
e‰tû ve zcela nedávné minulosti byla
vût‰ina u nás chovan˘ch loveck˘ch
plemen odkázána na pfiízeÀ ãi

nepfiízeÀ myslivecké vefiejnosti, a tak byl

jejich poãet znaãnû omezen. Musíme si
uvûdomit, Ïe ãesk˘ myslivec je „tradicio-
nalista“ (v‰ak se také stále odvolává na
ãeské myslivecké tradice) a ke v‰emu

novému, aÈ je to zpÛsob lovu, nebo novû
zavádûné lovecké plemeno, je znaãnû
nedÛvûfiiv˘. Také pfiístup k v˘chovû
a v˘cviku byl dfiíve u nás vesmûs osobit˘ –
loveck˘ pes byl drÏen v psinci, z nûhoÏ
vycházel pouze se sv˘m pánem – mysliv-
cem – a dal‰í ãlenové rodiny, pfiedev‰ím
dûti, nemûly ke psu pfiístup. Z tohoto
zákazu byla obvykle vyjmuta manÏelka,
neboÈ ta mûla za povinnost psa krmit.
(Nemyslete si, Ïe si vym˘‰lím, od svého
dost vzdáleného mládí jsem se mezi mys-
livci a jejich psy pohybovala a v‰echno to
velmi dobfie znám z vlastní zku‰enosti!)
V̆ sledek takového pfiístupu byl jasn˘ –
byl-li pes dobr˘ v povaze a vlohách, byl
úzce vyuÏiteln˘ - pouze pro lov, mûl-li
nûjaké povahové problémy, byl z nûj báz-
liv˘, nedÛvûfiiv˘ jedinec. 
Ke zmûnû tohoto stavu dochází pomalu,
je zde patrná vazba na otevfiení hranic po
roce 1989. S otevfiením hranic se nám
otevfiel také rozhled po svûtû, a kdo chtûl,
vidûl za hranicemi zcela jin˘ pfiístup
k v˘cviku loveck˘ch psÛ i k ‰ífii jejich vyu-
Ïití. První z této situace tûÏili retrívfii. Tato
skupina plemen je pfiedurãena k tomu,
aby úzce spolupracovala s ãlovûkem
v rÛzn˘ch ãinnostech, a tak procento
retrívrÛ, ktefií u nás opravdu pracují
v myslivosti, je v pomûru k celkovému
poãtu odchovan˘ch ‰tûÀat tûchto plemen
zcela zanedbatelné. O tom, kde v‰ude se
retrívfii uplatÀují, je skoro zbyteãné psát,
protoÏe ve sdûlovacích prostfiedcích vel-
mi ãasto vídáme tyto psy pfii práci.
UplatÀují se jako psi vodící (vodí slepce),
jako psi asistenãní (pomáhají postiÏen˘m
lidem), jako psi ve sluÏbách policie
a jejich sloÏek (psi drogoví, záchranáfi‰tí,
lavinoví), jsou vhodní pro canisterapii
(docházejí se sv˘mi majiteli do ústavÛ
sociální péãe, kde pomáhají svojí laska-
vou psí povahou pfii léãbû postiÏen˘ch
spoluobãanÛ), ale retrívfii jsou pfiedev‰ím
chápáni jako psi spoleãen‰tí, domácí
mazlíãci, i kdyÏ ponûkud hmotní a vyÏa-
dující od svého majitele pfiece jenom
urãit˘ profesionální pfiístup.
Dal‰í kategorie plemen, jejichÏ obliba je
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Získávají nová uplatnûní

Nejsou to jenom lovci
V dne‰ní dobû se stále zvy‰uje obliba plemen zahrnovan˘ch
pod spoleãn˘ název „lovecká“. Ov‰em pod oznaãením
„loveck˘ pes“ najdeme celou ‰kálu rozdíln˘ch plemen,
li‰ících se od sebe jak velikostí, tak povahou i schopnostmi.
Pfiesto se dá nalézt jeden spoleãn˘ jmenovatel – v‰ichni
loveãtí psi vynikají v˘born˘m ãichem a jsou otuÏilí a odolní.

