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znik MMO, jednoho z nejmen-
‰ích ohafiÛ, spadá do konce 19.
a zaãátku 20. století do severní

a západní oblasti Nûmecka. Prakticky jde
o oblast celého Dolního Saska, okolí
mûsta Münsteru aÏ k nizozemské hrani-
ci. Nejvût‰í zásluha na jeho vzniku je
pfiisuzována nadlesnímu Edmundu Lön-
sovi, kter˘ kfiíÏil nûkolik podobn˘ch
kmenÛ téhoÏ plemene. Edmund Löns
a jeho pfiátelé zaloÏili spolek pro chov
tohoto malého ohafie na ustavující schÛ-
zi dne 17. 3. 1912 v Osnabrücku. Stan-
dard MMO byl v‰ak uznán aÏ v roce
1921. Spolek zaãínal se 67 ãleny. Dnes
má celonûmeck˘ klub MMO 5600 ãlenÛ
a MMO se fiadí mezi nejpoãetnûji chova-
né ohafie v zemi pÛvodu. Roãnû je
v celém Nûmecku zapisováno okolo 200
vrhÛ. Klub má k dispozici 250 aÏ 300
chovn˘ch fen a asi 100 chovn˘ch psÛ.

MMO U NÁS
V na‰í zemi jsou první zmínky o MMO jiÏ
v roce 1914, kdy tyto ohafie drÏeli mysliv-
ci v tzv. Sudetech. 
Klub dlouhosrst˘ch a münsterlandsk˘ch
ohafiÛ v âR a dal‰í rozvíjející se chov byl
zaloÏen v roce 1935 zásluhou hrabûnky
Pavly Kinské z Kostelce nad Orlicí, která
vlastnila chovatelskou stanici Stradina.
V dobû zaloÏení mûl klub asi 50 ãlenÛ,
pfieváÏnû lesníkÛ a myslivcÛ z povolání,

ktefií na sv˘ch hájovnách tyto ohafie drÏe-
li a pouÏívali pfii v˘konu praktické mysli-
vosti. Mezi stûÏejní pováleãné prÛkopní-
ky a propagátory MMO v âR patfiil
chovatel Josef Voda ze Sobûslavi v cho-
vatelské stranici Sobûslav. Nejvût‰í oblí-
benosti se MMO tû‰í v 60. a 70. letech
minulého století. Chov MMO se stal fiíze-
n˘m a pfiistoupilo se k v˘razné selekci.
K rozvoji vloh typick˘ch pro ohafie (hlav-
nû vystavování) se pouÏilo nûkolik vyni-
kajících plemeníkÛ ze zemû pÛvodu.
V chovu se zaãala uplatÀovat tzv. liniová

plemenitba (kaÏdá linie vychází ze spo-
leãného pfiedka), která v‰ak nebyla
dÛsledná a postupnû nûkteré linie zani-
kaly. Dnes má u nás klub dlouhosrst˘ch
ohafiÛ, kam patfií je‰tû velk˘ münster-
landsk˘ ohafi a nûmeck˘ dlouhosrst˘
ohafi, 720 ãlenÛ. Roãnû je zapisováno
okolo 20 vrhÛ. Na reprodukci se stfiídavû
podílí asi 50 chovn˘ch fen s moÏností
pouÏití 30 chovn˘ch psÛ. I pfiesto, Ïe
MMO má klubem stanoveny velmi tvrdé
chovné podmínky, má jeho obliba stále
vzestupnou tendenci.
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Malý münsterlandský ohař
Ve své domovské zemi Nûmecku byl mal˘ münsterlandsk˘ ohafi (dále jen MMO),
téÏ naz˘ván ‰pion. Ptáte se proã? Pravdûpodobnû proto, Ïe zpÛsob jeho
vytrvalého hledání a plánovitého prohledávání krytin se rovná ‰pionáÏi.

V Charekteristickou vlohou
v‰ech plemen ohafiÛ je
vystavování zvûfie

Fena malého münsterlandského
ohafie s nadûjn˘m vrhem

Ohafi na‰el 
v obofie paroh daÀka
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CHOVNÉ PODMÍNKY MMO
PES: V̆ stavní ocenûní – nejménû VD,
zkou‰ky – VZ nejménû druhá cena, nebo
PZ 1. cena a LZ a VP nejménû 2. cena
FENA: V̆ stavní ocenûní – nejménû VD,
zkou‰ky – PZ nejménû 2. cena.
V‰ichni jedinci musí b˘t plnochrupí,
musí b˘t vybráni za kandidáty chovu
a musí mít vy‰etfiení DKK s nálezem nej-
v˘‰e II. stupnû. Vy‰etfiení musí b˘t po 12.
mûsíci vûku. Jedince s druh˘m stupnûm
je moÏno kr˘t pouze s partnery s DDK

stupnû 0. Îádan˘mi vlastnostmi chov-
n˘ch psÛ i fen jsou ostrost na ‰kodnou,
hlasitost na stopû a slídûní za Ïivou kach-
nou, které kromû hlasitosti nelze souãas-
nû na zkou‰kách hodnotit. 

