
Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře konané  

                       dne 18.února 2009  od 19,00 hodin  

          na universitě v Osuně / Španělsko – Andalusie/. 

 

Přítomni: 

Španělsko:     Antonio Magin Fernandez Dominguez – předseda komise pro kontinentální ohaře FCI 

Francie:          Jacques Goubie – místopředseda komise 

Členové: 

Německo:      Dr. Dagmar Heydeck 

Belgie:            Alain Cornet 

Brazílie:          Anne Brigitte du Fay du Lavallaz 

Chorvatsko:   Dr.Velimir Sruk, Msc. 

Dánsko:          Poul Valdemar Nielsen 

Itálie:              Giancarlo Passini 

Holandsko:    Peter Bahlke 

Portugalsko: Jose Antonio Marques Pereira 

Srbsko:          Radomir Savič 

Slovensko:   Ing. Jozef Jursa, Csc. 

Švýcarsko:    Andreas Rogger 

Česko:           Ing. Václav Vlasák 

Omluveni:    Janos Eppel – Maďarsko, a  druhý místopředseda komise Anders Eriksson - Švédsko  

Nezúčastnili se: Franz Wolfmayer – Rakousko, Seppo Takamma – Finsko, zástupce Lucemburska,  

Zástupci Ruska a Řecka – budou teprve nominováni 

Se souhlasem členů se jako pozorovatelé zúčastnili: Adam Kun – Polsko, Petros Michael – Kypr a 

Alexander Gapon – Ukrajina 

 



Program: 

1/ Zahájení schůze 

 Antonio Fernandez přivítal přítomné, zejména Dr.Heydeck a A.Roggera. kteří se zasedání komise 

zúčastnili poprvé a omluvil Anderse Errikssona – místopředsedu komise. 

Vysvětlil důvody proč se koná schůze právě na universitní půdě v Osuně. Andaluský básník  v období 

renesance - Luis Barahona del Soto, zde studoval medicínu. Je autorem - volně přeloženo - Psích 

dialogů, napsaných mezi roky 1587 až 1595, tedy v době ,kdy se utvářel názor na lov psa v poli, 

podrobně popisuje práci ohařů – vyjadřuje se k práci ohařů s obdivem. Bez Williama Arkwrighta, 

který napsal knihu o pointerovi jeho předchůdcích / The pointer and his predecessors /, by však 

dosud nebyl známým on ani jeho dílo.  

Pozn. autora zprávy: Znalcem díla významného teoretika W.Arkwrighta je prof .Martinek / chov.st . 

pointerů Talmberk / 

Předseda komise potom poděkoval Václavu Vlasákovi za organizaci Europa Cupu v roce 2008 

v Nepřevázce a vyjádřil přání, aby se schůze konala v přátelském a konstruktivním  duchu. 

 

2/ Zápis ze schůze z Nepřevázky – 17.04.2008 

Všichni členové komise obdrželi zápis prostřednictvím FCI. Nikdo neměl připomínky. 

 

3/ Informace a závěry navržené Generálnímu sekretariátu FCI z minulé schůze 

Předseda přednesl zprávu generálního sekretáře Yvese de Clercqa z Generálního zasedání FCI, a 

představil rozhodnutí  s ohledem na návrhy minulého setkání . 

 

4/ Účast USA na Europa Cupu 2009  

Podobně jako v roce 2008 projevil zástupce USA zájem zúčastnit se Europa Cupu se dvěma ohaři / Bill 

Dillon – 2 BO/. Řády povolují pouze psy z Evropy. Komise může tento úzus změnit. Valdemar Nielsen 

zaslal e-mailem stanovisko Dánského kennel klubu.  Otázka byla diskutována, v závěru diskuse bylo 

rozhodnuto připustit na EC 2009 další stát, s tím že se jedná o zemi akceptovanou FCI. 

 

5/ Příprava EC 19.02.2009 a ustanovení rozhodčích 

Zítra se bude konat EC 2009, připraveny výborné revíry okolo Osuny a Lantejuely. Zahájení bude na 

Plaza de Toros / býčí aréna/ spolu s doprovodným programem a slavnostním představením týmů. 

