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 Rozhodčí:  

 Paul O´Brien, Irská republika 
         

 
 

My Father bought me my first gun dog for my 12th Birthday back in 1992, a Black Labrador 

Retriever Bitch named "Sally" and I enjoyed training her with the help of some experienced 

handlers and as a result I was hooked on gun dog training. I am a very keen rough shooter and 

love shooting over my English Springer Spaniels, Irish Setters and Labrador Retrievers in 

Ireland. I worked as a Gamekeeper in Dromoland Castle Estate Shoot and learned so much 

more about gun dogs and game from the experience as a gamekeeper picking up and in the 

beating line. I started to field trial my Corrib Gun Dog bred Labradors in 2010 and to date I 

have made up five Field Trial Champion Labradors. I have qualified to run every year in The 

Irish Retriever Championship since 2010 and was placed 4th in 2014 with FTCh "Corrib 

Warwick". I am an “A” Panel Judge with The Irish Kennel Club for Section Two Retrievers. I 

enjoy judging and competing and I am very honoured to have been asked to come and judge. I 

am looking forward to judging in the Czech Republic again and want to wish everyone 

running the very best of luck. 

 

Kind regards Paul O'Brien 

 

 

Svého prvního loveckého psa, černou fenku labradorského retrievera, jsem dostal v roce 1992 

jako dárek ke svým dvanáctým narozeninám od svého otce. Svou „Sally“, jak jsem ji tenkrát 

pojmenoval, jsem začal trénovat s pomocí pár zkušených trenérů a pomalu, ale jistě jsem 

začal propadávat kouzlu cvičení loveckých psů. V Irsku jsem velkým nadšencem lovu 

ploužením- střelbou a zároveň prací s mými anglickými špringeršpaněli, irskými setry a 

labradorskými retrievery v Irsku. Pracoval jsem jako gamekeeper v Dromoland Castle, kde 

jsem se staral o bažanty, pracoval jako honec a sbíral pernatou zvěř s pomocí svých psů. Tyto 

zkušenosti mě naučily mnohému, jak o loveckých psech, tak o zvěři. S Corrib Gundogs se 

účastním field trialů od roku 2010. Do dnešního dne se z pěti mých psů stali field trial 

šampióni. Od roku 2010 jsem se každým rokem kvalifikoval na Irský šampionát retrieverů a 

v roce 2014 jsem na něm se svým Ftch Corrib Warwick získal 4. místo. Jsem A panel 

rozhodčí u Irského klubu v sekci dvě- retrievři. Rád posuzuji a soutěžím a vážím si tohoto 

pozvání. Těším se na opětovné posuzování v České republice a přeji všem soutěžícím mnoho 

štěstí.  



 


