
i, ktefií se o plemeno bracco italia-
no zajímají více, vûdí, Ïe se s ním jiÏ
bûÏnû mohou setkat na ãesk˘ch

v˘stavách psÛ sice ve velmi nízkém za-
stoupení, ale ke spatfiení je také i na rÛz-
n˘ch zkou‰kách loveck˘ch psÛ. 
V dobû psaní tohoto ãlánku je v plemen-
né knize registrováno 13 jedincÛ italské-
ho ohafie. 
První importovaní jedinci ze sourozenec-
kého páru jiÏ v chovu u nás nepÛsobí, ale
momentálnû je v produktivním vûku

4let˘ pes Izaak z Bukowego Mlyna a spo-
lu s ním jsou do chovu u nás zafiazeny 2
feny, z nichÏ potomci jedné z nich právû
dospívají a prÛbûÏnû splÀují podmínky,
které je opravÀují k zafiazení do chovu.
Jedná se pfiedev‰ím o bílooranÏového
pejska Apollona od Nebeské brány a jeho
dvû sestry Agnes a Agotu. O témûfi nece-
l˘ rok mlad‰í jsou dal‰í importovaní mla-
dí jedinci, Naszálymenti Brina z maìarské
chovatelské stanice a o 2 mûsíce mlad‰í
ital‰tí sourozenci Polcevera’s Umbra

