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Pfiíli‰ krásní k lovu?

Díky sv˘m
loveck˘m
vlohám je
nûmeck˘
krátkosrst˘
ohafi oblíben
na celém
svûtû
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Pfiíli‰ krásní k lovu?

Německý krátkosrstý ohař
Stejnû jako dfiív patfií k nejroz‰ífienûj‰ím plemenÛm
psÛ – pfiedev‰ím v mysliveck˘ch kruzích.
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pfies skvûlou pozici na Ïebfiíãku top
dvaceti plemen statistiky roãnû zapi-
sovan˘ch ‰tûÀat patfií nûmeck˘ krát-

kosrst˘ ohafi na mezinárodních v˘stavách
spí‰e ke vzácnûj‰ím plemenÛm. Pfiíãinou
mÛÏe b˘t pravdûpodobnû to, Ïe u ohafiÛ
se klade vy‰‰í dÛraz na v˘kon neÏ na krá-
su vhodnou na pfiedvádûcí mola. Jejich
majitele potkáme ãastûji v lese a v polích
neÏ ve v˘stavním kruhu. V Anglii se
nûmeck˘ krátkosrst˘ ohafi objevuje
v posledních letech stále ãastûji i na sou-
tûÏích krásy, coÏ naráÏí u zarputil˘ch
pfiíznivcÛ image ohafie jakoÏto loveckého
psa na nejtvrd‰í kritiku.
Pfiesto v‰ak i u nás existuje nûkolik málo
odváÏlivcÛ, ktefií mají se sv˘mi nûmeck˘-
mi krátkosrst˘mi ohafii nejen lovecké
úmysly, ale nebojí se soutûÏit na meziná-
rodním poli s ostatními atraktivními
loveck˘mi plemeny. 

NùCO JEN PRO MYSLIVCE
V jednom bodu se shoduje vût‰ina znalcÛ

tohoto plemena: s nûmeck˘m krátko-
srst˘m ohafiem se setkáváme témûfi v˘-
hradnû v rukou myslivcÛ. Lidé fiíkají, Ïe
tito psi, jsou-li lovecky vedeni, dokáÏou
b˘t také mimofiádnû pfiíjemn˘mi rodinn˘-
mi psy, ale bez loveckého nasazení, které
je pro toto plemeno typické, je jejich
Ïivot v rodinû prostû nemysliteln˘. Proã?
ProtoÏe nûmeck˘ krátkosrst˘ ohafi je
skvûl˘ loveck˘ pes, kter˘ se chová jiÏ
dlouhá léta dÛslednû k loveckému upo-
tfiebení a jehoÏ lovecké vlastnosti se cho-
vem rozvíjejí a utvrzují.
Pokud pes nebude moci vyuÏívat tyto
vrozené vlastnosti, hrozí mu údajnû
nedostateãné vytíÏení a z nûj pramenící
nespokojenost. Nervozita a nezkrotn˘
temperament, to jsou oãividnû dal‰í prÛ-
vodní jevy Ïivota daleko od pfiírody,
s nedostateãn˘m vyuÏitím vrozen˘ch
vloh a schopností.
Jak v‰ak ukazuje fiada pfiípadÛ ze zahrani-
ãí, ale i od nás, není toto tvrzení zcela
opodstatnûné. Krátkosrst˘ ohafi mÛÏe b˘t

i dobr˘m rodinn˘m psem a bez lovecké-
ho nasazení dokáÏe se svou rodinou Ïít
v harmonickém vztahu. Jeho potfiebu
pohybu mu v‰ak musíme dopfiát jin˘m
zpÛsobem – pravideln˘mi del‰ími vycház-
kami, saÀov˘m sportem, bûhem podle
kola ãi konû, rÛzn˘mi kynologick˘mi
sporty.

