
˘jimku samozfiejmû dostal. A u lo-
vecké kynologie uÏ zÛstal. Z mûst-
ského kluka se postupem ãasu stal

uznávan˘ cviãitel, chovatel a kynologick˘
rozhodãí. A z nás dvou kamarádi.
Jak se kluk z praÏsk˘ch Vinohrad
dostal k lovecké kynologii? 
Kdy jsi se zaãal zajímat o psy?
Od dûtství jsem touÏil po psovi, ale byd-
leli jsme ve dvoupokojovém bytû na
Vinohradech a rodiãe byli proti. Nic ne-
pomáhaly mé s pfiib˘vajícím vûkem stále
usilovnûj‰í ataky. Pomohla teprve náhoda
a pfiedev‰ím babiãka s dûdou. Ti bydleli
na vsi a zrovna pfii‰li o velmi chytrého kfií-
Ïence jezevãíka. Dovolili mi tedy koupit
psa podle vlastního v˘bûru s tím, Ïe jej
budou mít u sebe na vesnici a já Ïe za
ním budu jezdit a starat se o nûj o víken-
dech. Hlavní podmínkou bylo, aby neob-
tûÏoval domácí drÛbeÏ. Chtûl jsem psa
velkého, nejradûji ohafie. Pro‰lo to, moÏ-
ná i díky tomu, Ïe ohafie mûli pfiíbuzní,
a tak celá rodina vûdûla, Ïe to jsou psi
pfiátel‰tí a neagresivní. 
V roce 1971 jsem si dojel pro svého prv-
ního ohafie – ãeského fouska psa bûlou‰e,
se kter˘m jsem s pomocí dal‰ích kynolo-
gÛ absolvoval podzimní i v‰estranné
zkou‰ky. Pfies t˘den jsem bydlel na Vi-

nohradech a v roce 1974 jsem se tam
seznámil s mlad˘m muÏem, kter˘ mûl
fenu nûmeckého krátkosrstého ohafie.
Zaujali jste mû oba: Ty sv˘mi znalostmi
o psech, fenka tím, Ïe mûla sloÏenou
prestiÏní – nejvy‰‰í moÏnou – zkou‰ku,
Memoriál Karla Podhajského, pro kterou
jsi ji sám pfiipravil a také na MKP úspû‰-
nû vedl. Jak si jistû vzpomíná‰, zastával jsi
tehdy funkci pfiedsedy Kynologické komi-
se âMS v Praze 2, kam jsi mû zaãal zvát
na schÛze mysliveck˘ch kynologÛ.

Co ovlivnilo tvÛj v˘bûr plemene
a s jak˘mi dal‰ími plemeny psÛ má‰
vlastní zku‰enosti. Proã nakonec
zvitûzil nûmeck˘ krátkosrst˘ ohafi?
Z kynologické komise v Praze 2 vedla
logicky cesta do restaurace v Domû Ïelez-
niãáfiÛ, kde se pravidelnû ve stfiedu schá-
zela skupina kynologÛ, zejména tûch, kte-
fií rozumûli ohafiÛm. A to byla tenkrát
„první liga“ v celém âeskoslovensku.
Milan Novotn˘ v ãele stolu, po jeho pra-
vici Jindfiich Charouzek, dále Václav
KoÏnar (ti v‰ichni byli hlavní funkcionáfii
tehdej‰ího KCHKO). Dále Miroslav Ro-
kyta – vedl dosud jako jedin˘ vÛdce kokr-
‰panûla na MKP, Jifií PotuÏák, Antonín
Bled˘. Dále doyen Karel Turek (bylo mu
jiÏ pfies 90 let!). Z mlad‰ích potom Josef
Procházka. Ty jsi patfiil k tûm mlad˘m a já
jsem tam byl úplnû nejmlad‰í. Samo-
zfiejmû nejvíce se mluvilo o „kraÈasech“.
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ROZHOVOR

S cviãitelem, chovatelem, rozhodãím a pfiedsedou klubu o NKO

PŘIROSTLI MI K SRDCI Poprvé jsme se setkali tak
dávno, Ïe to uÏ skoro ani není
pravda. Tenkrát pfii‰el do
sekretariátu myslivecké
organizace na praÏsk˘ch
Vinohradech sotva
‰estnáctilet˘ Václav Vlasák pro
potvrzení Ïádosti, aby mohl
svého psa pfiedvést na
loveck˘ch zkou‰kách.

