
ato plemena, která donedávna pat-
fiila k rasám ãistû pracovním, se
nyní ukazují ve mûstech v rodi-

nách a na sídli‰tích, kter˘m se sice díky
své velké lásce k pánovi snadno pfiizpÛ-
sobí, ov‰em jejich pfiirozen˘m prostfiedím
stále zÛstávají pole a lesy. 
Mnoho majitelÛ ohafiÛ brzy pfiijde na to,
Ïe jejich psík je tûlem i du‰í opravdu
lovec a Ïe i kdyÏ má rád bûhání u kola
a procházky mûstem, tak by pfiece jen
stálo za to zkusit s ním i vûc jemu bliÏ‰í
– loveck˘ v˘cvik. Nûktefií dal‰í zase zaã-
nou postupem ãasu uvaÏovat o tom, Ïe
svého psa ãi fenku uchovní, aby se
doãkali ‰tûÀátek, a i k tomu je loveck˘
v˘cvik nezbytn˘.
JenÏe jak zaãít cviãit, kdyÏ nevíme, v ãem
vlastnû lovecká práce spoãívá? Jak si zaji-
stíme trval˘ pfiísun zvûfie na cviãení a kdo
nám s v˘cvikem pomÛÏe? Toto jsou otáz-
ky, které fie‰í nejeden z majitelÛ ohafie,
kter˘ se rozhodne zaãít se sv˘m ãtyfino-
h˘m miláãkem cviãit. Pro nemyslivce
a nezku‰eného kynologa opravdu není
snadné zajistit si pro v˘cvik dobré pod-
mínky. Jedním z fie‰ení je kontaktování
zku‰eného v˘cvikáfie, vût‰inou myslivce,

ov‰em i tûch je u nás jako ‰afránu a ne
v‰ichni jsou ochotni pomoci…
Právû pro zaãáteãníky v loveckém v˘cvi-
ku – a to nejen ohafiÛ – zaãaly pfied nûko-

lika lety vznikat první v˘cvikové tábory
loveck˘ch psÛ, které se staly velice zdafii-
lou nápodobou táborÛ pro v˘cvik sluÏeb-
ní, jeÏ mají jiÏ dlouholetou tradici. Tako-
véto tábory umoÏÀují majitelÛm
loveck˘ch psÛ pfiíjemnû strávit t˘den (coÏ
je obvyklá délka letního tábora) v krás-
ném prostfiedí nûjakého LVT (letního
v˘cvikového tábora) v ideálních podmín-
kách pro v˘cvik, po boku zku‰en˘ch
instruktorÛ a hlavnû s dal‰ími nad‰enci
pro loveckou kynologii. Zúãastnit se
mÛÏe zaãáteãník i zku‰enûj‰í, vítáni jsou
i psi, ktefií uÏ nûjakou zkou‰ku sloÏenou
mají – a i oni se zde vÏdy hodnû pfiiuãí!
I já patfiím do skupiny fanou‰kÛ kynolo-
gie, ktefií si pofiídili ohafie do prostfiedí
velkého mûsta pÛvodnû jen jako domácí-
ho mazlíka, ov‰em pozdûji se rozhodli se
sv˘m psíkem zaãít cviãit. Mohu potvrdit,
Ïe sehnat pro v˘cvik potfiebnou zvûfi, pro-
story a vÛbec nûkoho, kdo je ochoten
poradit a pomoci, je ve mûstû skuteãnû
úkol dost sloÏit˘, proto i já jsem uvítala
moÏnost zúãastnit se v˘cvikového tábora,
na kterém se nebudu muset stresovat,
zda budu vÛbec schopná se psem cviãit,
zda na to budu mít podmínky, a na kte-
rém se zároveÀ vÏdy najde nûkdo, kdo mi
poradí a pomÛÏe vyfie‰it pfiípadné problé-
my. MÛj maìarsk˘ ohafi je sice uÏ star‰í
(na tábofie mu byly 3 roky) a nûjak˘ v˘cvik
i zkou‰ky uÏ mûl za sebou i pfied tábo-
rem, ale pomocí a dobrou radou nepo-
hrdnu nikdy. Letního tábora v jihomo-
ravské vesniãce Bítov jsem se tedy
zúãastnila, nedlouho po nûm i dal‰í v˘cvi-
kové akce - víkendu v jiÏních âechách.
Tyto dvû akce mû staãily pfiesvûdãit o tom,
Ïe dobfie organizované tábory jsou pro
majitele loveck˘ch psÛ opravdu uÏiteãné
a Ïe si zasluhují, aby se o nich více mlu-
vilo a staly se dostupné pro vût‰í poãet
majitelÛ ohafiÛ, ‰panûlÛ, retrívrÛ, honiãÛ,
jezevãíkÛ, teriérÛ nebo jak˘chkoliv jin˘ch
loveck˘ch plemen. 
âasto se setkávám s reakcí majitelÛ oha-
fiÛ, ktefií by rádi zaãali s loveck˘m v˘cvi-
kem, Ïe by se nûjaké akce zúãastnili rádi,
ov‰em jejich pejsek nic neumí a vÛbec
neposlouchá. Právû pro vás, kdo si nevíte
s v˘chovou psa rady, jsou ale v˘cvikové
akce ideální! Naleznete zde odbornou
pomoc, zjistíte, jak jsou na tom ostatní,
co mají oni za problémy. Pfiiuãíte se vy od
nás i my od vás! Proto neváhejte, a pokud
máte doma nûjakého ãtyfinohého zlobiv-
ce, pfiijeìte se s ním ukázat. Nebojte,
smát se vám zde nikdo nebude a urãitû
zde potkáte i mnoho dal‰ích, ktefií na tom
nebudou s v˘chovou svého psa o mnoho
lépe. Za pomoci zku‰en˘ch v˘cvikáfiÛ
urãitû v‰echny problémy brzy odbouráte.

