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Co je to Field Trials?

Ač počátky soutěží Field Trials spadají již do druhé poloviny 19. století, dnes nejsou bohužel 

příliš známé a rozšířené. V Čechách se první zkoušky podobné FT pořádaly v roce 1963 a na-

zývaly se „hledačky“. Jedná se o zkoušku pro všechna plemena stavěcích psů a v překladu 

to znamená polní zkouška. Základní fi lozofi e FT je stejná od jejího založení a tou je vrozená 

schopnost psa vyhledat pernatou zvěř a dovést tak lovce k úlovku.

Obliba stoupá
Vzhledem k tomu, že ve většině států světa 

je povolen individuální lov, tedy lov pernaté 

zvěře jednoho lovce za pomoci psa, je logic-

ké, že jsou FT vysoce ceněny a oblíbeny hlavně 

v zahraničí. Naše legislativa tento způsob lovu 

nepovoluje, drobná zvěř se loví pouze na sku-

pinových honech, a tak u nás není ani nut-

ností tyto psy chovat a na ony soutěže vodit. 

I přesto ale oblíbenost FT stoupá, a to hlavně 

mezi mladými vůdci, kteří pochopili účel těchto 

zkoušek pro chov ohařů.

Vlohy jsou vlohy
Vrozené vlastnosti ohaře jsou hlavním krité-

riem při hodnocení na těchto soutěžích, a to 

konkrétně jakým stylem pes prohledává zada-

ný terén a jakým způsobem zvěř nalezne a vy-

staví. Je to všechno vlohová záležitost a nelze 

ji nikterak vycvičit, proto jsou jedinci, kteří 

na zkoušce uspějí, tolik důležití pro pleme-

nitbu a jejich vrozené kvality jsou zárukou, že 

i v jejich potomstvu tyto specifi cké vlastnosti 

zůstanou zachovány.

Každý po svém
FT jsou vypisovány odděleně pro britské stavě-

cí psy a kontinentální plemena ohařů. Zatímco 

ostrovní ohaři soutěží zpravidla v páru (jsou vy-

pouštěni dva psi najednou), kontinentální ohaři 

hledají vždy „solo“. Mají tak obě skupiny vlast-

ní zkušební řády. Pro jasnější pochopení rozdíl-

ných stylů práce různých plemen ohařů popisu-

je pan MUDr. Novotný jejich práci následovně:
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Britští ohaři 

Anglický setr – hledání velmi prostorné do stran, 

nikoli dopředu. Pohyb je specifi kován jako „plí-

žení kočky nebo plazení hada“, ovšem ve vel-

kém tempu. Hlava je nesena v úrovni či nad 

úrovní hřbetu. Vystavování anglického setra je 

naprosto specifi cké – má vytavovat téměř vsedě 

či vleže. Vystavení vestoje (jako kontinentál) je 

chybou. Jak dalece je třeba tuto chybu penali-

zovat, záleží na rozhodnutí rozhodčích v dané 

situaci. 

Gordonsetr – hledání velmi prostorné, daleké 

a rychlé, pohyb razantní. Nesení hlavy spíše nad 

úrovní hřbetu. Vystavování vestoje není chybou. 

Irský setr – hledání daleké a rychlé, nesení hlavy 

vysoko, vystavování vestoje není chybou. 

Pointr – hledání razantní, pohyb „brutální“, 

vycházející ze zádi. Nesení hlavy nad úrovní 

hřbetu. Vystavování vestoje, prut napnutý, hlava 

vysoko. 

Kontinentální ohaři 

Bretaňský ohař – hledání cvalem, razantní, rych-

lé, prostorné, hlava nesena v úrovni hřbetu či 

nad ní. 

Německý krátkosrstý ohař – hledání cvalem, 

prostorné do stran, hlava nesena spíše nad úrov-

ní hřbetu, při vystavování hlava i prut zdviženy, 

takže horní linie tvoří otevřené písmeno U. 

Český fousek – standard plemene nespecifi kuje 

způsob hledání ani vystavování, pracovní stan-

dard není k dispozici. Proto by měl být hodnocen 

dle základních kriterií, společných kontinentál-

ním ohařům. 

Maďarský ohař – hledání cvalem, rychlé, nesení 

hlavy jako u výše zmiňovaných plemen. 

Auvergnéský ohař – hledání klusem, který střídá 

cval. Nesení hlavy v úrovni hřbetu nebo mírně 

nad ní. 

Italský krátkosrstý ohař – hledání klusem, kte-

rý je prostorný a dlouhý. Nesení hlavy v úrovni 

hřbetu.

Co se počítá?
Základem pro celkové hodnocení psa je tzv. bod, 

za který se považuje systematické prohledání 

zadaného terénu, nalezení zvěře a její vystavení 

včetně následné střelby. Body se počítají pouze 

na pernaté zvěři, druh je upřesněn pořadatelem. 

U nás se však uznávají body jak na bažantech, 

kachnách, slukách, tak i na křepelkách polních. 

Nejcennější body jsou však na koroptvích. Výjim-

kou je bod na zajíci na FT pořádaných na pod-

zim. Zvěř srstnatou jinak pes musí absolutně 

ignorovat a své hledání má zaměřit na výše zmi-

ňované druhy zvěře.

„Přiznej se“
Důležitou vlastností, která je přísně sankciono-

vána, pokud ji pes nemá, je přiznávání. Je to vro-

zená vloha hlavně britských ohařů, kterou když 

pes neprokáže, nemůže být kladně hodnocen. 

Přiznávat musí spontánně na jakoukoli vzdále-

nost okamžitě, jakmile spatří právě vystavujícího 

partnera.

Aspoň čtvrt hodiny
Délka zkoušení je minimálně patnáct minut 

a záleží na rozhodnutí rozhodčích, zda přidělí 

pejskovi ještě jednu šanci a časový limit pro-

dlouží. Je dobré vědět, že v první minutě běhu, 

jejíž konec hlavní rozhodčí oznámí zatroubením, 

jsou tolerovány všechny chyby, které pes udělá. 

Porota se sestává ze tří rozhodčích, což je rozdíl-

né od ostatních zkoušek.

 Text a foto: Ing. Jana Votrubová  ■