Elegance,
u‰techtilost,
rychlost a vytrvalost
spolu s loveck˘mi
vlohami – to
uãarovalo 
V. Vlasákovi 
na NKO

V

S prvním
psem 
– ãesk˘m
fouskem

Vzpomínka na
prvého NKO
pfiedvedeného
na VZ
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Byl jsem doslova zahlcen informacemi
o tomto plemeni a nejen o nûm, ale také
o vztazích mezi lidmi okolo kynologie
a nûmeck˘ch ohafiÛ zvlá‰È.
KdyÏ jsem projevil zájem vycviãit jedince
tohoto plemene, pan Novotn˘ mi zpro-
stfiedkoval v˘cvik psa od v˘borného cho-
vatele pana Josefa JeÏdíka. Tento pes mûl
na v˘stavû v˘bornou, mûl vynikající nos,
v˘borné hledání a vystavování, byl po-
slu‰n˘, ostr˘ a v˘born˘ vodafi. Právû on
asi nakonec rozhodl o tom, Ïe dodnes
chovám NKO. Dá se fiíci, Ïe po synovi
v˘‰e uvedeného psa jsem zaloÏil vlastní
chov. Je‰tû pfiedtím jsem cviãil zkaÏeného
psa maìarského ohafie, ze kterého byl
také nakonec velice dobr˘ loveck˘ pes.
Odchoval jsem i vrh jezevãíkÛ dlouho-
srst˘ch a také jeden vrh ãesk˘ch teriérÛ. 
Mysli‰ si, Ïe NKO je pes v˘luãnû pro
myslivce? NKO je podle zápisu vrhÛ
na jednom z ãeln˘ch míst mezi v‰emi
plemeny bez rozdílu, pfiesto ho
vídáme jen po boku myslivcÛ.
Pfiirtom jiná plemena ohafiÛ se 
bûÏnû stávají i rodinn˘mi psy...
NKO není pes pouze pro myslivce. Je
vynikající spoleãník, velice hodn˘ k dû-
tem, je moÏné s ním sportovat (saÀov˘
sport, agility, obedience), hodí se i pro
canisterapii, dokonce znám jednoho, kte-
r˘ je skvûl˘m vodicím psem svého nevi-
domého pána.
MoÏná pfiípadné zájemce od „kraÈasÛ“
dost ãasto sráÏejí sami chovatelé, coÏ jsou
vût‰inou myslivci, tím, Ïe vût‰ina z nich
dává ‰tûÀata opût pouze myslivcÛm.
MoÏná také mÛÏe b˘t na pfiekáÏku ‰ir‰í-
mu uplatnûní tohoto plemene ve srovná-
ní s jin˘mi ohafii pfiece jen vût‰í tempera-
ment a vytrvalost, a tudíÏ potfieba
dlouhodobûj‰ího a intenzivnûj‰ího pohy-
bu, aby se ohafi unavil a nedûlal vûci, kte-
ré nechceme. Ale právû proto do saÀové-
ho sportu pronikl z ohafiÛ zejména NKO,
vysok˘ podíl jeho krve koluje v Ïilách
evropského saÀového psa. 
MoÏná Ïe svoji roli hraje i zbarvení. Pouze
asi 25 procent populace NKO je jednoba-
revn˘ch (pfieváÏnû hnûdá, celoãerní jsou
v˘jimkou), vût‰ina je vícebarevn˘ch (hnû-
dí a ãerní bûlou‰i a strako‰i). MoÏné je
i to, Ïe stfiíbrné zbarvení v˘marsk˘ch
a Ïluté zbarvení maìarsk˘ch ohafiÛ pfiipa-
dá zájemcÛ atraktivnûj‰í a zajímavûj‰í.
Ale svoji roli urãitû hraje i nedostateãná
prezentace plemene z hlediska tûch, kte-
fií by se o to mûli postarat – chovatelské
kluby. Jistû by napfiíklad pomohlo, kdy-
bychom vídali nûmeckého krátkosrsté-
ho ohafie po boku nûjaké mediálnû zná-
mé osobnosti.
Zpût k pracovnímu vyuÏití ohafiÛ. Jaká

uplatnûní nabízí souãasná myslivost
tûmto dfiíve opravdu v‰estrannû
vyuÏívan˘m psÛm? A co soutûÏe
polního hledání – field trials?
Jak se vyvíjí myslivost, vyvíjí se i uplatnû-
ní ohafiÛ. Ohafie pfii dosledech zvûfie ãas-
to nahrazují honiãi, pfii pfiiná‰ení retrívfii.
NKO je urãitû stále ohafiem v‰estrann˘m,
psem, kter˘ je schopen zvládnout vyhle-
dání zvûfie, její vystavení, pfiiná‰ení. Je
schopen zvládnout dohledávku postfiele-
né kachny i dosled spárkaté zvûfie bez vel-
kého cviãení.
NKO byl vy‰lechtûn v zemi pÛvodu –
Nûmecku – a asi bychom mûli respekto-
vat priority nebo nároky, které tato zemû
na NKO klade. Ty ostatnû jsou v m˘ch
oãích, moÏná i s ohledem na dlouholet˘
zájem o toto plemeno a jeho chov, veli-
ce smysluplné Z pracovních vlastností
zemû pÛvodu preferuje práci pfied
v˘stfielem (vyhledání zvûfie), práci pfii
pfiiná‰ení drobné zvûfie a odolnost pfii
vodní práci. To se také zkou‰í pfii vrchol-
n˘ch zkou‰kách, které SRN nebo
Svûtov˘ klub NKO pofiádají. 
Ohafi je sv˘m pÛvodem pes, kter˘ byl
vy‰lechtûn pro vyhledávání a vystavování
zvûfie. Vlastnosti, jako jsou vystavování,