Ohaři pod Bítovem
Jedno z plemen, jejichÏ obliba v poslední dobû prudce
stoupla, jsou psi loveãtí, pfiedev‰ím pak ohafii. Dfiíve
obrovská popularita setrÛ sice uÏ spí‰e klesá, ov‰em o to
více se do popfiedí dostávají ohafii maìarsk˘ a v˘marsk .̆
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Nácvik aportu – v˘cvikov˘ víkend
Luãkovice (maìarsk˘ ohafi)
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A co se zde mÛÏou pfiiuãit ti star‰í, zku-
‰enûj‰í, co uÏ nûco umûjí a nûjaké zkou‰-
ky uÏ mají sloÏené? Pfiedev‰ím se dosta-
nou do nového prostfiedí, coÏ je velice
dÛleÏité. Také v˘cvik ve skupinách je od
individuálního odli‰n˘ a atmosféra zde se
více blíÏí atmosféfie zkou‰kové. Mohou se
objevit i nové problémy, na které, kdyÏ
cviãíme sami, nemáme ‰anci pfiijít, a tedy
je ani nemÛÏeme odstranit. No a v nepo-
slední fiadû je dÛleÏité tfieba i to, Ïe psu
tahají vleãky a házejí aport noví lidé,
jejichÏ pach nezná - stejnû tak je tomu
i na zkou‰kách, kde toto dûlají rozhodãí. 
Je samozfiejmé, Ïe psí „zaãáteãníci” a „po-
kroãilí” nemÛÏou cviãit dohromady. Ani
poãet asi ãtyfiiceti respektive dvaceti
úãastníkÛ tábora ãi víkendu nedovoluje
vytvofiit jednu v˘cvikovou skupinu. Na
tábofie se proto cviãilo v pûti skupinách -
od ‰tûÀat aÏ po psy se zkou‰kami, na
v˘cvikov˘ch víkendech ve skupinách
dvou. Veãer se ale v‰ichni vÏdy sejdeme
u dobrého vína pfied chatkami ãi u tábo-
ráku a strávíme pfiíjemné chvíle pfii poví-
dání a vyprávûní - o ãem jiném neÏ o pejs-