BRAKY A POINT¤I
Chceme-li lépe poznat potfieby plemene,
mûli bychom se pravdûpodobnû podívat
na historii plemene. Budeme-li hledat
pÛvod nûmeckého krátkosrstého ohafie,
kter˘ patfií mezi plemena s velmi nená-
roãn˘mi poÏadavky na péãi, nevyhneme
se brakám a pointrÛm. Podíváme-li se na
tohoto oblíbeného ohafie podrobnûji,
pravdûpodobnû si ihned pov‰imneme, Ïe
oba rázy hrály dÛleÏitou roli pfii vzniku
nûmeckého krátkosrstého ohafie.
V minul˘ch staletích údajnû Ïili na kníÏe-
cích panstvích pfieváÏnû ohafii, ktefií byli
vy‰lechtûni z brak. Pr˘ existovalo také nû-
kolik linií ohafiÛ, u kter˘ch to tak nebylo;
ti se obecnû povaÏovali za exoty a byla
jich men‰ina.
Linie vy‰lechtûné z brak se v‰ak povaÏo-
valy za vyslovenû jednostranné a tûÏko
vychovatelné, a proto se zájem chovatelÛ
zaãal rostoucí mûrou zamûfiovat na ‰pa-
nûlské pointry. Ty údajnû importovali do
Nûmecka dÛstojníci legií po skonãení
napoleonsk˘ch taÏení do ·panûlska
a vnesli tak ãerstvou krev do chovu psÛ.
„Krátkosrst˘ ohafi vznikl se zmûnou zpÛ-
sobu lovu ze starého krátkosrstého
loveckého psa, kter˘ byl pÛvodnû honi-
ãem. Ve snaze moci psa cviãit také
v dohledávání zvûfie na barvû zaãali lidé
kfiíÏit své psy s jedinci starého typu.
Vznikli tak psi s nadmûrn˘m lalokem  na
hrdle, s voln˘mi pysky, hluboce uloÏen˘-
ma ãerven˘ma oãima, daleko vzadu nasa-
zen˘mi a dlouh˘mi slechy,“ cituje znám˘
kynolog Hans Räber.

ODBORNÍK NA 
DROBNOU ZVù¤
Ve ‰lechtick˘ch kruzích byla stále oblíbe-
nûj‰í drobná zvûfi. K tomu v‰ak lovci
potfiebují psy, ktefií dokáÏou splnit zcela
zvlá‰tní poÏadavky. Pfied vnitfiním zrakem
chovatelÛ se objevil obraz v‰estranného
ohafie. Räber se v této souvislosti zmiÀu-
je o svobodném pánu baronu von Borch,
kter˘ ve stati Sylvan 1893 pí‰e: „V posled-
ní dobû, která je tak nepfiíznivá zejména
lovu na vysokou, se opût zmûnilo mnohé.
Vodící psi témûfi zcela zmizeli, vãetnû
ohafiÛ a dog, barváfii se podstatnû zmen-
‰ili, zatímco snadno vychovateln˘ kfiepe-
lák je stále snaÏivûj‰í a je po nûm vût‰í

20 SVùT PSÒ 5/07

PORTRÉT PLEMENE

I

Pfiíli‰ krásní k lovu?

Nûmeck˘
krátkosrst˘
ohafi je
u‰lechtil˘
elegantní
pes

Fo
to

 M
in

er
va

SP 05/07 18-22 KO1  11.4.2007 14:35  Stránka 20



poptávka. Dnes ho vidíme u nejednoho
v˘konného myslivce, u nûhoÏ má funkci
osvûdãeného sluÏebníka, kter˘ setrvává
po boku svého pána v dobrém i zlém.
Vzhledem k jeho mimofiádné obratnosti
a ãetné druÏinû dává snadno zapome-
nout na lep‰í ãasy.“
To ale není ani zdaleka v‰echno nad‰ení:
svobodn˘ pán baron von Borch chválil
neúnavnou práci ohafie v polní honitbû,
jeho vytrvalost a odolnost i ve studené
vodû a oslavoval pfiesné sledování stopy,
vystavování a aportování ve‰ker˘ch dru-
hÛ drobné zvûfie. Pozornost, klid a nedo-
stiÏné nad‰ení do práce, to jsou dal‰í cha-
rakteristické vlastnosti tûchto psÛ.

