
   Zpráva ze zasedání komise pro kontinentální ohaře konané  

                        dne 29. března 2018  od 18,30 hodin  

                                   Francie, Chalons-en-Champagne                                        

                                                    Hotel IBIS  

 

Přítomni: 

Itálie:                 Giancarlo Passini - prezident komise 

Chorvatsko:     Dr.Velimir Sruk, Msc. – viceprezident komise 

Belgie:               Jean Nargaud  - prostřednictvím prezidenta Passiniho               

Španělsko:        Antonio Rodriguez Somoza 

Francie:             Rene Gerlet  

Finsko:              Hannu Liedes 

Holandsko:      Jan Scheffer  

Rakousko:        Johannes Schiesser  

Švýcarsko:        Henry Goedlin von Tiefenau 

Srbsko:             Zoran Markovič  

Lucembursko: Francois Rodesch 

Česko:               Václav Vlasák 

 

                                                                       

Program: 

 

1/ Zahájení schůze prezidentem 

Pan Passini – prezident komise přivítal přítomné v 18,30 hodin.  Provedl kontrolu 

přítomných. 



2/ Zápis ze schůze v Zadaru - Chorvatsko 

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

 

3/ Informace o EC 2018-  30. a 31.03.2018 -  Chalons en Champagne 

Čtrnáct startujících zemí, 56 účastníků. Z toho jeden z Ukrajiny nakonec nestartoval. 

Prezident poznamenal, že na Excellent Cupu, který proběhl startovalo 90 kont. ohařů. 

 

4/ Organizace Europa Cupu v roce 2019   

Zástupce Španělska pan Somoza se zeptal zástupce Srbska pana Markoviče, zdali by konání  

EC v roce 2019 nepřepustili  Španělsku. Má pro to závažné důvody – nemožnost  konání ve 

Španělsku v roce 2020.  Srbsko souhlasilo. Pan Somoza za velkorysost  poděkoval.  

Jako hlavní rozhodčí v jednotlivých bateriích budou Francouzi. Dále jeden rozhodčí 

z Holandska, jeden ze Srbska, jeden z Řecka a jeden z České republiky. Ve skupině budou 

posuzovat pouze opět dva rozhodčí!!!!! Eventuální baráž kvůli možnému zadání titulů tři 

rozhodčí. Rozhodčí pro případnou baráž budou z různých států. 

 

5/ Organizace EC v letech 2020 a 2021 

V roce 2020 bude na základě předchozí dohody v Srbsku.  Srbsko brzy zašle program.                            

O rok 2021 mají zájem Česko a Chorvatsko. 

 

6/ Komise dostala návrh ze Švédska  na úpravu řádu pro maďarské ohaře 

Švédové navrhují  kromě jiného rozdělení trialových aktivit na 4 kategorie – mladí / young / 

9-24 měsíců,  open - otevřená třída, třída elite a třída vítězů - winner. Dále navrhují na běhy 

delší čas než 15 minut. Zdůvodňují návrh nutností pro selekci. 

Komise by měla vyslechnout jak zástupce Švédska, tak Maďarska. Maďarský klub MO – viszla 

klub předpokládá řády podle MEOE. 

O tomto bodu bude jednáno i na dalším zasedání.  

 

7/ Volba prezidenta a viceprezidentů komise 



Prezidentem zvolen Giacarlo Passini z Itálie. Viceprezidenty byli zvoleni  Velimir Sruk 

z Chorvatska – prezident Kurzhaar klubu. Dále Rene Gerlet z Francie, velmi zkušený 

organizátor, bývalý dlouholetý prezident CFBA /Club Francais Braque Allemand /. 

 

8/ Různé 

Pan Goedlin von  Tiefenau – Hovoří o problému s vlky v severských zemích. O problému 

hovořil také na FCI. Populace se stále rozšiřuje a komplikuje lovecké a kynologické aktivity.  

Dále hovoří o problémech ve Švýcarsku, kde by snad chtěly zakázat veškeré zkoušky kromě 

práce na pobarvené stopě. Omezení by se týkalo ostatních pracovních aktivit. Také trialů a 

nejen pro ohaře. 

Dále pan Passini uvádí příklad Polska, kde jsou kynologické aktivity uvedeny do stadia 

velkých omezení. 

O tom, že přituhuje v oblasti proti pracovním aktivitám nejen ohařů, potvrzují i někteří 

zástupci dalších států. 

FCI musí zareagovat proti těmto praktikám. Práce na stopě není vhodná  pro ohaře, když jsou 

určeni k něčemu jinému – vyhledávání a vystavování zvěře.  

Belgické návrhy ohledně jarních soutěží budou prodiskutovány na příští schůzi v roce 2019. 

To již bude přítomen zástupce Belgie. 

 

9/ Závěr schůze 

Vše nutné bylo prodiskutováno, závěry byly přijaty vždy jednohlasně. 

Předseda komise Giancarlo Passini poděkoval za hladký průběh schůze.  

Schůze ukončena ve 20,15 hod.    

 

 

Závěrem: 

Francouzští pořadatelé výborně připravili Evropský pohár. Evropský pohár se konal  

následující dva dny v hodně dobře zazvěřených revírech koroptví zvěří.  Přálo počasí. 

Zkoušelo se převážně v ozimé řepce seté do řádků 45 cm. Která byla pro pohyb všech 

zúčastněných ohařů velmi vhodná.  



Čeští účastníci Petra Janíková se psem BO-  Jidaie de Passemarais, Věra Klimešová  se psem 

BFP Art Fluidum Centauri ,a Petr Zoubek se dvěmi NKO – fenou Bayka de Atila Flagellum Dei 

a psem Wind Gollo z Kvítele, dobře reprezentovali Českou republiku. Petra Janíková i Věra 

Klimešová bodovali a tím se družstvo ČR zařadilo mezi bodované týmy. 

Moje žádost o pořádání EC v roce 2021  v ČR nebyla dořešena, má zájem také Chorvatsko. Na 

dalším zasedání o tom budu jednat s chorvatským zástupcem Dr. Srukem. Avšak po 

konzultaci s majiteli revírů, kde by se EC konal, nemají námitek, aby se konal v roce 2022 

v ČR.   

Centrem soutěže i místem konání komise byl Technologický park v Chalons, jehož součástí je 

Hotel Ibis, kde zasedala komise, a víceúčelový dům / u nás kulturní dům /, jenž byl centrem 

Evropského poháru. 

 

 

Instrukce pro rok 2019: 

Europa Cup 2019 proběhne ve dnech 12. a 13. února 2019 ve Španělsku – Andalusii, 

původně mělo zájem Srbsko, ale byla učiněna dohoda.  

Komise bude zasedat v pondělí 11. února 2019 v podvečer asi v Carmoně / cca 25 km 

severně od Sevilly /. Centrum Evropského poháru proběhne v osvědčeném areálu 

v Marcheně. Vlastní Europa Cup potom v osvědčených okolních revírech / např. Lantejuela / 

s dostatkem koroptví. 

I přes značnou vzdálenost / 3000 km / se chystá startovat tým ČR, ve složení Petra Janíková a 

Věra Klimešová se svými kontinentálními ohaři.   

 

 

 

V Jizerním Vtelně dne 27. 12. 2018                                                            Ing. Václav Vlasák  