J

Z irského teriéra je spoleãenské plemenoMódním plemenem se stal v˘marsk˘ ohafi Vrozená vloha ohafiÛ – vystavování zvûfie

Na‰e národní
plemeno ãesk˘
fousek je
v‰estrann˘
loveck˘ pes,
ale i dobr˘
spoleãník
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pomûrnû znaãná, jsou honiãi. Ti se uplat-
Àují kromû myslivosti je‰tû jako psi spo-
leãen‰tí. Honiãi byli ‰lechtûni po genera-
ce jako úzcí specialisté ke sledování stop
zvûfie, jejich schopnost drÏet stopu je
úÏasná. Tato jejich schopnost je nûkdy
vyuÏívána ve sluÏbách policie a vûzeÀské
sluÏby, ale vût‰inou v mimoevropsk˘ch
státech, pfiedev‰ím v USA. Tam jsou blad-
haundi a coonhaundi velmi ãasto vidût
v této „nemyslivecké“ sluÏbû. Naproti to-
mu malí a nízkonozí honiãi, bíglové
a baseti, dûlají spoleãnost sv˘m majite-
lÛm jako pfiítulní spoleãníci. Jsou krásnû
vybarvení, milí a jejich srst nepotfiebuje
nároãnou údrÏbu – co si lze pfiát více,
myslí si jejich obdivovatelé neznalí situa-
ce. Ale u málokteré skupiny plemen jsou
tak pevnû zafixovány vrozené lovecké vlo-
hy jako právû u honiãÛ. Honiãi mají
ov‰em své jméno právû od „honûní“, tedy
zpÛsobu lovu, pfii kterém sledují zvûfi po
stopû i na vidûnou a pokou‰ejí se ji dostat
pfied ruãnici svého pána. Vysvûtlit jim, Ïe
dnes je situace jiná a o tuto sluÏbu jejich
majitel nemyslivec opravdu nestojí, lze
jen velmi obtíÏnû. A tak se objevují dota-
zy typu – „Pofiídila jsem si bígla. Na cviãá-
ku poslouchá, ale jak se dostane do lesa,
uteãe a vrací se aÏ druh˘ den.“ K tomu asi
tolik – cviãák je‰tû Ïádného honiãe nena-
pravil. Buì se bude majitel skuteãnû
vûnovat loveckému v˘cviku, anebo musí
od nejútlej‰ího vûku zamezit tomu, aby
se ‰tûnû a pozdûji dospûl˘ pes dostal na
stopu zvûfie. Jen tak lze zabránit útûkÛm.
V poslední dobû jsem se setkala je‰tû
s jedním zpÛsobem vyuÏívání honiãe –
pro sportovní discipliny (skijering, cour-
sing apod). Pro tento úãel se zdají b˘t
vhodní velcí, tzv. parforsní honiãi, ktefií
jsou velmi silní a velmi vytrvalí. Jak se
ov‰em cítí tito ‰lechtici ve zcela plebej-
ském oboru, to si netroufám odhadnout.
Jezevãíci jsou asi nejoblíbenûj‰í skupinou
pÛvodnû loveck˘ch psÛ. Dnes to jsou pfie-
váÏnû psi spoleãen‰tí. Pfiedurãuje je
k tomu nejen jejich malá postava, veliká
rozmanitost jejich typÛ (hladkosrstí, hru-
bosrstí, dlouhosrstí, ãerní, hnûdí, tygrova-
ní…), ale také jejich povaha. Trochu své-
hlavá, hodnû osobitá, dá se fiíci, Ïe jsou
chytfií aÏ vychytralí. Taky pro kousnutí do
toho, kdo se jim znelíbí, nejdou daleko,
ale vzhledem ke svojí velikosti nikoho
nezavraÏdí a na Ïivotû neohrozí. Jsou to
takoví „malí psi, velcí srdcem“.
Slidiãi, jak jsou u nás naz˘váni, jsou vel-
mi krásní dlouhosrstí psi, ‰panûlé a kfie-
peláci. Jsou stejnû oblíbeni u myslivcÛ
jako u jejich manÏelek, u prvních pro
znaãné lovecké schopnosti, u druh˘ch
pro svoji eleganci a pfiítulnost. Jsou ale

