
ût‰ina z nás pravdûpodobnû nav-
‰tíví vybrané cviãi‰tû, kde absolvu-
je základní poslu‰nost, potom

obejde pár v˘stav, a zjistí nemilou vûc, Ïe
má krásného pejska, kter˘ hezky poslou-
chá, ale chovatelské ambice, které mezi-
tím vyvstaly, naráÏejí na takzvanou pod-
mínku chovnosti. Jedná se o splnûní
urãit˘ch kritérií a kaÏd˘ klub loveck˘ch
plemen je má nastavena jinak. Rozli‰ují
se podle typu práce psa, pfiípadnû limit-
ními známkami, napfiíklad z nosu. Za-
ãíná hledání moÏnosti v˘cviku, coÏ není
vÏdy snadné vzhledem k tomu, Ïe
k loveckému v˘cviku je tfieba mít zvûfi
a pracovní prostor. 
Existuje nûkolik zku‰en˘ch v˘cvikáfiÛ,
ktefií se vûnují nácviku pejskÛ, ov‰em
poÏadují umístûní pejska k sobû domÛ na
2 aÏ 3 mûsíce, coÏ zase není pfiijatelné pro
nûkteré majitele. Nemohou se smífiit
s my‰lenkou, Ïe svého miláãka nûjak˘ ãas
neuvidí. Z podnûtu tûchto majitelÛ vznik-
lo zaãátkem ãervna 2005 v˘cvikové stfie-
disko pro lovecká plemena v Brodu nad
Dyjí. PÛsobí v‰ak po celé âeské republice.
Pfii velmi dobré spolupráci s místním
mysliveck˘m sdruÏením se k v˘cviku po-
uÏívá ãást jejich honitby a blízké No-
voml˘nské nádrÏe. Cviãí se na poli, na
louce, v pobfieÏních hou‰tinách a na vo-
dû, která je velmi variabilní vãetnû rákosí,
jehoÏ je tu více typÛ obtíÏnosti. Nácvik
probíhá formou individuálního pfiístupu

ke kaÏdému psovi ve skupinû, vÏdy za
dohledu zku‰en˘ch v˘cvikáfiÛ. Poãáteã-
nímu v˘cviku se vûnuje Jirka Kolesík
a pokroãilému Miroslav Horáãek. Cviãí se
s ohledem na stupeÀ rozcviãenosti, dis-
pozice daného plemene a úrovnû zkou‰-
ky, na kterou se pes chystá. V̆ cvik probí-
há hravou aÏ kontrastní metodou, díky
dÛslednosti se v‰tûpuje také vÛdcÛm. V̆ -
chova vÛdcÛ je velmi dÛleÏitá, v Brodu se

jí vûnují stejnû pilnû jako v˘chovû psÛ.
Budoucí vÛdci se nauãí správnû pracovat
se sv˘m psem loveck˘m zpÛsobem, uãí se
jak se chovat na zkou‰ce lovecké upotfie-
bitelnosti a co je tam mÛÏe potkat.
Neménû dÛleÏitá je v˘chova vÛdcÛ for-
mou konzultací, kde se dozvûdí, jak vlast-
nû jejich zkou‰ka vypadá, a vyfie‰í pfiípad-
né potíÏe, které by mohly nastat. V Brodu
si poradí stejnû dobfie s v˘cvikem retrívra
jako ohafie ãi ‰panûla. Je to zpÛsobeno
velmi pruÏn˘m a variabilním pfiístupem
ke kaÏdému psovi. I v rámci plemene je
kaÏd˘ jedinec jin˘. 
Cviãí se za kaÏdého poãasí a vÏdy na
humánnû usmrcené zvûfii. Terén k v˘cvi-
ku je nûkdy velmi tûÏk˘ a vÛdci se vracejí
unaveni stejnû jako jejich svûfienci.
Unaven˘m páníãkÛm je k dispozici uby-
tovna Dyje o 3 aÏ 4lÛÏkov˘ch pokojích
s kvalitním sociálním zázemím a kuchyÀ-
kou. Ke standardu náv‰tûvy psí ‰koly pat-
fií polopenze, kterou zaji‰Èuje velmi milá

paní Libka Jursová. Její kuchafiské umûní
uÏ okusil nejeden spokojen˘ host. V areá-
lu je bufet, kter˘ se stává centrem poho-
dy a posezení. Za vydatného pfiispûní
pfiíznivce psí ‰koly pana Libora Janou‰ka
nav‰tívili úãastníci nûkolikrát jeho vinn˘
sklípek, ve kterém pfii posezení dokáÏe
jeho majitel poutavû povídat historky, jeÏ
se pojí s vínem. 
Za dobu trvání ‰koly mnoho pejskÛ
absolvovalo rÛzné typy zkou‰ek s úspû-
chem, nûktefií s vynikajícím v˘sledkem.
Nemohu nezmínit, Ïe jiÏ dvakrát po do-
cviãení a doladûní formy se zadafiil titul
CACT, coÏ je velk˘ úspûch celého reali-
zaãního t˘mu stfiediska Brod. Cílem toho-
to ãlánku je seznámit pfiíznivce na‰eho
milého ãasopisu s ponûkud netradiãním
zpÛsobem nácviku loveckého psa. Ukázat
cestu pro mnohé mladé pfiíznivce lovecké
kynologie ke zdokonalení a udrÏení dob-
rého jména na‰eho chovu a v˘cviku, kte-
ré nám zahraniãí mnohdy závidí.

Miroslav Horáãek, Horys-Lov
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Jak pracovat s loveck˘mi psy

Máme loveckého psa - a co dál?
Pfiivezli jsme si domÛ vysnûné ‰tûÀátko loveckého
plemene. Po nûkolika nezbytn˘ch náv‰tûvách
u veterinárního lékafie nám pejsek utû‰enû roste,
zaãíná demolovat byt a my uvaÏujeme co dál. 

V

MoÏnost loveckého v˘cviku 
ocenili v‰ichni úãastníci kursu

Psi se nauãili správnû pfiiná‰et 
a vÛdci odevzdat baÏenta a králíka
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