
elká záliba rodovû, spoleãensky
i politicky úzce propojené ‰lechty
v lovecké kratochvíli vedla k rych-

lému ‰ífiení tohoto typu loveckého psa
po celé Evropû i do Británie, kde se stal
pointr psem, kter˘ ,,ukazuje“, vystavuje
zvûfi. Stranou nezÛstala ani stfiední
Evropa vãetnû Království ãeského. Jak

pfiipomíná standard nûmeckého krátko-
srstého ohafie, psi zvaní stavûãi byli je‰tû
Ïádanûj‰í poté, co byla roku 1750 vyro-
bena první dvojitá brokovnice: lovci

mífiili pfied psa na pernatou zvûfi v letu.
To byl poãátek pfiechodu od ãistého sta-
vûãe ke v‰estrannému lovecky upotfiebi-
telnému psovi.
Na nûmeckém území byli známi takzvaní
staronûmeãtí ohafii, ktefií v‰ak aÏ do polo-
viny 19. století netvofiili v˘raznûj‰í samo-
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Nûmeãtí ohafii jsou potomky psÛ, ktefií se pouÏívali pfii lovu pernaté
zvûfie do sítí pfiedev‰ím ve stfiedomofisk˘ch zemích a pfii honech. Na
nûmecké kníÏecí dvory se ze ·panûlska dostali pfies Francii a Flandry.

Krátkosrst˘ ohafi z publikace
Friedricha Oswalda Der
Vorstehhund, Lipsko 1896

Pro srovnání nûmeck˘ ostnosrst˘ ohafi
Holk, reprezentant schwarzwaldského
chovu z Kadichovy publikace „Der stichel-
haarige Vorstehhund“, Berlín 1888

Německý krátkosrstý ohař

V

Moderní
nûmeck˘
krátkosrst˘ ohafi
patfií i dnes
k nejoblíbenûj-
‰ím loveck˘m
psÛm
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statn˘ typ; ‰lo spí‰e o ohafie na nûmec-
kém území. V˘jimkou byli aÏ zvlá‰tnû
zbarvení württember‰tí ohafii, ktefií vyka-
zovali ãetné znaky velk˘ch honiãÛ.
Vyznaãovali se urãitou váhavostí, ale o to

vût‰í vytrvalostí. Zbarveni byli trojbarev-
nû, krátká srst byla hnûdobíle skvrnitá
a Ïlutû pálená. Vyskytovali se i psi ve
zvlá‰tním zbarvení, zvaní tygfii pstruho-
vaní, hnûdû Ïíhaní se Ïlut˘mi znaky. Tito
ohafii se zfiejmû stali základem, k nûmuÏ
nûmeãtí chovatelé v letech 1860 aÏ 1880
pfiidali krev ‰panûlského ohafie -
perdiguera z Burgosu, a opatrnû posílili
nos psem svatohubertsk˘m.
K prvním chovatelÛm krátkosrst˘ch oha-
fiÛ v Nûmecku patfiili princ Albrecht zu
Solms – Brauenfeld z Hannoverského do-
mu (kolem roku 1870), kter˘ drÏel anglic-
ké pointry a setry,  baron von Zedlitz

(pí‰ící pod jménem „Hegewald“), chova-
telé Karl Brandt a Samezki, a dále napfií-
klad Julius Mehlich z Berlína, kter˘ rov-
nûÏ vyuÏil ve svém chovu v roce 1883
anglického pointra a setry. Jan Seidl
(Ohafi, 1901) trefnû podotkl, Ïe „Nûmecká
kynologie vytlaãila nádherného pointera,
jehoÏ práce v poli je pastvou oku,
z v˘hodné posice, kterou zaujímal, hlavnû
proto, Ïe myslivost stfiední Evropy pfie-
stala b˘ti v˘sadou vzne‰en˘ch kruhÛ.“
Pro dal‰í v˘voj v‰ech variet, dnes samo-
statn˘ch plemen nûmeck˘ch ohafiÛ, mûla
rozhodující v˘znam hannoverská v˘stava
ohafiÛ v roce 1879, na níÏ byly stanoveny
základní znaky jednotliv˘ch plemen oha-
fiÛ. UÏ v roce 1817 lze v‰ak najít popis
nûmeckého krátkosrstého ohafie v díle
Der eigentliche Hühnerhund od veteri-

náfie Waltera. Peãlivou chovatelskou ãin-
ností byl z nûmeckého krátkosrstého
ohafie vytvofien jeden z nejv‰estrannûj-
‰ích, a proto téÏ nejroz‰ífienûj‰ích ohafiÛ
a loveck˘ch psÛ vÛbec.

Michal Císafiovsk˘

Ohafi pfied baÏantem, 
Vorstehender Hund auf Fafanen

Krátkosrst˘ a dlouhosrst˘
ohafi podle Sperlinga, 1901
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Lovec baÏantÛ (pernaté) 
se sv˘m „Hüener Hund“ 

Fo
to

 C
AN

IS
-M

ed
ia

Star‰í typ nûmeckého ohafie,
zvaného württembersk˘, 
na nástûnné bordufie ze 
zámku Hluboká v jiÏních
âechách, 19. stol.

RÛzné typy loveckého psa, pozdûj‰ího
nûmeckého ohafie, zobrazil na sv˘ch

rytinách J. E. Ridinger jiÏ kolem roku
1722. Pod jménem „velk˘ ohafi“, 

„Grosser vorstehender Hühner 
Hund“, pfied orebicí 
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