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Zkoušky vloh pro ohaře
Konkrétně se posuzuje:

Vypuštění psa na hledání

Zpravidla prvními zkouškami v sezoně jsou jarní zkoušky vloh pro
ých
mladé ohaře. Pořádají se v měsíci květnu v kvalitně zazvěřených
honitbách a ve vhodných krytinách. Tím se míní v přiměřeně vyrostlých polních plodinách nebo trvalých travních porostech. Pokud se
tyto podmínky splní, pořádají se zkoušky i koncem léta a umožní se
tak jejich absolvování například i fenám, které na jaře háraly.
Co jest dáno do vínku
Jak již název napovídá, jedná se o zkoušky,
na kterých se především posuzují vrozené vlastnosti psa a zúčastňují se jich převážně mladí
psi, kteří ještě nejsou ovlivněni vyšším stupněm
výcviku. Pes tedy musí ve zkratce zvládat základní poslušnost, být ovladatelný i na dálku,
být klidný u zvěře a po výstřelu, umět chodit
na vodítku a hlavně, musí pevně vystavovat
zvěř, neboť to je zásadní vlastnost, bez které
ohař není ohařem.

Zásadně s vysokým nosem
Vrozenou chuť k práci rozhodně nelze nikterak
nacvičovat a velice záleží na tom, jak je pejsek
lovecky založen. Rozhodčí tuto známku udělují dle vlastních zkušeností. Zatímco hledání

již drobným výcvikem ovlivnit můžeme. Ohař
musí zvěř hledat tzv. vysokým nosem, aby
využil proudění větru a natáhl zvěř na větší
vzdálenost i na několik metrů. Zvolený terén
pak prohledává napříč proti větru zásadně před
vůdcem, zabíhání za něj je chybou. Vzdálenost,
na kterou pejsek chodí od svého pána, je víceméně dána plemenem – angličtí stavěcí psi by
měli přirozeně hledat až několik desítek metrů
daleko, ale musí být stále v kontaktu s vůdcem
a být ovladatelní. Kontinentální ohaři hledají
na tzv. brokový dostřel a rozhodčí rozdílné práce plemen berou v potaz.

Většinou ve cvalu
Všichni ohaři však musí otáčky zásadně dělat
proti větru a ideálně na krajích pole. Hledání je

– vrozená chuť k práci
– hledání (systém, styl, rychlost, vytrvalost)
– vystavování
– postupování
– nos
– klid před zvěří pernatou
– klid před zvěří srstnatou
– chování po výstřelu
– zájem o stopu zvěře
– vodění na řemeni
– poslušnost

rovnoměrné na levou i pravou stranu a v konstantním tempu po celou dobu zkoušení. Rychlost psa opět záleží na plemeni, většinou však
ohaři hledají ve cvalu. Nemělo by být příliš často
přerušováno hledáním s nosem u země, anebo
hledáním očima – to je hrubá chyba. Zde bych
rovnou zmínila i disciplínu „zájem o stopu zvěře“, která je výrazně geneticky založena u kontinentálních ohařů, zatímco u britských vůbec.
Zohledňujme toto i při výcviku a nenavádějme
setra nebo pointera na stopu zajíce, práce s nízkým nosem těmto plemenům není vlastní.

Není vystavování jako vystavování
Pro vystavování má každé plemeno svůj manýr,
nicméně musí být vždy pevné a pes je strnulý,
nehybný včetně prutu (oháňky) až do příchodu
vůdce. Dýchánky a stopy může krátce vystavit,
ale měl by se sám opravit a rozpoznat nepřítomnost zvěře. Dále na povel vůdce pes volně
za zvěří postupuje až do její blízkosti, aniž ji
vyrazí – nesmí zaskočit, zvěř může vylétnout či
vyběhnout buď spontánně, anebo je zvednuta
vůdcem.
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tak se sleduje i poslušnost psa a celková ochota
s vůdcem spolupracovat. Obecně se doporučuje psa nechat pracovat samostatně, nepoužívat
nadměrně a někdy zbytečně různé povely a píšťalku. Vůdce si musí uvědomit, že je již na zkouškovém poli a výcvikové úkony by měl potlačit
a nejlépe nedat najevo, že pes udělal nějakou
chybu. Na zkouškách jde hlavně o výkon psa, ale
vůdce svým chováním konečný výsledek může
zásadně ovlivnit.
Text a foto: Ing. Jana Votrubová ■

Po vzlétnutí nebo vyběhnutí zvěře musí pes
prokázat klid před zvěří pernatou i srstnatou,
což znamená, že se za ní nerozeběhne anebo
se nechá tichým povelem stáhnout ze svého
záměru. Po každém zvednutí zvěře musí vůdce
střílet do vzduchu a rozhodčí sledují reakci psa
na tento podnět. Pochopitelně se pes nesmí bát
a měl by pokračovat v klidu v hledání. Pro ten-

Čekání na disciplínu – německý ohař

inzerce

Reakce na pachy
Na závěr zkoušení pes ještě obdrží vysoce důležitou známku
z nosu. Rozhodčí ji udělují na základě reakcí psa na pachy, s jakou přesností zvěř vypracovává
a na jakou vzdálenost ji vystaví.
Přecházení zvěře logicky známku
přísně snižuje.

Jde hlavně o výkon
Vystavení a čekání na vůdce
to účel musí být vůdce vybaven střelnou zbraní
a vůdcům bez zbrojního průkazu je povolována
plynová startovací pistole.

Po celou dobu zkoušky se sleduje, jak pes chodí na řemeni. Pes
na vodítku nesmí tahat a musí
spontánně doprovázet svého
pána po jeho levém boku. Stejně
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