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Drentsk˘ koroptváﬁ
ìana psa z Holandska, strhla
se pr˘ v Nûmecku bouﬁe nevole. Námitky se t˘kaly toho, Ïe
se pﬁimícháním „ménûcenného“ holandského ohaﬁe kazí
„pravá nûmecká krev“. Postupnû dostaly v˘raznû nacionalistick˘ nádech sahající
daleko za odborn˘ kynologick˘ spor. HolanìanÛ se osoãení dotklo, a tak se zaãali o svého pÛvodního loveckého psa
intenzivnû zajímat. V dubnu
1943, uprostﬁed druhé svûtové
války, natruc uspoﬁádali první
pﬁehlídku národního plemene. UÏ o mûsíce pozdûji si ho
nechali oficiálnû zaregistrovat
a uznat jako národní holandské plemeno. A protoÏe vlastenecké city HolanìanÛ neochladly ani po válce a také
proto, Ïe staronové plemeno
se sv˘m tvÛrcÛm docela povedlo, zájem o nû neutuchl ani
v dobû míru.
Typická
hlava
drentského
koroptváﬁe

Drentský koroptvář
Na první pohled trochu pﬁipomíná malého münsterlandského
ohaﬁe, je v‰ak o poznání vy‰‰í a tûÏ‰í. Od nûmeckého
dlouhosrstého ohaﬁe, kter˘ je o nûco vût‰í, ho zase odli‰uje krat‰í
a jemnûj‰í hlava s tup˘m ãenichem. Stejnû jako v˘‰e jmenovaní
v‰ak i drentsk˘ koroptváﬁ patﬁí mezi takzvané ptaãí psy.

J

sou to dlouhosrstí loveãtí psi stojící na pomezí
mezi ohaﬁi a slídiãi, kteﬁí
v minulosti byli – a nezﬁídka
dodnes jsou – pouÏíváni pﬁedev‰ím pro lov takzvané pernaté zvûﬁe, tedy ptákÛ.
Drentsche patrijshond ãili
drentsk˘ koroptváﬁ se vykytuje nejen ve zbarvení bílohnûdém, ale také bílooranÏovém
a bíloÏlutém. I tím se odli‰uje
od ostatních podobn˘ch psÛ.

NacistÛm navzdory
V odlehlé holandské provincii
Drente byly kﬁepelky, koropt-
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ve a tetﬁívci odnepamûti loveni za pomoci místní variety
ptaãích psÛ. Díky izolovanosti
celé oblasti se tamní psi
vyznaãovali ve srovnání se sv˘mi stﬁedoevropsk˘mi pﬁíbuzn˘mi nûkter˘mi specifick˘mi
znaky. Na obrazech star˘ch
mistrÛ se s tímto typem psÛ
setkáváme uÏ od 16. století.
O samostatné plemeno
v dne‰ním slova smyslu se
v‰ak tehdy je‰tû nejednalo.
Vût‰í zájem o domácí plemeno
paradoxnû podpoﬁili aÏ nacisté. KdyÏ jist˘ Edmund Löns,
chovatel münsterlandsk˘ch

ohaﬁÛ, pﬁikﬁíÏil pro osvûÏení
krve ke své fence münsterlan-

Oãi mají mít
inteligentní v˘raz

Doma ho mají rádi
A tak drentsk˘ koroptváﬁ ve
své vlasti dodnes patﬁí k oblíben˘m loveck˘mi psÛm. Na
svûtové v˘stavû psÛ v Amsterdamu jich bylo vystaveno 30,
tedy mnohem více neÏ pﬁíbuzn˘ch nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch i münsterlandsk˘ch ohaﬁÛ. Vût‰ina vystavovatelÛ byla
z Holandska a pomûrnû vysoké ãíslo svûdãí o zájmu, kter˘
svému národnímu plemeni
Holanìané vûnují.
Roãnû zapisují nûkolik set ‰tûÀat a na tamních v˘stavách je
koroptváﬁ vcelku bûÏn˘. Poãet
jedincÛ chovan˘ch v zemi
pÛvodu se odhaduje na více
neÏ 6 tisíc.

Dûveãka pro v‰echno
Svou roli v tom dost moÏná
hraje i jeho univerzálnost.
Drentsk˘ koroptváﬁ není úzce
zamûﬁen˘ loveck˘ pes. Mezi
ohaﬁi sice nepatﬁí k nejrychlej‰ím, jeho práce v poli není
zdaleka tak elegantní jako práce anglick˘ch pointrÛ a setrÛ,
ale zato je v‰estrann˘, dÛkladn˘ a vytrval˘. Nejvíce se mu
daﬁí práce „pﬁed v˘stﬁelem“,
peãlivû vystavuje a aportuje.
Nevadí mu ani práce v hustû
zarostlém terénu. VÏdy se
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Drenstk˘ koroptváﬁ
pohybuje v blízkosti lovce.
Nemívá ve zvyku vzdalovat se
z dostﬁelu, stále sleduje svého
vÛdce a ãeká na jeho pokyny.
Má rád vodu a vÛbec mu není
proti myslí jít pro stﬁelenou