styl hledání, kvalita nosu, nesení hlavy,
vloha pro práci s vûtrem a dobré nervy,
jsou dûdiãné a zkou‰ejí se nejlépe na sou-
tûÏích typu field trial. I kdyÏ se u nás se
doposud moc neroz‰ífiily, spolu s nároã-
nûj‰ími soutûÏemi typu pole - voda jsou
pro ohafie tûmi nejlep‰ími a pro chov nej-
dÛleÏitûj‰ími. Dle mého soudu budou je‰-
tû nab˘vat na v˘znamu i z hlediska urãi-
tého sportovního soutûÏení.
Jsi pfiedsedou jednoho ze tfií chova-
telsk˘ch klubÛ NKO u nás. MÛÏe‰
zhodnotit úroveÀ ãeského chovu? 
ÚroveÀ ãeského chovu je vysoká. takové
zhodnocení zaznûlo i z úst zahraniãních
rozhodãích loÀské speciální v˘stavy. Na
dfiívûj‰ím mírném zaostání se jistû podí-
lela „Ïelezná opona“, ale na tu se dnes jiÏ
nemÛÏeme vymlouvat. Rozhodující je
pro nás zemû pÛvodu, kde jsou rozhod-
nû dále (zejména v pÛvodních spolko-
v˘ch zemích ). Typ a pohlavní v˘raz u nás
trochu zaostávají. DÛleÏité je dbát na
vyjádfien˘ pohlavní v˘raz – aby pes vypa-
dal jako samec, fena jako samice.
V nûkter˘ch na‰ich chovech se vyskytuje
urãitá zjemnûlost v typu. DÛleÏitá je
i dobrá nervová soustava, Ïádn˘ náznak
nervozity ãi bázlivosti. A jeden z dÛvodÛ
zaostávání mÛÏe b˘t i fakt, Ïe i dobfií
chovatelé ãasto ani nevûdí, jak prÛmûrn˘
ohafi vypadá v zemi pÛvodu a okolních
zemích. Domnívám se, Ïe kdyby se jeli
podívat, zaãali by na exteriér NKO nahlí-
Ïeli trochu jinak.
Jakou vidí‰ budoucnost 
tohoto plemene? Co udûlat 
pro jeho propagaci?
Asi ubude myslivcÛ, ubude loveck˘ch psÛ
a tím pádem i ohafiÛ. Systém myslivosti
a nízké stavy drobné zvûfie k tomu jistû
svou mírou pfiispûjí. JestliÏe se v âR (10
mil. obyvatel) zapisuje nyní cca 700 NKO,
v Nûmecku (80 mil. obyvatel) se zapisuje
roãnû cca 1200 aÏ 1300 NKO. To je vidi-
teln˘ nepomûr. Tento nepomûr se ale t˘ká
i jin˘ch pÛvodnû loveck˘ch plemen. 
Ohafie se snaÏíme propagovat. KaÏdoroã-
nû pofiádáme mezinárodní zkou‰ky, rÛz-
né memoriály a mezinárodní mistrovství.
V roce 2008 bude v dubnu v âR MS NKO
v Jarním FT, a ME kontinentálních ohafiÛ.
Ale asi více by se mûli do propagace zapo-
jit hlavnû ti, ktefií vyuÏívají ohafie pro
myslivost, mám na mysli âMMJ, âMKJ
i âeskomoravská kynologická unie a urãi-
tû kluby chovatelÛ. 
A moÏná vÛbec nejlep‰í propagací mezi
‰irokou vefiejností by byla mediálnû zná-
má - VIP - osobnost, která by mûla úspû‰-
ného a krásného nûmeckého krátkosrsté-
ho ohafie. 
Na dálku za SP rozmlouval Petr Dvofiák
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S cviãitelem, chovatelem, rozhodãím a pfiedsedou klubu o NKO

S NKO z chovu ing. Vlasáka se setkáne
témûfi na v‰ech vût‰ích v˘stav˘ch
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