Případná baráž proběhne na Yeguada Militar / vojenské základně pro chov koní/ mezi  Lantejuelou a 

Osunou, kam se po posouzení sjedou všechny baterie. Slavnostní ukončení bude paláciu – Marques 



de Gomera /barokní hotel uprostřed města / . Pan Fernandez- předseda komise poděkoval 

sponzorům a zástupcům města za pomoc, v podobě občerstvení a dárkových předmětů. 

Zítra / 19.02.2009 /bude startovat na / EC 2009 / 57 kontinentálních ohařů ze 13 zemí. Po čtyřech 

z Belgie, Bulharska, Dánska, Španělska, Francie, Holandska, Polska, Itálie,Portugalska,Slovanska a 

Srbska. Dva ohaři potom z USA a Ukrajiny. Účast odpovídá stavu hospodářství  a ekonomiky v Evropě. 

Jako předsedové jednotlivých jury – hlavní rozhodčí v bateriích byli komisí vybráni rozhodčí z Belgie. 

Pánové Cornet, Nargaud, de Broux a Melon. Melon byl nahrazen paní Jocelyn Hegeman. Jako 

rozhodčí do baterií byli nominováni zástupci České republiky – pořadatelé loňského EC a zástupci 

Holandska . Rozdělení do baterií je následující: 

Serie A             Alain Cornet, Peter Bahlke a Václav Vlasák 

Serie B             Jean Nargaud, Jos Kugel, Vlastimil Novotný 

Serie C            Etienne de Broux, Gert Jans Scheffer a Čestmír Šrámek 

Serie D            Jocelyn Hegeman, Peter Rooijakkers a Jaromír Dostál     

Případnou baráž budou posuzovat rozhodčí z první baterie – Serie A – Cornet, Bahlke a Vlasák 

 

6/ Organizace Europa Cupu v roce 2010 ve Francii  

Pan Goubie – zástupce Francie a místopředseda komise provedl prezentaci  EC 2010, které se bude 

konat dne 21.03.2010 v Chateau Landon / cca 100 km jižně od Paříže a 1250 km z Prahy /. Výborné 

koroptví revíry / EC se zde konal již v roce 2005 /. 

Jako hlavní rozhodčí v jednotlivých bateriích budou Španělé: A.M. Fernandez, Adolfo Izastorza, Andre 

Collantes a Jose Luis Recondo, kteří budou doplněni rozhodčími zejména z Itálie a Chorvatska. 

Případnou baráž provede první baterie, v jejímž čele bude stát A.M.Fernandez. 

Startovné bude 62,50 EUR za jednoho ohaře. Pan Jacques Goubie přesný program a pozvánky do 

01.11.2009.                     

 

7/ Organizace Europa Cupu  v letech 2011 v Holandsku 

Komise předpokládá na základě původních ujednání z Nepřevázky konání v roce 2011 v Holandsku. 

Slovo si vzal pan Bahlke- zástupce Holandska. Předpokládá konání na jihu své země, kde jsou dobré 

revíry. Komise souhlasí s konáním v roce 2011 v Holandsku. O složení jury bude rozhodnuto na příští 

schůzi.  

 

8/ Organizace Europa Cupu v letech 2012 a 2013 – předpoklad Chorvatsko a Srbsko 



Slovo si vzali postupně pan Sruk a pan Savič – zástupci uchazečů. Představili možnosti svých zemí.  

Bylo předběžně dohodnuto, že v roce 2012 bude EC v Srbsku a 2013 v Chorvatsku 

 

9/ Vystavování zajíce 

K tomuto problému byla velmi dlouhá diskuse. Jedná se celkem o velký problém. Závěry k tomuto 

bodu odloženy na příští schůzi. 

