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Projdou jen ti nejlepší
Podmínkou pro účast na všestranných zkouš-

kách je úspěšné absolvování zkoušek podzim-

ních nebo lesních. Hodnocení rozhodčích je zde 

přísnější, však se jedná o ty nejvyšší zkoušky, 

kterými projde opravdu jen chuťově založený 

pes, s pevnou nervovou soustavou. Jsou zde 

vysoké nároky na dobrou kondici a stoprocentní 

soustředění po oba dva dny zkoušek za všech 

povětrnostních podmínek. Je vcelku důležité, 

aby si pes uměl odpočinout a čerpat síly mezi 

disciplínami, kterých je celkem třicet. 

Na poli, ve vodě i v lese
Psi jsou v samém úvodu zkoušek rozlosováni 

do skupin, přičemž jedna polovina soutěžících 

první den plní své úlohy na poli a na vodě a dru-

há polovina tráví celý den v lese. Druhý den se 

skupiny vystřídají. Na zkouškách, a zpravidla to 

jsou klubové VZ nebo memoriály, lze zadávat 

titul CACT – čekatelství šampionátu práce. Udě- lování titulu však není 

nárokové a je naprosto 

v kompetenci sboru roz-

hodčích. Dle stejných zku-

šebních řádů se pořádají 

již zmíněné memoriály, 

jako je např. memoriál 

Všestranné zkoušky 

ohařů

Vrcholem výcviku ohaře je bezesporu příprava psa na všestranné zkouš-

ky, na kterých prokazuje všestrannou upotřebitelnost v poli, na vodě 

i v lese zároveň. Jedná se o dvoudenní klání, které obnáší kombinace 

disciplín stejných nebo podobných jako jsme se setkali na zkouškách 

podzimních, speciálních vodních a lesních. Zpravidla jsou pořádány až 

ke konci zkouškové sezóny, tzn. od konce srpna do konce října.
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Ochota k práci na hluboké vodě

Vzorné odevzdání aport

Františka Housky – mezinárodní soutěž otevřená 

pro hrubosrsté ohaře. Nebo memoriál Františka 

Vojtěcha, kde mohou startovat pouze němečtí 

krátkosrstí ohaři. Memoriál Stanislava Hloucha 

je již určen pro všechna plemena ohařů. Je tedy 

nutné pečlivě číst propozice zkoušek, za jakých 

podmínek je možno psa přihlásit.

Prestiž a tradice
Psi s nejvyšším počtem bodů ze všech VZ se však 

po celý rok mají možnost nominovat na dva 

nejprestižnější memoriály, které se pořádají rok 

následující. Jedná se o memoriál Richarda Knolla 

a pak memoriál Karla Podhajského. První zmiňo-

vaný je vrcholná soutěž ohařů v ČR, kde se psi 

ucházejí o titul „Všestranný vítěz ČR“ a vyhla-

šuje se již od roku 1975. Třicet šest nejlepších 

psů republiky jdou následně předvést své umění 

do nominačních soutěží, které probíhají v první 

polovině roku. Z nich už má možnost startovat 

na MRK pouze dvacet jedinců, kteří tímto dvou-

fázovým výběrem projdou. Memoriál Karla Pod-

hajského je vrcholná mezinárodní soutěž s tradi-

cí od roku 1932, na jejíž start se dostanou pouze 

psi z prvních příček výsledkové listiny MRK. 

V ideálním případě je startovní pole složeno 

z deseti českých a deseti zahraničních účastníků. 

Výběr psů ze zahraničí provádí Českomoravská 

myslivecká jednota na návrh kynologické komi-

se. Oba memoriály mají svá drobně pozměněná 

pravidla od zkušebních řádů pro všestranné 

zkoušky a zásadní rozdíl je ten, že vůdce může 

pokračovat v soutěži, i když pes obdrží z některé 

disciplín nula bodů.

Nic není nemožné
Ano, až na memoriály pořádané k památce vý-

znamných českých kynologů se mohou svou pílí 

dostat vůdci se svými nadanými ohaři. Je to sice 

cesta daleká a trnitá, ale ne nemožná. Všestran-

ná práce je u nás sice doménou německých krát-

kosrstých ohařů nebo českých fousků, ale právě 

se zájmem pozoruji, když se i zde objeví šikov-

ný setr nebo pointer a pěkně zaboduje nejen 

na Field Trialu, ale i na všestranných zkouškách.
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