V kostce
PÒVOD: Nizozemí
CELKOV¯ VZHLED: Vût‰í pes

vyváÏené tûlesné stavby,
se stﬁednû dlouhou srstí,
s ‰ir‰í lebkou a klínovit˘m
ãenichem, u‰i vysoko
nasazené, mohutn˘ krat‰í
krk, vysoko nasazen˘
bohatû osrstûn˘ ocas
dosahující aÏ k patám
VELIKOST: Cca 55 – 63 cm,
hmotnost 25 – 35 kg
SRST: Stﬁednû dlouhá, del‰í
na u‰ích, ocasu, krku, hrudi
a zadní stranû konãetin
ZBARVENÍ: Bílé s hnûd˘mi
nebo oranÏov˘mi plotnami

Foto M. Smrãek

CHARAKTERISTIKA:

Pﬁátelsk˘, vyrovnan˘,
aktivní pes, uãenliv˘
a pﬁizpÛsobiv˘
POT¤EBA POHYBU : Velká
UÎITÍ: V‰estrann˘ loveck˘
pes, sportovní rodinn˘ pes
ROZ·Í¤ENÍ: V zemi pÛvodu
pomûrnû bûÏn˘, jinde
vzácné plemeno, u nás se
s nejvût‰í pravdûpodobností
nevyskytuje

zvûﬁ do potoka nebo rybníka.
Dobﬁe se uplatÀuje i pﬁi
dohledávce.
ProtoÏe i v jeho vlasti koroptví a kﬁepelek valem ub˘vá, velmi dobﬁe se dokázal pﬁeorientovat také na baÏanty, králíky
a zajíce. Jako lovecké plemeno
je drentsk˘ koroptváﬁ ve své
vlasti skuteãnû cenûn. Zájem
o nûj projevují zvlá‰tû takzvaní nedûlní lovci, protoÏe je
schopen Ïít pﬁes t˘den poklidn˘m Ïivotem rodinného psa
a spokojit se s loveck˘m vyÏitím o víkendu.
Kromû toho se v‰ak dokáÏe
velmi dobﬁe uplatnit i u nemyslivcÛ. Dﬁíve mu v jeho
vlasti ﬁíkali „farmáﬁsk˘ loveck˘
pes“ a jeho úkolem b˘valo nejenom pomáhat pﬁi lovu, ale
i se v‰ím ostatním, co Ïivot na
farmû pﬁinesl. Hlídal, staral se
o dûti a hrál si s nimi, tahal vozíky s mlékem do mûsta i vãelíny z louky, prohánûl my‰i
a také potkany udrÏoval v uctivé vzdálenosti od domu.
Teprve o víkendu, jakoby za
odmûnu, mohl po boku hospodáﬁe vyrazit na vﬁesovi‰tû
a do polí, aby tam vystavoval
koroptve, a ke kanálÛm, aby
zde tahal z vody kachny.

Umí víc neÏ
lovit koroptve
Díky pÛvodní v‰estrannosti
jsou i dne‰ní moÏnosti uplatnûní drentského koroptváﬁe
‰ir‰í neÏ b˘vá u ohaﬁÛ zvykem.
Mnoho lidí, zatím pﬁedev‰ím
v jeho rodné zemi, zjistilo, Ïe
koroptváﬁ umí víc neÏ jen
lovit koroptve. Îe sice má
dobré vlastnosti loveckého

psa, ale navíc je i skvûl˘m,
vyrovnan˘m spoleãníkem.
Spokojen˘ dokáÏe b˘t nejen
po boku aktivních myslivcÛ,
ale i v bûÏn˘ch rodinách, pokud jsou dostateãnû aktivní,

„Jako lovec
je ve své
vlasti
skutečně“
velmi
ceněn.“
Ïijí pokud moÏno na venkovû
a rády vyráÏejí do pﬁírody.
B˘vá inteligentní, uãenliv˘,
poslu‰n˘ a vstﬁícn˘. DokáÏe
hlídat v tom smyslu, Ïe na cizí
lidi upozorní, ale jeho vztah
k lidem je v zásadû pﬁátelsk˘.
Lovecká vá‰eÀ ho nestravuje
natolik, aby ztrácel nad sebou
kontrolu. Pﬁi dobré v˘chovû

a pokud mu majitel poskytne
dostatek pohybu a zábavy,
s ním ani v pﬁírodû neb˘vají
problémy. VÏdy to byl pes, od
kterého se poÏadovala tûsná
spolupráce s lovcem, nikoliv
lov na vlastní pûst. To ovlivnilo jeho povahu, a i proto dnes
dokáÏe b˘t poslu‰n˘m prÛvodcem a spoleãníkem.
Asi nelze pﬁedpokládat, Ïe by
se drentsk˘ koroptváﬁ nûkdy
doãkal celosvûtové popularity
nebo se v˘raznûji roz‰íﬁil
i u nás. I kdyÏ je to pûkn˘, líbiv˘ pes s pﬁíjemnou povahou,
jeho roli v na‰ich konãinách
dokáÏou zastat pﬁíbuzná plemena vzniklá ve stﬁedoevropském prostoru, pﬁedev‰ím
münsterland‰tí ohaﬁi.
Za zkou‰ku by moÏná stálo,
jak to je s jeho v literatuﬁe
tolik vychvalovanou v‰estranností a pﬁizpÛsobivostí i jin˘m
neÏ loveck˘m rolím.
A urãitû není na ‰kodu zji‰tûní, Ïe „na‰i“ dlouhosrstí ohaﬁi
nejsou jediní na svûtû, ale mají
své protûj‰ky i jinde v Evropû.
Lea Smrãková
I NZERCE

