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Field Trials podruhé
Díky některým chovatelským
klubům máme i v Čechách
a na Moravě možnost zúčastnit se soutěží pořádaných
dle zkušebních řádů FCI, a to
přesně tak, jak se jimi řídí
i celý zbytek kynologického
světa. Jsou to právě Field Trials, které jsou hlavně v Evropě
chovatelským měřítkem pro
kvalitu psů.
Máme různé typy
Různé typy FT jsou dány ročním obdobím, máme
tak jarní i letní FT a dále pak podzimní tzv. Field
Trials Gibier Tiré. V kynologickém kalendáři jsou
u nás jarní FT pořádány již od konce měsíce
března až do konce dubna, většinou každý víkend po oba dva dny. Obecně lze říci, že jarní
soutěže jsou přísnější při hodnocení stylu psa
a boduje se jeho práce před výstřelem, tedy hledání, vystavení, vyčkání na vůdce, postoupení
za zvěří, klid po vzlétnutí zvěře a po výstřelu.
Zásadně zde střílí vůdce, a to do vzduchu při
vzlétnutí zvěře – musí tak být vybaven alespoň
signální pistolí (9 mm). Je tak dán prostor i pro
vůdce nevlastnící zbrojní průkaz.

Praktický lov na podzim
V letním období se zatím FT nepořádají, zato
k podzimu jsou termíny vypisovány od poloviny
srpna do konce září. Podzimní FT je též nazýván
jako praktický lov – „chasse pratique“, a tak
pes musí prokázat i práci po výstřelu – dohledání a přinesení ulovené zvěře. Je zde dáván větší
důraz na loveckou chytrost psa a jeho schopnost
přivézt vůdce k výstřelu. Následně se hodnotí

i to, zda pes ulovený kus nemačká
a neznehodnocuje jeho špatným
uchopením do mordy. Při předání
vůdci pes nemusí sedat.

I „mládež“
může závodit
Můžeme se setkat i se
soutěží FT Derby, která je
vypisována pro mladé ohaře, kde je dán věkový limit maximálně 36 měsíců. Pravidla zde nejsou tolik
přísná a povolují psům určité chybičky úměrné
jejich věku. Nemusí se tedy ani nezkušení vůdci
obávat se svým psem startovat, rozhodčí jsou
shovívaví a vždy je dobré s touto soutěží začít.
Při derby se nezadávají tituly, pouze známka
a pořadí.

Jak se hodnotí?

Čekání na disciplínu – maďarský ohař

2

Konečné hodnocení FT je následovné:
– výborně (excellent – exc.) – práce musí být
bezchybná.
– velmi dobře (trés bon – T.B.) – práce je kvalitní
s malou chybičkou.
– dobře (bon – B) – způsob práce je standardní,
ale vykazuje určité nedostatky.
– dostatečně (sufﬁsant – S) – málokdy se používá, neboť větší chyby spíše psa vylučují.
– vyloučen (É – éliminé) – pes se dopustí vylučující chyby nebo neodpovídá požadavkům
zkoušky, je zastaven.
– Neklasiﬁkován (N. C. – non classé) – nevyhledal-li pes během základního kola zvěř z důvodu její absence v zadaném terénu a jinak
neudělal žádnou vylučující chybu.
– C. Q. N. – toto hodnocení může získat pes, který splní celý běh ve vynikajícím stylu a získá

Pár soutěžících se připravuje na svůj běh.
výborný bod na pernaté, ale pro výcvikovou
chybu (odmítne se dát uvázat apod.) nemůže
být oceněn.
– M. T. H. R. – tzv. „pochvalná zmínka“. Toto
hodnocení lze udělit psu, který proběhl celý
běh na výbornou, včetně perfektního vystavení, ale zvěř prohnal.
Získat pracovní titul CACT nebo CACIT je tedy
velice těžké, nejsou nárokové a rozhodčí jich rozdávají velmi pomálu.

Nominace na „svět“
V průběhu roku se na všech soutěžích FT (jarní i podzimní) pořádaných v republice mají psi
možnost nominovat na nejprestižnější evropské
klání ohařů – Mistrovství světa ohařů. Pochopitelně se mohou zapsat pouze jedinci s excelentními výkony a republiku reprezentují maximálně
čtyři psi z britských plemen a čtyři od kontinentálních ohařů. Jedná se o zkoušku, která má stejná pravidla jako FT – GT, ale je rozšířená o přinášení kachny z hluboké vody. Každoročně se
toto třídenní klání pořádá v jiné zemi přibližně
v polovině října a sjíždí se sem okolo stovky psů
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z dvaceti různých zemí. Od roku 1996 se mistrovství pravidelně účastní i Česká republika a v roce
2010 dokonce spočinula na stupni vítězů!
Hledání ve vražedném tempu

Mladý angličan po soutěži

V souvislosti s FT můžeme slýchat i o soutěži
nazývané „Zkouška dalekého hledání“, vlastním jménem „Grand Quete“. Jedná se o velice
speciﬁckou soutěž s extrémně vysokými nároky
na kvalitu startujících psů. Vypisuje se výhradně pro anglické ohaře, soutěží se pouze v páru
a body jsou uznávány jenom na koroptvích.
Hledání psa je doslova ve vražedném tempu
a to až 800 metrů na každou stranu od vůdce.
Je tedy zřejmé, že pro pořádání takové soutěže
jsou potřeba zdatní rozhodčí a hlavně vhodné terény s dostatkem koroptví zvěře. Z toho
plyne, že se u nás tyto soutěinzerce
že nepořádají, neboť na celém
území našeho státu se takové
podmínky nenacházejí. Význam
těchto soutěží je výhradně chovatelský, protože pouze zdraví
vlohově založení jedinci mají
možnost obstát, a tak jsou zárukou pro zkvalitnění chovu
britských plemen.
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tyto zkoušky probíhají. Dokonce bývá doporučováno pejska, který má ovšem alespoň základní
poslušnost a vystavování, rovnou na soutěž
přihlásit a čerpat z vlastních zkušeností do příštích startů. Na FT se zpravidla nemusíte hlásit
čtrnáct dní dopředu, stačí pejska nechat připsat
na startovní listinu ráno v den soutěže. Běžně se
na těchto akcích pohybuje spousta lidí, kteří rádi
vidí nové tváře se zájmem o tento druh zkoušek
a ochotně odpoví na zvídavé dotazy – není třeba
se ostýchat!
Text a foto: Ing. Jana Votrubová ■

Jak tedy posupovat při
výcviku psa na FT?

Aport pernaté zvěře z vody

Prvně bych doporučila vyhledat
vypsané termíny soutěží (nejlépe na www.pointer-setter.
cz, www.mskao.cz nebo www.
breton.cz) a vyjet se podívat, jak

inzerce
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