
На 4 ноември тази година
на 83 години  почина
големия приятел на

България, майстора комино-
чистач (това беше неговата
професия, предавана по
наследство от 17 век насам),
Отокар Рааке.

Отокар Рааке е роден на 27
юли 1933 година в град
Вахенбухен – провинция Хесен
– Германия.
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Сбогом Herr Отокар!

Инж. Красимир
Петров поздравя-
ва Отокар за
успешния му лов.



Ловния си изпит полага
през 1952 година. През 1960
година става член на Клуб
Германски Дратхаар – група
Хесен, а през 1962 година
основава развъдника си “фон
Вехтерсбах”. Той 48 години раз-
въжда и обучава германски
дратхаари.

Резултата е 61 кучила със
480 кученца! Неговата голяма
любов бяха кафявите дратхаа-
ри. Много известни бяха него-
ви мъжкари Лорд, Ракер, Йен,
Йорк, Каро и Голо.

През 1967 полага изпита за
съюзен съдия, а през 1985

година полага изпита за съю-
зен съдия по кръвоследна
работа на Клуб Германски
Дратхаар.

7 пъти Отокар прелита
океана до Съединените
Амеркикански Щати не само
като съдия на прочутия изпит
Армбустер, но и за да провеж-
да курсове за обучение на
водачи на ловни кучета.
Подобни курсове той провеж-
да и в ЮАР.

Той е първият развъдчик и
водач от Федерална Република
Германия които отива в тога-
вашната Германска
Демократична Република и
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Отокар сред 
водачи на ловни

кучета в ДЛС 
Черни Лом.

Участниците в
Майсторския Изпит

проведен в
Вехтерсбах през 

ноември 1987
година. В средата

са Отокар и инж.
Красимир Петров



взима участие в последният
развъден изпит за разплодни
мъжкари в Куриц – ГДР през
1989 година и със Каро фон
Вехтерсбах постига второ
място.

Неговата любимата дисцип-
лина беше работата в полето,
това е и причината, Отокар
многократно да вземе участие
със своите кафяви дратхаари в
международните състезанията
МКФ за купата на Европа по
филдтрайс във Франция,
Унгария, Испания, Италия,
Холандия, Белгия, Сърбия и др.

По мнението на всички  поз-
наващи го Отокар беше едни
“оригинал”. Какво правеше
Отокар оригинал?

Когато Отокар влезнеше в
едно помещение всички при-
състващи го гледаха и той ста-
ваше център на вниманието.
Когато седнеше на масата, вед-
нага вадеше от джоба си своята
ръчно изработена кутия за
тютюн за смъркане и предлага-
ше на всеки от масата да опита
от собственоръчно смесения
според сезона – зимен или
летен тютюн за смъркане.

Отокар ходеше винаги без
чорапи и със своите обувки
тип “Сабо”, дори на лов или
изпит. 

Отокар караше само коли
марка Ситроен, предпочитани-
ят модел беше така наречената
“ПАТИЦА” – 2СV с която ходеше
на лов и навсякъде където си
поиска.

Отокар беше отличен с
много награди за своите пости-
жения в ловната кинология.

От Съюза на Кучетата за
Ловно Използване беше отли-
чен със:

- “Златен  почетен знак “
като водач на ловни кучета 

- “Златна почетен знак “ като
развъдчик

От Клуб Германски
Дратхаар беше отличен със:

“ Сребърен знак Хегевалд“
“ Златен знак Хегевалд“
“ Сребърен съюзен почетен

знак“
“ Златен почетен съюзен

знак“
Три пъти печели преходна-

та купа за развъдчик на група
Германски Дратхаар – провин-
ция Хесен.

Три пъти печели купата на
група Хесен за най-добре пред-
ставил се на Международният

Есенен Развъден Изпит ХЕГЕ-
ВАЛД. 

През 2015 година е обявен
за почетен член на група
Хесен.

Но Отокар не се огранича-
ваше в своята дейност само в
Хесен. През 1972 година той
посещава България за първи
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Отокар след успе-
шен лов в Каракуз.

Уникалните обувки
на Отокар – сабо на
бос крак през
ноември.



път, като турист на Черно море
и обиква завинаги нашата стра-
на. През 1986 година, за пръв
път по покана на големия
ловец, покойният Пенчо
Кубадински провежда курс за
обучение на ловни водачи в
тогавашното ДЛС Тракия -
Пловдив и оттогава започва да
ни ограмотява и помага в раз-
въждането и обучаването на
германските дратхаари.

Отокар провежда послед-
ователно в годините курсове
за обучение на водачи на
ловни кучета в ДЛС Странджа,
ДЛС Преслав, ДЛС Каракуз, ДЛС
Черни Лом, ДЛС Мазалат,
Бургас, Асеновград и за
последно в Шумен през 2008
година.

Дава около 20 дратхаара в
България, който са с много
добър нос, много бързи при
работа в полето и повлияват
добре за развитието на поро-
дата Германски Дратхаар в
България.

През годините ловува
много успешно на всички
видове дивеч в България, като
през 2007 година осъществява

мечтата си и отстрелва вълк в
ДЛС Извора - Девин. 

Отокар бе стрелец без нито
едни пропуск и празен
изстрел! Последният му
изстрел в България и то с
чуждо оръжие бе на разстоя-
ние 293 метра! Тогава бе
отстрелян над двадесет - годи-

шен див козел с оценка на тро-
фея - сребърен медал.

Бог да го прости и поклон
пред светлата му памет!

Инж. Красимир Петров
заместник председател на

Републикански Клуб Германски
Дратхаар
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Отокар закупува
шиле за да почер-
пи за тържествен

обяд.

Отокар на масата –
виждат се двете

му кутии за тютюн
за смъркане.