TùÎKÉ âASY V ZEMI PÒVODU
Pochlebovaãi ‰lechty v‰ak nemûli zamlão-

vat obtíÏnou situaci tehdej‰ího chovu
psÛ. Po napoleonsk˘ch polních taÏeních
to vypadalo ‰patnû: Osvobozenecké války
a revoluce v roce 1848 pfiinesly zru‰ení
loveckého práva. Nov˘ obrat pfiinesl aÏ
budící se nacionalismus po roce 1870.
Radikálnûj‰í snad ani nemohl b˘t. „Sta-
ronûmecké obyãeje byly zase vysoko
v kursu, a proto lidé chtûli vyrazit na lov
se psy, ktefií provázeli na lov jiÏ jejich
dûdeãky,“ fiíká Räber. Leckdo se mysliv-
cÛm vysmíval, Ïe chybí uÏ jen to, aby si na
lov kfiepelek vzali opût kfiesadlové pu‰ky,
protoÏe ty byly také dokonale staronû-
mecké. Doby elegantních pointrÛ, remi-
niscence na anglosaské zemû, najednou
odvál ãas. „Do popfiedí se dostali lymfa-
tiãtí, chladnokrevní a mohutní psi,“ citu-
je Räber. Údajnû ‰patné v˘kony nûmec-
k˘ch psÛ pfii práci na pachové stopû byly
chovatelÛm trnem v oku. Jeden star˘
lovec údajnû fiekl: „Je zábavnûj‰í chytat
pudlovi blechy neÏ se vydat s nûmeck˘m
psem na koroptve.“ 

ZELENÁ PRO NùMECKÉHO
KRÁTKOSRSTÉHO OHA¤E
âas uzrál pro nûmeckého krátkosrstého
ohafie. Základní kámen chovu tohoto ple-
mene poloÏil údajnû pes jménem Hektor
I. „Byl tûÏk˘ a typem se podobal urãit˘m
rázÛm ‰panûlsk˘ch navarsk˘ch psÛ,“
popisovali ho soudobí autofii, zatímco
jiní zase spatfiovali urãitou podobnost
s nûmeck˘m pointrem. Deset odborníkÛ 
– deset mínûní. To platilo uÏ tenkrát.
Nepopirateln˘ fakt je, Ïe Hektor I patfiil
jistému nadlesnímu a byl modelem prv-
ního standardu. Na jedné z dobov˘ch kre-
seb se Hektor I podobá dlouhému, vzadu
pfiestavûnému psovi s provû‰en˘m hfibe-

tem a tûÏkou hlavou podobnou blad-
haundÛm. Rozhodnû v sobû nezapfiel typ
nûkdej‰ího vodícího psa. Jeho dcera Juno
jiÏ mûla podstatnû lehãí hlavu, ale údajnû
byla stejnû pfiestavûná jako on.

EXPERIMENTY
Chovatelé zkou‰eli v‰echno moÏné.
Kdyby byli postupovali plánovitûji, mohli
si u‰etfiit spoustu zlosti. KdyÏ se nakonec
pfiece jen rozhodli, Ïe zaãnou do chovu
vkfiiÏovat pointry, aby do chovu stále tûÏ-
kopádnûj‰ích nûmeck˘ch psÛ vnesli hbi-
tost a dobr˘ nos pointrÛ, úspûch se do-
stavil témûfi okamÏitû.
Pohyblivost, mr‰tnost a vynikající ãich
byly prohlá‰eny za nejvy‰‰í chovatelsk˘
cíl, kter˘ dostával chovatele náleÏitû do
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Pes z ãeského chovu Lord Tergy dosáhl
i na v˘stavnû nejvy‰‰í titul – Svûtov˘
vítûz (Helsinky, 1998)
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varu. Pointfii nakonec vnesli do chovu
v˘born˘ nos, ale jejich typ byl velmi
neÏádoucí. „Proti nim hfiímal napfiíklad
nestor nûmecké kynologie malífi zvífiat
Ludwig Beckmann, poté také Karl
Brandt; Pro se vyslovoval princ ze Solmu
(psal pod pseudonymem Kriticus) a svo-
bodn˘ pán von Zedlitz, znám˘ také jako
spisovatel zab˘vající se loveckou temati-
kou pod pseudonymem Hegewald,“ in-
formuje Hans Räber.

