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Ohaři pracují s vysokým nosem

Ohaři pracují
s vysokým nosem

Typické vystavení zvěře
– německý krátkosrstý ohař

Všestranný pes
Obecně jsou všechna plemena ohařů považována za specialisty na zvěř drobnou (bažant,
kachna, zajíc), ale mají i předpoklady k všestranné práci. Tím se míní, že bez problému
vypracují dosled postřeleného kusu zvěře spárkaté (srnčí), anebo si poradí i se zvěří myslivosti
škodlivou (liška).

Pes k myslivci patří
Nejedenkrát jsem během svého kynologického
života zaslechla: „Myslivec bez psa je jen poloviční myslivec!“ A mnohokrát následně zažila situace, kdy je člověk bez svého loveckého
čtyřnohého pomocníka naprosto nemožný. Je
to asi jen pohodlnost myslivce, který se vydá
do honitby bez psa a spoléhá se na jiné, že jeho
loveckou akci dovedou do zdárného konce. Při-

Typické vystavení zvěře – pointr

2

Bezesporu nejrozšířenějším pomocníkem myslivce
je ohař. Je to skupina loveckých plemen psů, vyznačující se typickou prácí s vysokým nosem a vrozenou
vlastností vystavování zvěře. Jedná se o strnulý postoj
bezprostředně po tom, když pes navětří zvěř. Následně na pokyn vůdce za zvěří postupuje, někteří zkušení
ohaři ubíhající zvěř ustalují, což znamená, že ji oběhnou a zastaví. Další vrozenou vlastností, kterou nemají
jiná plemena, je přiznávání. Projevuje se při práci dvou
a více psů najednou a spočívá v tom, že pokud jeden
ze psů zvěř najde a vystaví, tak druhý okamžitě jak to
zpozoruje, začne též vystavovat, aniž by cítil pach zvěře. V klidu pak sleduje svého partnera, jak si vypracuje
svou loveckou akci.
znávám, že výcvik ohaře není lehká záležitost,
ale pohled na práci chuťového lovecky upotřebitelného psa je pak několikanásobný požitek.

Výběr, vlohy a výcvik
Při výběru plemene loveckého psa je potřeba
brát v úvahu jaké terény a jaký druh zvěře je
v dané lokalitě přítomen. Pro úspěšný výcvik
musí pes přijít do kontaktu se zvěří divokou,
aby se vlastními zkušenostmi naučil, jak se
taková zvěř chová. Vypuštění bažanti totiž
nemají základní pudy a jsou tak snadnou
kořistí pro cokoliv. Oproti tomu divoký
bažantí kohout umí svou chytrostí psa
doslova „vyškolit“ a samozřejmě mu
utéct. Pokud má však pes řádný vlohový základ k lovu, takové situace si
pamatuje a sám příště zvolí jinou
taktiku, aby podruhé vyhrál on. To
prostě člověk výcvikem nenaučí.
Všichni ohaři jsou atletická,
temperamentní a inteligentní zvířata, která potřebují dostatek péče, vydatnou dávku pohybu a hlavně
porozumění, že jsou to
od základu lovci, kteří
v rukou laika můžou
být pohromou pro své
okolí.
Malý müsterlandský ohař
www.pespritelcloveka.cz
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Britští stavěcí psi

Anglický setr
FCI rozlišuje dvě kategorie ohařů – britské stavěcí psy, mezi něž patří všichni setři a pointr
a kontinentální stavěcí psy, kam spadají všichni
ostatní ohaři s původem z kontinentální Evropy.

Jak již název napovídá, jedná se o plemena pocházející z Anglie, Irska a Skotska. Jediným krátkosrstým ohařem z Anglie je pointr – pes považován za plnokrevníka mezi ohaři. Ostatní plemena
jsou dlouhosrstí setři: anglický setr, gordonsetr, irský červený setr a irský červenobílý setr. Všichni se
vyznačují lehkostí pohybu, rychlostí hledání, které
je velmi daleké a prostorné. Jsou charakterističtí
hlavně svým jemným nosem, který zvěř navětří
na velkou vzdálenost, aniž by sama ve svém úkrytu tušila, že je odhalena. Setří elegance je navíc
umocněna nádhernou dlouhou srstí.

Kontinentální stavěcí psi
Do početnější skupiny ohařů řadíme plemena
kontinentální, kterých je kolem třiceti. Zmíním
se zde tedy pouze o těch nerozšířenějších.

Výmarský ohař

Německý krátkosrstý ohař
Samozřejmě se nejde prvně pozastavit u našeho národního plemene, kterým je český fousek.
Jeho velká oblíbenost v Čechách je pochopitelná, ale má své zastánce po celé Evropě i za oceánem. Je to pracovitý, lehce ovladatelný, otužilý
a náležitě ostrý pes.
Druhým velice oblíbeným plemenem je německý
krátkosrstý ohař, dále pak výmarský ohař, maďarský ohař, malý a velký müsterlandský ohař.
Oblíbenost u nás ale získává i bretaňský ohař,
auvergneský ohař, francouzský ohař, italský spinone i italský ohař, které na výstavách i zkouškách z výkonu potkáváme v čím dál větším zastoupení.
Ing. Jana Votrubová ■
Foto: xxxxxxxxxxx
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