a Ulisse. Dosud se u nás vyskytují pouze
v bílooranÏovém zbarvení. 
Nápad uspofiádat setkání italsk˘ch ohafiÛ
se zrodil v hlavách nûkolika pofiadatelÛ
a majitelÛ italsk˘ch ohafiÛ necelé 2 mûsí-
ce pfied zvolen˘m termínem. Období na
pfiípravu bylo spí‰e „‰ibeniãní“. Pfie-
dev‰ím pro chovatele a majitele italsk˘ch
ohafiÛ ze zahraniãí, ktefií v‰ichni pfiijali
pozvání a dostavili se do jihomoravské
obce Novosedly naprosto pfiesnû dle
nahlá‰eného pfiíjezdu. CoÏ pro nû nebylo
jistû naprosto jednoduché, vezmeme-li
v úvahu evropské zemû, z kter˘ch nás
svojí náv‰tûvou poctili. 
Pozvání pfiijal a na spoluorganizaci se
v˘znamnû podílel italsk˘ chovatel a pro-
pagátor plemene Gian Paolo Poggio, kte-
r˘ pfiijel v doprovodu sv˘ch dvou fen.
Jsou jimi nûkolikanásobná svûtová vítûz-
ka a multi‰ampionka Rivana del Monte
Alago a její dcera Asia del Monte Alago,
která jde v matãin˘ch stopách. Obû feny
jsou ve své domovské zemi vedeny i pra-
covnû a prokazují pfii své práci na poli
naprosto pfiirozenû klus, kter˘ je pro
pohyb v poli pro itala typick˘. Pan Poggio
zastává funkci rozhodãího jak ve v˘konu,
tak v exteriéru psÛ v Itálii.
Ze vzdáleného Holandska jsme pfiivítali
jednu z nejv˘znamnûj‰ích chovatelek
paní Marieke Hamakersovou (chovatel-
ská stanice Vicini del Monastero) s jejími
dvûma mlad˘mi fenami Delizia a Promes-
sa dei Vicini del Monastero. 
AÏ z dalekého Finska pozvání pfiijal man-
Ïelsk˘ pár Marjaana a Arto Lietoila s mla-
dou Aurorou del Monte Alago. 
Zájem o úãast na „festivalu“ potvrdil
sv˘m pfiíjezdem i maìarsk˘ chovatel Gá-
bor Essösy (chov. stanice Compatriota di
Bonfini) s mladiãkou, ale dobfie k polní
práci pfiipravenou Zarinou della Valle
Santa a celkovû excelentním pejskem
jménem Giotto. 
Díky tomuto setkání se pofiadatelÛm a os-
tatním zúãastnûn˘m dostalo velmi pfií-
jemného zji‰tûní, Ïe i na‰i sloven‰tí sou-
sedé jiÏ prolomili absenci tohoto
plemene ve své zemi a importovali ital-
ského ohafie na Slovensko. Poctûni jsme
byli dvûma slovensk˘mi hosty s jejich ital-
sk˘mi ohafii. Oba mladí pejsci pocházejí
z ch. s. Compatriota di Bonfini. 
Ze v‰ech italsk˘ch ohafiÛ zapsan˘ch v ães-
ké plemenné knize byli vidûni celkem ãty-
fii: pes Ich. Izaak z Bukowego Mlyna Ivety
PraÏákové, fenka Naszálymenti Brina
s ing. Pavlem Ky‰ou, fenka Polceve-
ra’s Umbra Miroslava Horáãka a pejsek
Polcevera’s Ulisse Daniela Voldfiicha. DÛ-
vody nefiítomnosti dal‰ích jedincÛ bracco
italiano s jejich ãesk˘mi majiteli byly rÛz-
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Festival italských ohařů
První srpnov˘ víkend roku 2007 byl pro milovníky a obdivo-
vatele italsk˘ch ohafiÛ ve znamení velmi v˘jimeãné události.
Byl uspofiádán 1. Festival Bracco Italiano v âeské republice.
Úãelem akce zamûfiené na tohoto historicky nejstar‰ího
ohafie bylo pfiedstavit ãeské kynologické vefiejnosti 
italské národní plemeno, které v na‰í zemi od roku 1999
zaznamenává velmi pomal ,̆ ale doufejme Ïe trval˘ rozmach.
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né, pfiedev‰ím se v‰ak akce konala v dobû,
kdy vrcholila sezona dovolen˘ch. TakÏe
nejen tito majitelé, ale bohuÏel i nûkolik
zájemcÛ z fiad rozhodãích se s lítostí
omluvilo z úãasti na setkání. Bylo-li poãí-
táno správnû, se‰lo se v jednom místû na
na‰em území celkem 16 italsk˘ch ohafiÛ.
A slova pana Poggia vyjadfiovala v‰e:
„Dnes vidíme nejvy‰‰í evropskou ‰piãku
italsk˘ch ohafiÛ a se‰li se právû zde v âes-
ké republice.“
Oficiálnû bylo setkání zahájeno v sobotní
ráno v obci Novosedly slavnostním uvítá-
ním zahraniãních hostÛ za doprovodu
trubaãÛ. Pfiivítáni byli pfiítomni ãe‰tí roz-
hodãí, jmenovitû napfiíklad Franti‰ek Kap-
lan, ãlen KK âMMJ Pardubice, dále Jifií
Plecháãek jako zástupce klubu bretaÀs-
k˘ch ohafiÛ, jenÏ zastfie‰uje i italské ohafie.
Velké podûkování bylo vyjádfieno zástup-
cÛm mysliveckého sdruÏení Dolní Duna-
jovice, neboÈ ãlenové z fiad myslivcÛ z Dol-
ních Dunajovic nám poskytli k ukázce
polní práce rozlehlé a pfiehledné pole s je-
telov˘m porostem. Prostorn˘ lán byl vel-
mi dobfie zazvûfien pfiedev‰ím zvûfií srst-
natou, ale také pernatou. Prokázána byla
pfiítomnost divoké kfiepelky a baÏantÛ. 
Aby se v‰ichni mohli dobfie seznámit se
stylem práce italského ohafie, pracoval
kaÏd˘ pes individuálnû pod vedením své-
ho vÛdce v doprovodu malé skupinky
rozhodãích. Hodnocení a posouzení prá-
ce se ujal Jan Korcián, kter˘ se zároveÀ
chopil role kameramana. Po skonãení
hledání byl kaÏd˘ pes ohodnocen ãesk˘-
mi rozhodãím a toto vyjádfiení bylo spo-
leãnû zkonzultováno s ostatními zah-
raniãními hosty. Skuteãnû peãlivou
a typickou práci v klusu pfiedvedla nej-
star‰í pfiítomná a nejzku‰enûj‰í fenka
Rivana. Vzhledem k tomu, Ïe v‰ichni
ostatní psi pfiedvedeni v poli byli mladí
jedinci, jejich práce nebyla tak rozváÏná
a systematická, pfiesto byli ovladatelní
a chtiví najít zvûfi. Zazvûfiené prostfiedí
bylo velmi kladnû hodnoceno pfiedev‰ím
hosty z Holandska, ktefií vzhledem k cha-
rakteristice své krajiny nemají moÏnost
setkat se s tak ‰irok˘mi plochami, které
zároveÀ nabízejí úkryt velkému mnoÏství

