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Lovecký výcvik Zkoušky z výkonu pro ohaře

Kdo na zkoušky může?
Pro všechny ohaře platí stejný zkušební řád, 

který je dán Českomoravskou mysliveckou 

jednotou, a která jako jediná organizace smí 

zkoušky z výkonu organizovat. Toto právo může 

přenést na okresní myslivecké spolky a cho-

vatelské kluby, na které je potřeba se obra-

cet kvůli veškerým informacím, pokud svého 

psa chceme přihlásit na příslušnou zkoušku. 

Nesmíme však opomenout, že jednou z pod-

mínek přihlášení na zkoušky je předcházející 

účast na jarním svodu loveckých psů, která je 

potvrzená v průkazu původu. Jedná se zjedno-

dušeně o přehlídku mladých jedinců, která si 

klade za cíl mít přehled o chovu jednotlivých 

plemen. Další podmínka je dosažení věku psa 

minimálně deset měsíců. Považuji za výhodu, 

že na zkouškách mohou předvádět psy i nezle-

tilí vůdci starší patnácti let a i ti, kteří nevlastní 

lovecký lístek a zbrojní průkaz. Pořadatel jim 

přidělí náhradního střelce a umožní tak i ne-

myslivcům absolvovat zkoušky potřebné pro 

chovnost nebo pro získání pracovního certifi ká-

tu. Zkušební řád rozlišuje několik typů zkoušek 

z výkonu.

Zkoušky 
z výkonu pro ohaře

Zákon o myslivosti č. 449/2001 § 44 říká: „Uživatel myslivecké ho-

nitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým 

psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného FCI s průkazem 

původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu.“ Pro výkon práva 

myslivosti se pak smí využívat pouze lovecky upotřebitelní psi, kteří 

na těchto zkouškách prokázali tyto činnosti – vyhledání, dohledání 

a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zra-

něné drobné zvěře. Nebo vyhledání a dosledování usmrcené, 

postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře.

Aport pernaté zvěře

Individuální hledání v poli

w

ání v poli

První a nejzákladnější jsou zkoušky vloh. 

Jedná se o zkoušku, na které se přede-

vším posuzují vrozené vlastnosti psa, 

a tím je velice důležitá pro chov. Zúčast-

ňují se jich převážně mladí psi, kteří ještě 

nejsou ovlivněni vyšším stupněm výcviku, 

a to pouze jedenkrát.

Párové hledání na zkouškách Field Trials

Návrat z disciplíny
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Zásadně pro praxi
Mezi ostatní zkoušky řadíme podzimní zkouš-

ky, lesní zkoušky, barvářské zkoušky, speciální 

zkoušky z vodní práce a všestranné zkoušky. 

Všechny jsou přizpůsobené praktickému využití 

při výkonu práva myslivosti a pes tak na nich 

získává loveckou upotřebitelnost pro příslušný 

druh použití. To je zásadní rozdíl od zkoušek 

vloh.

Field Trials
Velice opomíjenou, za to ohromně důležitou 

skupinou zkoušek pořádané výhradně pro oha-

ře jsou tzv. Field Trials. Velice výstižně hovoří 

o těchto zkouškách pan Prof. Dr. Jan B. Martínek: 

„Máte-li jako milovník stavěcích 

psů to štěstí a dostane se vám 

do ruky jedinec z chovu, kde se 

dbá na vrozené vlastnosti stavěcích psů, pak ve-

lice rychle pochopíte základní fi losofi i zkoušky 

FT.“ Jsou to tedy zkoušky výhradně postavené 

na genetickém základu psa a velice přísná pra-

vidla zřejmě odrazují určité vůdce k účasti se 

svými psy.

Soutěž Svatého Huberta
Jak pravidla pro mistrovství světa Svatého Hu-

berta pro lovce s ohaři praví: „Cílem soutěže je 

vzestup a zkvalitnění sportovního ducha lovce 

v soutěži vysoké úrovně, která spojuje aspekty 

kynologické a technické při provozování lovu 

a je zaměřen k výchově lovců, k respektu k příro-

dě a ekologii.“ Jedná se o zkoušku, která jako je-

diná neimituje lov – při soutěži se totiž skutečně 

loví. Je tedy určena pouze pro vůdce s platným 

loveckým lístkem a zbrojním průkazem.

Dále se můžeme setkat s různými memoriály 

a poháry, které se stále řídí zkušebními řády pro 

ohaře a na kterých lze získat čekatelství národ-

ního (CACT) nebo mezinárodního (CACIT) šam-

piona práce.  Ing. Jana Votrubová  ■
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  Vysoký obsah masa
Až 8 x vyšší obsah masové složky 
než některé známé značky prodávané 
v supermarketech

 

   Nízký obsah obilovin
Snižuje pravděpodobnost alergických reakcí

 

    Prebiotika
Omezují výskyt patogenních bakterií ve střevě

 

    Antioxidanty
Posilují imunitu a chrání buňky proti stárnutí

 

    DHA pro podporu mozkové činnosti  
Podporují lepší koncentraci a vyšší učenlivost štěňat

na rozdíl od některých známých značek prodávaných v supermarketech
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barviva a konzervační látky

Pro ještě delší 
a vitální život 
chytrých psů

ke každému 
13-ti kilovému balení  
krmiva ONTARIO

BAREL
ZDARMA
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K dostání v prodejnách  
Zoopartner.cz, Superzoo  

a v dalších dobrých prodejnách 
chovatelských potřeb. 

Akce platí od 11.11.2011 do vyprodání zásob.

Představení psa a vůdce rozhodčím


