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LOVEâTÍ PSI

Lovecký pes v rodině

Vybírat uváÏlivû!

Loveãtí psi jsou známí svou milou a citlivou povahou.
A protoÏe jsou také krásní, stále více milovníkÛ
psÛ si právû je vybírá jako spoleãníky do
rodiny. Co bychom v‰ak mûli vûdût,
pokud nehodláme svého psa
lovecky vyuÏívat?

Ïivosti, aniÏ by pro to musel ãlovûk cokoliv udûlat. To znamená, Ïe Ïádnému
loveckému psu není tfieba ukazovat, jak
má vyhledávat, zastavovat a usmrcovat
zvûfi. Pro tato plemena typické vzorce
chování, jako jsou vyslídûní zvûfie, její
zastavení, chycení a usmrcení kofiisti
u loveckého psa propuknou náhle ze dne
na den, i kdyÏ tfieba do té doby pes
podobné tendence nejevil nebo k tomu
nikdy nemûl pfiíleÏitost. Nûkdy se u psa
tyto typické vzorce chování projeví hned
po v˘mûnû zubÛ, jindy propuknou aÏ ve
stáfií dvou aÏ ãtyfi let.
A je‰tû jedna dÛleÏitá poznámka: kaÏd˘
pes, a na to bych chtûl v˘slovnû upozornit, jenÏ sv˘m pÛvodem náleÏí k loveckému plemeni, v sobû skr˘vá odpovídající genetick˘ potenciál a z toho vypl˘vající
lovecké chování a to nezávisle na tom,
zda pochází z pracovní linie a v˘konnostního chovu, nebo z v˘stavní linie, ãi
dokonce z chovu „na mazlíky“. I kdyÏ
budete ãasto sly‰et vysvûtlování, Ïe psi
z tûchto linií uÏ nemají lovecké sklony,
protoÏe uÏ jejich rodiãe nebyli lovecky
vedeni, není to pravda.

Pfii v˘bûru plemene by
nemûl rozhodovat vzhled
Mnohá lovecky náruÏivá plemena
nejsou vzhledem ke sv˘m vrozen˘m
vlohám vhodná pro lidi, ktefií doposud
nikdy nemûli psa, ani se nehodí pro
bezproblémovou integraci do rodiny,
kde nebudou mít moÏnost „odreagovat“ své speciální potfieby. AÏ pfiíli‰
ãasto se trápí nudou a nicnedûláním
jako rodinní psi bez sv˘ch vlastních
úkolÛ, protoÏe v roli rodinného psa se
po nich chce, aby na své pÛvodní
lovecké poslání najednou zapomnûli.
Pfii v˘bûru by tedy pro zájemce nemûl
b˘t urãujícím kritériem vzhled, ale
genetick˘ potenciál plemene a rámcové podmínky, které danému loveckému specialistovi mÛÏe rodina coby
svému novému ãlenu nabídnout.

I v malém
jezevãíkovi
se skr˘vá
velk˘
lovec

J

ednotlivá plemena psÛ jsou specializována na urãité oblasti
a mají sklon ke vzorcÛm chování,
jeÏ mají vrozené a jeÏ nejlépe ovládají.
Tyto vrozené vzorce chování, jako jsou
ovãácké, hlídací nebo lovecké chování
jsou typické pro urãitá plemena nebo
skupiny plemen. Pes náleÏející mezi
takzvaná lovecká plemena je tím pádem
vyslovenû specialista na úkoly pocházející z lovecké oblasti.

Jak si lovec vybírá plemeno
KdyÏ uváÏíme, podle jak˘ch kritérií si
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myslivec vybírá, kdyÏ pro sebe hledá
vhodného psa, hned nám bude jasnûj‰í,
jaké problémy mohou ãíhat na nemyslivce. Kritérii v˘bûru jsou pfiedev‰ím tvrdost, ostrost na zvûfi a na ‰kodnou, motivace pronásledovat kofiist, vytrvalost,
ochota hledat, samostatnost a podobnû.

Lovec zÛstane lovcem
Rád bych zdÛraznil nûco velmi dÛleÏitého. AÈ uÏ si zájemce vybere kterékoli
z existujících plemen loveck˘ch psÛ,
kaÏdé z nich v sobû bude mít od narození alespoÀ minimální míru lovecké náru-

Drsnosrst˘ foxteriér je
velmi srdnat˘ pes
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jako kdyÏ se bude o totéÏ snaÏit u ãeského
fouska nebo u foxteriéra. Navíc tu jsou
je‰tû v‰eobecné rozdíly mezi psy a fenami.

Pfied koupí se informujte!

Rámcové podmínky

Foto Gila Fichtlmeier, Schanz

Kromû dostatku ãasu to je smysluplné
zamûstnání, jeÏ bude mít lovecky náruÏiv˘
pes k dispozici, aby mohl uplatnit svÛj
pfiirozen˘ naturel a které ho dostateãnû
vytíÏí. DÛleÏit˘m kritériem je také schopnost majitele prosadit se vÛãi psu.
Jednotlivá plemena se navzájem v˘raznû
odli‰ují ve své potenciální agresivitû vÛãi
lidem i zvífiatÛm. Mezi fiádky se toho dá
v popisech jednotliv˘ch plemen vyãíst
pomûrnû dost. Nezku‰en˘ majitel dokáÏe
dostat pod kontrolu a dobfie ovládat spí‰e
„mûkká“ plemena, jako jsou maìarsk˘
ohafi nebo pointr, pfii jejichÏ v˘chovû
nebude muset vynaloÏit tolik energie,

„Mnohá lovecky
náruživá
plemena
nejsou vhodná
pro lidi,
kteří dosud
neměli psa.“

Lovecké instinkty lze pouze
dostat pod kontrolu, nikoliv
odstranit nebo pfievychovat
I NZERCE

Bígl je krásn˘ rodinn˘ pes, ale
mÛÏe b˘t také problematick˘,
kdyÏ se na procházkách oddá
své lovecké náruÏivosti – ‰tvaní

Pokud se je‰tû pfied pofiízením budete skuteãnû dÛkladnû informovat o speciálních
oblastech pÛsobnosti jednotliv˘ch plemen, budete více schopni reálnû odhadnout, jaké problémy budete moci oãekávat.
Tím se vystfiíháte napfiíklad toho, Ïe budete muset svého „specialistu“ vodit cel˘
Ïivot pfiivázaného na vodítku nebo ho
dokonce zavírat do kotce. KdyÏ v‰ak uváÏlivû vybranému loveckému plemeni
nabídnete moÏnost, aby si alternativním
zpÛsobem vybilo své instinkty, mÛÏe souÏití s ním probíhat k v‰eobecné spokojenosti.
Anton Fichtlmeier