schopní pracovat i pfii vyhledávání zasy-
pan˘ch lidí ãi pfii odhalování pa‰ovan˘ch
pfiedmûtÛ – drog a trhavin. K tomu jim
dává pfiedpoklady v˘born˘ nos a nevelk˘
tûlesn˘ rámec.
Teriéfii jsou velmi rozmanitou skupinou
plemen, z nichÏ jen men‰í ãást byla u nás
nûkdy skuteãnû vyuÏívána lovecky. 
A i v souãasnosti platí, Ïe valná vût‰ina
teriérÛ je chována jako psi spoleãen‰tí,
nûmeck˘ loveck˘ teriér pak témûfi

v˘hradnû jako plemeno lovecké a nûko-
lik plemen pfiesahuje do obou kategorií
– foxteriéfii, vel‰teriéfii, ir‰tí teriéfii, lake-
landteriéfii, borderteriéfii a novû téÏ pat-
terdaleteriéfii. 
Ohafii, nûkdy také naz˘vaní stavûãi, jsou
velmi poãetnou skupinou plemen rozliã-
né velikosti, typu osrstûní i zbarvení. Jsou
to psi uãenliví a pomûrnû dobfie ovlada-
telní, ãehoÏ vyuÏívali nejen myslivci, ale
ohafii nalézali vÏdy uplatnûní i ve sluÏ-
bách policie, napfiíklad v˘mar‰tí ohafii
byli ãasto vidût jako prÛvodci policistÛ ve
stráÏní sluÏbû. O nûco pozdûji se zaãalo
vyuÏívat v˘teãn˘ch nosov˘ch schopností
ohafiÛ také pfii vyhledávání drog – ve sluÏ-
bách ãeské policie slouÏil gordonsetr
a maìar‰tí policisté vyuÏívají sluÏeb bre-
taÀsk˘ch ohafiÛ. Ohafii jsou dobfie sociali-
zovatelní a pfiátel‰tí vÛãi lidem, coÏ vy-
hovuje pfii canisterapii, jsou rychlí
a pohybliví, a to je zase vhodné pro agili-
ty, i v ní se dostávají do ‰piãky. A i v saÀo-
v˘ch sportech, skijeringu a coursingu,
jsou velká plemena ohafiÛ hodnû oblíbe-
ná pro svoji rychlost, vytrvalost a odol-
nost. Vût‰ina plemen ohafiÛ má velmi
milou a velmi pfiátelskou povahu, jsou to
bájeãní rodinní spoleãníci. A právû pro
tuto skupinu plemen a jejich majitele,
ktefií nejsou myslivci, se nyní otevírá dal-
‰í moÏnost sportovního vyÏití pfii soutû-
Ïích Field-Trials. Tyto soutûÏe se pofiádají
hojnû po celém svûtû, a tak je prostor
k sportovnímu zápolení opravdu velik˘.
V souãasnosti, kdy se stále spekuluje
o tom, zda a dokdy je‰tû bude moÏné
lovit zvûfi ve volné pfiírodû, je kaÏdá nová
moÏnost uplatnûní „loveck˘ch psÛ“ jejich
nadûjí do budoucnosti a lze si jen pfiát,
aby tûch moÏností pfiib˘valo. 

Helena Dvofiáková

Agility s bretaÀsk˘m ohafiem

Smeãky honiãÛ nemají uplatnûní
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V‰echna plemena loveck˘ch
psÛ vynikají svou oddaností

ke svému spoleãníkovi 
v lovu – ke svému pánovi
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