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Speciální zkoušky z vodní práce ohařů

Speciální zkoušky
z vodní práce ohařů
Zkoušených disciplín
je poměrně málo:

Z výčtu zkoušek pořádaných pro všechna plemena ohařů to jsou v letních měsících speciální zkoušky z vodní práce. Jedná se o zkoušky
vhodné pro psy z oblasti s rozsáhlými vodními
plochami, kde se na společných honech loví
vodní zvěř – převážně kachna divoká. Na těchto
zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku
a upotřebitelnost v těchto náročných podmínkách. Prověřuje se ovladatelnost na vodě
a ochota dohledávat zvěř v terénu porostlém
hustým rákosem i kopřivami. Je naprosto jasné,
že aby mohl pes obstát, musí to být tzv. vodař,
který se nebojí vody a jeho lovecká vášeň je tak
vysoká, že ho v práci neodradí ani tolik složité
terény, jaké jsou kolem rybníků, nádrží a řek.

Samostatnost a důvěra
Práce psa musí být naprosto samostatná a založená na důvěře mezi vůdcem a jeho svěřencem,
a to zejména při disciplínách v rákosovém porostu. A to proto, že vůdce svého psa po celou dobu
zkoušení nevidí. Dále ovladatelnost psa a jeho
ochota plnit povely musí být stoprocentní. Jeho
pozornost poslouchat píšťalku v nepřehledném
terénu je tedy zásadní. Toto vše se tak zahrnuje
do konečné známky z poslušnosti. Psík s pevnou
nervovou soustavou pak hravě zvládne i ležet

v klidu vedle střelce na stanovišti, když se imi
imiituje společný hon a řada vůdců rozestavěných
avěnýcch
na břehu rybníka střílí ze svých zbraní po dobu
dobbu
deseti minut. Penalizován je pes, který je připou
připouután na vodítku a hlavně ten, který kňučí. Zvedne
Zvednee-li se a odeběhne, je okamžitě hodnocen znám
známmkou nula a ve zkoušce neobstál.

Vzhůru do rákosí
V rákosí se přezkušují dvě disciplíny. Tou první je
nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny, kde se hodnotí systematické hledání
a vypíchnutí zvěře z jejího úkrytu a vůdci pak
musí být umožněno její ulovení. Následně ji
pes musí samozřejmě dohledat a donést. Velice
kladně se hodnotí fakt, kdy je pes prokazatelně
v kontaktu s živou kachnou, i když se ji nepodaří ulovit. Zadaný terén se prohledává přibližně
pět minut a pokud se nepřijde na zvěř, disciplína
je ukončena a pes se ohodnotí dle podaného
výkonu. Dále je pak nutné, aby pes prokázal
schopnost dohledat pohozenou kachnu v rákosí.
Rozhodčí ji vhodí pět až deset metrů do rákosí,
avšak ani pes, ani vůdce nesmí vidět kam. Časový limit je zde deset minut a výhodou je, že
můžeme psa podporovat a poinzerce
máhat mu libovolnými povely.

1. Ochota k práci v hluboké vodě
2. Přinášení kachny z hluboké vody
3. Nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí
4. Dohledávka pohozené kachny v rákosí
5. Chování na stanovišti
6. Poslušnost
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chnna se ddoo vody hází až při disciplí
přinášení kachny z hluboké vody, a to za současné střelby do vzduchu brokovnicí. Celá situace
by měla napodobovat praktický lov, a tak pes
sedí na volno po boku vůdce a pro kachnu smí jít
spontánně i bez povelu. Následně ji musí vzorně
donést a předat s usednutím.

Zásadně bez obojku
Po celou dobu zkoušek se před vypuštěním
psa na disciplínu musí psovi sundávat obojek
z krku. Důvod je jednoznačný… Na zkoušky se
mohou přihlásit i vůdci bez zbrojního průkazu
a vyjednat si vlastního střelce buď sami, nebo
skrze pořadatele. Všechny termíny zkoušek pak
jednoduše naleznete na webových stránkách
Českomoravské myslivecké jednoty: http://www.
cmmj.cz/Vystavy-a-akce/Kynologicke-vystavy-a-akce.aspx
Text a foto: Ing. Jana Votrubová ■

Práce na vodě
Jiná kritéria však mají disciplíny na vodě. Povolen je zde
vždy jen jeden povel při vypuštění a s každým dalším rozkazem navíc je psovi snižována
známka o jeden stupeň. Je
to častá vůdcovská chyba,
proto na to pozor! Při ochotě
k práci v hluboké vodě pes
prokazuje svou schopnost
plavat a na pokyn vůdce měnit směr hledání na hladině
alespoň po dobu dvou minut, a to bez vhozeného
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