VLASTNOSTI A POUÎITÍ MMO
MMO je dobr˘m hlídaãem domácích
obydlí a nepodplatiteln˘m stráÏcem. Nic
mu neunikne. Je to pfiedev‰ím v‰estran-
n˘ loveck˘ pes vyznaãující se velkou
chutí k lovecké práci, coÏ ov‰em vyÏadu-
je pfiedem zvládnutí v˘cvikov˘ch discip-
lín, pfiedev‰ím poslu‰nosti. Pracuje vytr-
vale, s radostí a velk˘m nasazením
i v tûch nejvût‰ích vedrech. Vynikající
nos mu umoÏÀuje dobfie drÏet stopu pfii
dohledávkách drobné zvûfie a dosledech
spárkaté. Díky vysoké inteligenci, náruÏi-
vosti a vûrnosti se dovede co nejrychleji
pfiizpÛsobit rozmanit˘m pomûrÛm v re-
víru. Zpravidla je radostn˘m aportérem
a vodafiem s dobr˘mi dispozicemi dlou-
hé srsti, jeÏ izoluje proti vlhkosti a chla-
du. Jeho temperament není na úkor cit-

livosti, vnímavosti a ‰iroké ‰kály vyjad-
fiovacích pocitÛ. V‰echny jeho vynikající
vlastnosti v‰ak musí b˘t v˘cvikov˘mi
disciplínami fiádnû usmûrÀovány a kori-
govány. Pfiíroda ho totiÏ obdafiila tím, Ïe
neustále vyhodnocuje své postavení ve
smeãce. MMO je dobromysln˘m pfiíte-
lem rodiny, miluje dûti a mnohé si nechá
od nich líbit. Je velmi kamarádsk˘, pfií-
tuln˘ a pfiizpÛsobiv˘ s moÏností chování
i v bytû, coÏ ale není jeho typické pro-
stfiedí. Jako loveck˘ pes s dlouhou srstí
je vÏdy ‰Èastnûj‰í v dobrém venkovním
ustájení. O MMO by se dalo fiíci, Ïe je
mal˘ postavou, ale velk˘ v˘konem. 

EXTERIÉR MMO
Je houÏevnaté, silné tûlesné konstituce
v plné u‰lechtilosti. Kohoutková v˘‰ka
psa je 52 aÏ 56 cm a feny 50 aÏ 54 cm. Je
bílohnûd˘ nebo hnûdobíl˘, téÏ s moÏ-
ností tmavého ãi svûtlého bûlou‰e. Srst
je stfiednû dlouhá, jemná, pevnû pfiiléha-
jící a mírnû zvlnûná. Mûl by mít dobfie
narostlé praporce na pfiedních bûzích,
kalhotky na zadních bûzích, bohatou
vlajku na prutu a dobfie osrstûné u‰i.
V‰echna ‰tûÀata pfiicházejí na svût bílá
s hnûd˘mi plotnami nebo hnûd˘m plá‰-
tûm. JiÏ po 6 aÏ 8 t˘dnech v‰ak proráÏí
bûlou‰ovit˘ pigment, kter˘ se projevuje
jiÏ nûkolik dní po narození tmav˘mi pol-
‰táfiky tlapek. Hlava je jemná, u‰lechtilá,
suchá bez v˘razného ãelního sklonu. Asi
70 procent populace MMO má oko svût-
le hnûdé, ale cílem chovu je oko hnûdé,
a ãím tmav‰í, tím lépe. 
Vût‰ina populace MMO je pfiedvedena na
zkou‰kách z v˘konu a nûktefií se prosazu-
jí i v soutûÏích nejvy‰‰ích, jako je MRK
a MKP. Dá se fiíci, Ïe MMO je mal˘,
skromn˘ a dokonal˘ pomocník praktické-
ho myslivce. Petr Buba
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Kontaktní adresy:
P¤EDSEDA: ing. Jifií Kec, Srní 170, 
341 92 SRNÍ, tel. 376 599 318
MÍSTOP¤EDSEDA: 
Petr Buba, Ole‰ná 183, 
Rakovník 269 01, tel. 313 517 877
HLAVNÍ PORADCE CHOVU: 
MVDr. Lubo‰ ·lapansk ,̆ Budkovice 63,
664 91, Ivanãice, tel. 546 451 898
KLUBOVÉ STRÁNKY NA INTERNETU: 
http://www.pf.jcu.cz/ostatní/ohari

Kdo by odolal
pfiívûtivému
pohledu tohoto
mladého ohafie
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Zvûfi je
nablízku
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