zajícÛ. TudíÏ ital‰tí ohafii z Holandska byli
nad‰eni pachy, které jim vítr pfiiná‰el pfií-
mo na jejich citlivé nosy. 
Bûhem ukázek práce na poli a také kvÛ-
li panujícímu horku nám témûfi v‰ichni
psi pfiedvedli svoje nad‰ení pro plavání
a aportování z vody. Aãkoli chovatelé
v Itálii své psy v práci na vodû neutvr-
zují, italsk˘ ohafi v kterékoli jiné evrop-
ské zemi mÛÏe spolehlivû splnit zkou‰-
ky zahrnující vodní práce a dále b˘t
vyuÏíván v praxi. 
Po polední pfiestávce na obûd se v‰ichni
spoleãnû se‰li u pfiíleÏitosti uspofiádání
neoficiální v˘stavy italsk˘ch ohafiÛ. Bû-
hem této v˘stavy pochopitelnû ne‰lo
o tituly, ale o v˘klad standardu a pfiede-
v‰ím o vyzvednutí hlavních exteriéro-
v˘ch rysÛ, které italského ohafie dûlají
italsk˘m ohafiem. Roli posuzovatele exte-
riéru se ujal ten nejzku‰enûj‰í a znûní
standardu v‰em pfiiblíÏil Gian Paolo
Poggio, kter˘ byl poté vystfiídán Gá-
borem Essösy. DivákÛm se dostalo ná-
zorné ukázky a moÏnosti srovnání rozdí-
lÛ mezi jednotliv˘mi jedinci. Vût‰ina
pfiítomn˘ch ãesk˘ch kynologÛ zde mohla
poprvé na vlastní oãi spatfiit bracco
italiano v hnûdobílém zbarvení. 
Po cel˘ sobotní den byli na‰i zahraniãní
hosté plnû k dispozici ãesk˘m divákÛm,
s ochotou a nad‰ením se dûlili o zku‰e-
nosti z chovu a v˘cviku italského ohafie
ve své zemi. Pfiesto jsme si byli v‰ichni
vûdomi, Ïe jedin˘ den vûnovan˘ italsk˘m
ohafiÛm nám nedopfiál tolik ãasu, kolik si
toto plemeno zaslouÏí. O plemeni bracco
italiano se totiÏ máme stále co nového
a zajímavého uãit a zku‰eností není nikdy

dost. Pofiadatelé zajistili i pfiekladatelku
pro ital‰tinu, která nám usnadnila upfies-
nûní pfiípadn˘ch slovních nedorozumûní.
Pfii vzájemné komunikaci byl v‰ak sly‰en
nejãastûji jazyk anglick˘, ale s jistotou
mÛÏeme tvrdit, Ïe díky jazykové vybave-
nosti v‰ech pfiítomn˘ch neexistovala Ïád-
ná jazyková bariéra. 
Vûfime, Ïe setkání napomohlo prohlou-
bit znalosti o tomto loveckém plemeni,
a doufejme, Ïe se s ním nebudeme set-
kávat pouze v roli absolutních vítûzÛ
nejvy‰‰ích typÛ v˘stav, jak nám to doka-
zuje elegance úspû‰ného psa Axel del
Monte Alago, ale budeme si tohoto ple-
mene váÏit i jako spolehlivého pomocní-
ka a prÛvodce myslivce u nás pro jeho
v‰estrannou práci, které je bez jak˘chko-
li pochyb schopn˘. 
Spokojenost zahraniãních chovatelÛ
s náv‰tûvou ãeské zemû je hlavním moti-
vem pro pofiadatele organizovat dal‰í roã-
ník setkání pro italského ohafie. Budoucí
festival bude jistû vícedenní, s lep‰í orga-
nizací a bohat‰í programovou náplní.
NeboÈ z proÏitého festivalu si odná‰íme
novû vzniklá pfiátelství, kter˘ch si nesmír-
nû váÏíme, a bude pro nás hnacím moto-
rem tato pfiátelství upevÀovat. 
Touto formou bych velmi ráda podûkova-
la v‰em, ktefií se z vlastního zájmu o ital-
ského ohafie dostavili, a vûfiím, Ïe se jim,
stejnû jako pofiadatelÛm, dostalo mnoha
v˘znamn˘ch a zajímav˘ch poznatkÛ. Díky
zapálen˘m fotografÛm se nám podafiilo
nashromáÏdit velké mnoÏství fotodoku-
mentace, která nám bude navÏdy pfiipo-
mínat premiéru prezentace plemene
bracco italiano v âeské republice. 

Za v‰echny pofiadatele Iveta PraÏáková
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