Pozn. autora: Bod na zajíci u kontinentálních ohařů se neuznává na žádném typu FT. U plnokrevníků 

– plemen ohařů pocházejících z britských ostrovů, se bod na podzimním FT uznává. Revíry v Evropě 

jsou často kombinovaně zazvěřeny / koroptev, orebice, bažant a zajíc /. Uznání bodu na zajíci by 

značně zvýšilo úspěšnost účastníků na všech typech FT. Samozřejmě bod na zajíci by neopravňoval 

k zadání titulů CACT případně CACIT.  Tuto změnu podporuji. Jedním z důvodů je povznesení FT 

v České republice a zvýšení zájmu o ně. Následně by bylo doprovázeno zvýšením kvality typické 

práce, pro kterou byl ohař vyšlechtěn.  

 

10/ Různé – diskuse 

a/ Na doporučení pana de Clerqua komise konzultovala / s členy dostupnými po e-mailu / 

proveditelnost zachování časového limitu  pro uznání titulů v řádech pro kontinentální ohaře. 

Jedná se o Art.VII 5- který má znění: K obdržení titulu mezinárodní šampion Chit/ ft/ nebo Chit/ ec/ 

majitel psa pošle přes kynologickou organizaci své země žádost o uznání Gen. sekretariátu FCI. Žádost 

musí obsahovat všechny nutné dokumenty – relevantní údaje a bude doručena ne déle než jeden rok 

od okamžiku, kdy se pes stal oprávněným –způsobilým mít titul. 

Někteří členové panu de Clerqovi odpověděli. Gen. sekretář požadoval, aby tento problém byl 

předmětem dnešního jednání. Bylo dohodnuto, že majitel by měl mít možnost podat žádost bez 

časového limitu. 

Komise také jednala o prohřešcích některých pořadatelů titulových akcí / kde se zadávají tituly/. 

Výsledky jsou zasílány s velkou časovou prodlevou. Bylo rozhodnuto, že návrhy musí být zaslány 

nejpozději do 6 měsíců od data pořádání CACITové akce. 

 

11/ Závěr schůze 

Příští komise se sejde ve Francii v roce 2010/ asi březen /, den před konáním Europa Cupu pro 

kontinentální ohaře. 

Vše nutné bylo prodiskutováno, závěry byly přijaty vždy jednohlasně. 

Předseda  komise A.M.Fernandez poděkoval za dobrou atmosféru a dobrý spád schůze.   

 



Kuloární diskuse členů komise a postřehy: 

1/ Podstatná část členů komise kritizovala titul mezinárodní výstavní šampion. Znevýhodnění 

pracovních psů jako celku. Pracovní plemeno by vždy mělo mít podmíněn titul šampiona krásy 

zkouškou. 

2/ Otázka kvality rozhodčích pro mezinárodní zkoušky. 

3/ Kladně byla hodnocena snaha Polska, Ukrajiny, Ruska o zapojení se do práce komise. 

4/ Pro mě osobně bylo velmi příjemné, když členové komise s velkým uznáním vzpomínali na rok 

2008, kdy proběhl Europa Cup v České republice – Nepřevázce a zasedání komise pro kont ohaře. 

5/ Poměrně velkou diskusí v průběhu doby strávené v Osuně, mimo půdu komise, bylo uznání bodu 

na zajíci. 

 

Závěrem: 

V roce 2008 se konal Europa Cup v České republice. Při této příležitosti zde zasedala komise pro 

kontinentální ohaře.  

Letos v roce 2009 - poprvé v historii Československa i  Česka  „ naši „  rozhodčí posuzovali na špičkové 

akci pro kontinentální ohaře pod hlavičkou komise pro kont .ohaře FCI. To je velký úspěch. Úspěch, 

který určitě bude doceněn ještě více v budoucnosti, možná až další generací chovatelů 

kontinentálních ohařů.  

Z pohledu zástupce v komisi je to vlastně vyvrcholení práce v komisi, který jsem si v roce 1999 

předsevzal.  

 

 

 

 

V Jizerním Vtelně dne 10.06.2009                                                         Ing. Václav Vlasák  


