku b˘valo – na‰i psi nastoupili, probûhli se
a následnû byli vyfiazeni, protoÏe na‰i psovodi
nemûli patfiiãné povûdomí o potfiebn˘ch kvali-
tách psÛ a psovodÛ pro úspû‰n˘ start. Ale
i neúspû‰né starty pfiinesly své ovoce – nauãi-
li jsme se, co je nezbytné, a letos jsme z toho
vytûÏili neoãekávan˘ úspûch.
Pfii této soutûÏi, která je kaÏdoroãnû pofiádána
italskou loveckou organizací FIDC a naz˘vá se
Mistrovství svûta v lovu s ohafii (se stavûcími
psy) a Mistrovství svûta svatého Huberta,
úãastníci mûfií síly v nûkolika rÛzn˘ch kategori-
ích. Co je nezbytné pro úspûch v kaÏdé z nich,
je ‰piãkov˘ pes a dobrá znalost pravidel. Dal‰í
je jiÏ jen a jen otázkou závodnického ‰tûstí. 
Kategorie MS v lovu s ohafii jsou dvû – pleme-
na se dûlí na britská a kontinentální. DruÏstva
mohou mít po 4 startujících psech v kaÏdé
kategorii. Tedy v ideálním pfiípadû reprezentu-
je zemi 8 ohafiÛ. SoutûÏí se ve dvou dnech,
dosaÏené v˘sledky se pak sãítají. Hodnotí se
jednak pofiadí druÏstev, jednak pofiadí jednot-
livcÛ. Mezi prvním a druh˘m dnem MS v lovu
s ohafii se koná jednodenní MS svatého
Huberta, jehoÏ náplní je nejenom hodnocení

kvality práce loveckého psa, ale také lovecké
schopnosti lovce, jeho vystupování a vztah
k pfiírodû. Hodnotí se rovnûÏ jak pofiadí jedno-
tlivcÛ, tak pofiadí dvouãlenn˘ch druÏstev.
Kategorie jsou 4 – oddûlenû soutûÏí muÏi a Ïe-
ny, oddûlené lovci s ohafii a s loveck˘mi slidiãi
(‰panûlé a kfiepeláci). 
V leto‰ním roce se konaly soutûÏe MS na
Slovensku, v okolí Sence. Terény byly pfiíhod-
né, dostateãnû pfiehledné, krytiny, v nichÏ psi
pracovali, byly ov‰em rozdílné. Na nedostatek
zvûfie si nikdo nestûÏoval. Co více si lze pfiát?
Vzhledem k dostupnosti místa konání soutûÏe
i vzhledem k tomu, Ïe cenové relace za ubyto-
vání a stravování byly pro nás pfiimûfiené, byl
letos o úãast na MS u nás velk˘ zájem. V˘bûr
reprezentantÛ pro soutûÏ britsk˘ch plemen byl
proveden na základû návrhu chovatelského
klubu pro tato plemena a je vidût, Ïe byl pro-
veden opravdu dobfie – ze 4 vyslan˘ch psÛ
bodovali 3! To je opravdu vynikající úspûch.
V kategorii kontinentálních ohafiÛ se na návr-
zích podílelo hned nûkolik chovatelsk˘ch klu-
bÛ a opût, jako jiÏ tolikrát, bylo pfii v˘bûru pfii-
hlíÏeno i k v˘sledkÛm kandidátÛ pfii jin˘ch
zkou‰kách, neÏ jsou FT. A tak nakonec za na‰i
republiku mezi kontinentály bodovala jediná
fena, bretaÀsk˘ ohafi, vyslan˘ Klubem bretaÀ-
sk˘ch ohafiÛ jen na základû dosaÏen˘ch v˘sled-

kÛ ze soutûÏí typu FT. MoÏná stojí za zmínku,
Ïe je to jiÏ tfietí zástupce na‰ich bretaÀsk˘ch
ohafiÛ, kter˘ od roku 1996 bodoval na MS,
a v‰ichni tito úspû‰ní reprezentanti pocházejí
z téÏe chovatelské stanice.
V MS svatého Huberta nebyly v˘kony na‰ich
soutûÏících nijak pfiesvûdãivé, takÏe na stupnû
vítûzÛ nedosáhli ani jednotlivci, ani Ïádné
druÏstvo.
Na‰e úspû‰né druÏstvo britsk˘ch ohafiÛ starto-
valo ve sloÏení: Anquilla Vis Tarnquilla (anglic-
k˘ setr, ved. Eva Straková), Cheeky z Lodín-
sk˘ch luhÛ (anglick˘ setr, ved. Eva Straková),
Dior Altinum (pointr, ved. Pavel Navrátil), Odin
Ho Zatterjärns (gordonsetr, ved. Václav Spur-
n˘). Za kontinentální ohafie bodovala Iser
z Taranky (bretaÀsk˘ ohafi, ved. Naìa Du‰ková)
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Mistrovství svûta v lovu s ohafii

Jsme vicemistry SVĚTA!
Není to tak dávno, co byl ve Svûtû psÛ uvefiejnûn seriál i soutûÏích
ohafiÛ Field-Trial. Podle ohlasÛ na nûj se zdálo, Ïe mezi pfiíznivci této
specifické skupiny loveck˘ch plemen zájem o tyto soutûÏe je a pomalu
se zvy‰uje. A tak je pro nás dvojnásob potû‰itelné, mÛÏeme-li vám
dnes sdûlit v˘bornou a zcela neoãekávanou zprávu – Ïe reprezentaãní
druÏstvo âeské republiky obsadilo na leto‰ním Mistrovství svûta
ohafiÛ v „královské“ kategorii britsk˘ch plemen druhé místo. Je 
to úspûch tak velik ,̆ Ïe jeho v˘znam je‰tû zcela nedoceÀujeme.

V˘sledky:
BRITSKÁ PLEMENA:
Jednotlivci: 1. Nash du Poulit San Danis
(anglick˘ setr, ·panûlsko), 2. Nick de la
Betoule (pointr, ·panûlsko), 3. Pavel
(anglick˘ setr, Itálie), 4. Cheeky
z Lodínsk˘ch luhÛ (anglick˘ setr, âR), 
5. Rex de Adar Mendi (anglick˘ setr,
·panûlsko), 6. Dior Altinum (pointr, âR)
DruÏstva: 1. ·panûlsko, 
2. âeská republika, 3. Itálie

KONTINENTÁLNÍ PLEMENA:
Jednotlivci: 1. Palma (mûmeck˘
krátkosrst˘ ohafi, ·panûlsko), 2. Mátai
Hetyke (maìarsk˘ krátkosrst˘ ohafi,
Maìarsko), 3. Roqui de sol y Luna
(bretaÀsk˘ ohafi, Portugalsko)
DruÏstva: 1. Maìarsko, 2. ·panûlsko, 
3. – 4. Portugalsko, 3. – 4. Itálie

MISTROVSTVÍ SVùTA SV. HUBERTA:
1. S OHA¤I: MuÏi 1. ·panûlsko, 
2. Dánsko, 3. Itálie, Îeny 1. ·panûlsko, 
2. Nûmecko, 3. Francie
2. S LOVECK¯MI SLÍDIâI:
1. Holandsko, 2. Itálie, 3. Francie

DruÏstvo  ohafiÛ
britsk˘ch plemen
vybojovalo na leto‰ním
MS druhé místo
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