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Lovecký výcvik Podzimní zkoušky ohařů

Asi nejvíce známými a myslivci nejnavštěvovanějšími zkouškami, které jsou vypisované pro 

plemena ohařů, jsou zkoušky podzimní – v průkazech původu označované jako PZ. Hlavním 

důvodem, proč vůdci hlásí své svěřence právě sem je skutečnost, že se jedná o disciplíny, 

na kterých lze získat loveckou upotřebitelnost pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Ta 

totiž psa následně opravňuje se účastnit honů v lovecké sezóně a být tak nepostradatelným 

pomocníkem při výkonu práva myslivosti.

Doménou je polní práce
Probíhají zhruba od srpna do října a mohou 

se jich účastnit ohaři bez ohledu na již dříve 

vykonané zkoušky. Jejich hlavní náplní je polní 

práce, která je doménou stavěcích psů, a kde 

zejména mohou naplno prokázat své typické 

plemenné vlastnosti, tzn. především prostor-

né hledání, vystavování a postupování, spolu 

s velikou ochotou k přinášení. Neodlučitelnou 

disciplínou je však i přinášení kachny z hlubo-

ké vody.

„Zadarmo“ to nebude
Příprava psa na tyto zkoušky je již znatelně 

náročnější a vyžaduje systematickou přípravu 

nejlépe ve dvou osobách. Vždy je doporučo-

váno trénovat ve dvou a více vůdcích, aby si 

psi přivykali na přítomnost jiných osob a psů 

a nebyli pak nervózní z atmosféry zkoušek 

ve skupině. Navíc pokud je příprava disciplín 

prováděna jiným člověkem, nenavykne se 

pes hledat pach svého pána, ale skutečně 

zvěř, kterou má přinést. Ohaři jsou totiž velice 

chytří a dokážou si nalézt způsob, jak si práci 

ulehčit.

Dohledává se nosem
Jak je na první pohled zřejmé, více jak polo-

vinu zkoušky tvoří disciplíny spadající mezi 

vlohové, a tak jsou proto stejné, které pes 

prokazuje na zkouškách vloh. Ty ostatní zbylé 

předměty jsou již více drezérské, jako je na-

příklad dohledávka střelené a pohozené zvěře 

pernaté a srstnaté. Jedná se o nejvíce ceně-
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Disciplíny PZ jsou:
■  společný hon
■  hledání – systém, rychlost, vytrvalost
■  vystavování
■  postupování
■  nos
■  klid před zvěří pernatou
■  klid před zvěří srstnatou
■  chování po výstřelu
■   dohledávka střelené a pohozené zvěře 

pernaté a srstnaté
■   přinášení vlečené pernaté a srstnaté 

zvěře na dálku v poli
■  přinášení pernaté zvěře
■  přinášení srstnaté zvěře
■  vodění na řemeni
■  přinášení kachny z hluboké vody
■  poslušnost
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nou vlastnost psa při praktickém využití v mys-

livosti, kdy pouze nosem a ne očima vyhledá 

zhaslého nebo poraněného bažanta a zajíce. 

Vůdce smí psa povzbuzovat, avšak nesmí mu 

dát povel k přinášení – „aport“. Časový limit 

je omezen na deset minut a hodnotí se i způ-

sob jakým pes zvěř přináší, zda ji nese na plnou 

mordu a zda ji nemačká a zbytečně nezne-

hodnocuje. Za nešvary jako načínání (potrhání 

a požírání zvěře) nebo hrobaření (zahrabávání 

zvěře) je pes nekompromisně vyloučen z posu-

zování a důvod musí být zapsán do průkazu 

původu, protože se jedná o vrozenou velice 

nežádoucí vlastnost.

Vlečka 
Jinou praktickou disciplínou je přinášení vlečené 

pernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli. Jedná 

se zde o to, že pes po pachové stopě dohledá 

bažanta a následně i zajíce a svému vůdci jej 

do deseti minut přinese. Vlečka se zakládá sto 

padesát metrů dlouhá a ve své polovině se ob-

loukovitě láme. Pes je na vlečku nasazen u tzv. 

nástřelu označeného peřím nebo zaječí vlnou. 

Vůdce smí navést psa maximálně dvacet kroků, 

následně je volně vypuštěn a nechán pracovat 

samostatně.

Společný hon
Neoddělitelnou součástí podzimních zkoušek je 

společný hon, který má imitovat skutečný lov. 

Tímto se pochopitelně zkouší 

dva až čtyři psi najednou, a jsou 

v poli rozestavěni přibližně pa-

desát metrů od sebe. Lovci mají 

povinnost střílet a snažit se ulo-

vit alespoň jeden kus zvěře. Pes 

smí být po celou dobu zkoušení 

uvázán na vodítku u nohy, ale 

je pak následně penalizován. 

Upřednostňována je však práce 

psa na volno, aby se prokázala 

jeho schopnost vyhledat drob-

nou zvěř a spolupracovat se 

svým vůdcem. Nesmí být záro-

veň agresivní vůči jiným psům, 

nebo naopak bázlivý z jejich 

přítomnosti.

I nemyslivci mají šanci
Podobně jako na již dříve zmiňovaných zkouškách, 

lze vůdci-nemyslivci povolit nebo přidělit svého 

střelce, který zajistí, aby disciplíny mohly být pl-

nohodnotně splněny. Tudíž je možné vézt psa 

i bez zbrojního průkazu a loveckého lístku. Co je 

však vhodné mít již zajištěno, je odpovědnostní 

myslivecké pojištění a zaplacen členský poplatek 

u Českomoravské myslivecké jednoty. Oboje vysta-

vuje Okresní myslivecký spolek, který i zájemcům 

podrobně vysvětlí výhody a přednosti této nezbyt-

nosti. Text a foto: Ing. Jana Votrubová  ■
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