cích. V‰ichni ãtyfinozí miláãci jsou totiÏ
stejní lumpové a kaÏd˘ z nás má v reper-
toáru nejednu veselou historku s kynolo-
gick˘m námûtem.
Za zmínku moÏná stojí i to, Ïe v momen-
tech odpoledního ãi veãerního klidu, kdy
psi odpoãívají a sbírají nové síly na v˘cvik
ãi fiádûní a zlobení, se my páníãci teore-
ticky vzdûláváme a s v˘cvikáfii probíráme
jednotlivé zkou‰kové disciplíny. I teorie je
dÛleÏitá, protoÏe v oficiálních zku‰eb-
ních fiádech není v‰e pfiesnû vysvûtleno.
A nezáleÏí na tom, jestli nám jde o zkou‰-
ky vloh ãi o zkou‰ky nejvy‰‰í - v‰estranné. 

Nyní, kdyÏ konãí zima, kterou vût‰ina
z nás pojala spí‰ odpoãinkovû, se opût
rozbíhá v˘cvikové období. Zaãínáme na‰e
ãtyfinohé pfiátele pfiipravovat na novou
sezonu, vût‰ina z nás má v úmyslu sloÏit
s psíky nûkteré lovecké zkou‰ky. Cel˘ ten
nároãn˘, ale krásn˘ v˘cvikov˘ kolotoã se
zase roztáãí. Proto opût zaãínají i v˘cviko-
vé akce - zjara to budou víkendy v âe-
chách i na Moravû pofiádané zhruba jed-
nou za mûsíc, poslední srpnov˘ t˘den pak
v˘cvikov˘ tábor - opût na uÏ tradiãním
místû, v jihomoravském Bítovû v kempu
na bfiehu Vranovské pfiehrady. Tû‰ím se,
Ïe se opût setkám nejen s pfiáteli a zná-
m˘mi, ale i s nov˘mi tváfiemi. Mám
radost za kaÏdého psíka, aÈ uÏ je to ohafi,
ãi jiné lovecké plemeno, kter˘ se novû
zapojí do loveckého dûní a bude mu dána
moÏnost rozvíjet své vrozené vlohy pro
práci na poli ãi v lese - nezáleÏí na tom,
zda po boku zku‰eného myslivce ãi „oby-
ãejného” páníãka (a samozfiejmû nevylu-
ãuji moÏnost, Ïe se tento páníãek - laik
z mûsta - myslivcem stane, jako tfieba 
já). A pevnû vûfiím, Ïe i mnoho majitelÛ se
pro v˘cvik nadchne, neboÈ nikdo, kdo
nevidûl svého psa pracovat, neví, co je to
loveck˘ v˘cvik a jak krásn˘ mÛÏe b˘t… 
Máte také doma loveckého psa a v˘cvik
vás zajímá, ale nevíte jak na to? Myslím,
Ïe nejsem jedin˘ úãastník v˘cvikov˘ch
akcí, kter˘ by vám je upfiímnû doporuãil.
Pfiijeìte se podívat alespoÀ na jeden
víkend a uvidíte, jestli se vám zdej‰í meto-
dy líbí. Tfieba zaãnete jezdit pravidelnû.
A kdo to vlastnû v‰echno spískal? Hlavní,
nepostradatelnou du‰í v˘cvikov˘ch ví-
kendÛ a táborÛ je chovatel a cviãitel oha-
fiÛ pan ·tûpán Horák z Brna, chovatelská
stanice Laváre Morávia. Pokud vás tento
ãlánek zaujal a rádi byste pfii‰li mezi nás,
tak jste vítáni. Staãí nahlédnout na webo-
vou stránku www.lavaremoravia.wz.cz.
Získáte tak pfiesnûj‰í informace o prÛbûÏ-
nû plánovan˘ch v˘cvikov˘ch akcích. 

Lucie Svobodová a maìarsk˘ ohafi Dan
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Kokr‰panûlé na LVT Bítov 2005

Nácvik aportu baÏanta
(anglick˘ kokr‰panûl)
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