OD BRAKY K OHA¤I
Mezi mistrovské kousky v chovu psÛ pat-
fií vy‰lechtit z brak, které s neuvûfiiteln˘m
zápalem u‰tvou kofiist k smrti, ohafie,
kter˘ zÛstane stát pfied navûtfienou zvûfií
bez pohnutí a nemá sklon se za ní roz-
bûhnout. AÏ do 19. století prakticky ne-
existovalo skuteãné dûlení jednotliv˘ch
loveck˘ch plemen psÛ. Hovofiíme tu
o ãerno-bílo-ãervenû zbarven˘ch barvá-
fiích, které lidé kfiíÏili s dogami, aby
dosáhli jin˘ch barevn˘ch rázÛ. Doboví

autofii se zmiÀují také o anglick˘ch psech
na pernatou zvûfi, ktefií byli údajnû silnûj-
‰í neÏ nûmeãtí psi podobného zamûfiení.
Tyto rázy byly opût kfiíÏeny se skvrnit˘mi
stfiednû velk˘mi loveck˘mi psy, jejichÏ
ãich byl vynikající. Kynologové povaÏují
za velmi obtíÏné stanovit pfiesnû okamÏik
vzniku ohafiÛ v jejich dne‰ní podobû.
Na v˘stavû psÛ v roce 1878 se pfiedvedení
nûmeãtí ohafii natolik navzájem li‰ili, Ïe
museli b˘t rozdûleni do tfií podskupin.
Pofiádek do chovatelského zmatku
pfiineslo aÏ zaloÏení Spolku k zu‰lechtûní
plemen psÛ pod patronací hrabûte von
Waldersee. V roce 1879 byl v Hannoveru
sepsán první podrobn˘ popis plemene
(pfii jeho sestavování autofii vycházeli z jiÏ
zmínûného psa Hektor I) a tím byl polo-
Ïen základní kámen jednotného chovu.

BLÍZKO IDEÁLNÍMU TYPU
Kolem roku 1880 do‰lo k prÛlomu.
Spojení psÛ pocházejících z hesensk˘ch
linií se zvífiaty dvorního myslivce Li-

berga v Lippe-Detmoldu pfiineslo lehké
psy, ktefií se jiÏ znaãnû blíÏili sv˘m
vzhledem poÏadovanému ideálnímu
typu. Zvlá‰tní pozornost si vyslouÏil
chovatel J. Engler z Lemga, kter˘ od
roku 1884 choval legendární kmen
Lemgo. Jeho psi byli lovecky v‰estranní,
pohybliví a dosahovali maximální ko-
houtkové v˘‰ky 65 centimetrÛ.
Na vzniku nûmeckého krátkosrstého
ohafie se podstatnou mûrou podílela také
chovatelská stanice jistého J. Mehlicha
z Berlína (chovatelská stanice Hoppen-
rade). Jejich zvífiata se vyznaãovala vyrov-
naností, ale podle v‰eho byla opravdu
tûÏkopádná. Räber se zmiÀuje o chovate-
li, kter˘ ve vztahu k obûma chovatelsk˘m
stanicím údajnû fiekl: „V rázu Lemgo
jsem nalezl ty nejinteligentnûj‰í, hbité
a energické; v linii Hoppenrade zase ty
nejspolehlivûj‰í.“

Z „DROBEâKA“ ENERGICK¯M
LOVECK¯M PSEM
Od té doby dokázali chovatelé mnoho.
Z nadan˘ch, ale pomûrnû tûÏk˘ch „dro-
beãkÛ“ je dnes uÏ dávno pohybliv˘, v‰e-
strannû pouÏiteln˘ loveck˘ pes. Nûmeck˘
krátkosrst˘ ohafi hledá s vysok˘m nosem,
vystavuje, spolehlivû aportuje z vody i na
zemi a bûhá stejnû dobfie s nízk˘m nosem
na stopû s barvou.
Mimochodem - i Hans Räber není toho
mínûní, Ïe by nûmeck˘ krátkosrst˘ ohafi
patfiil v˘luãnû do rukou myslivcÛm: „Jeho
chovatelé samozfiejmû dbají na to, aby se
jejich psi dostávali jen do mysliveck˘ch
rukou, a pokud není pes lovecky veden,
povaÏují to za znásilnûní jeho povahy.
Zapomínají pfiitom, Ïe ohafi byl pÛvodnû
stejnû ãasto hlídaãem statkÛ a dokonce se
pouÏíval nejen jako loveck˘ pes, ale také
k pohánûní dobytka. Díky tomu prokazu-
jí nûmeãtí ohafii neustále své skvûlé vlast-
nosti domácích a spoleãensk˘ch psÛ
a své milovníky a obdivovatele nalezli
nejen v loveck˘ch kruzích.“ Met
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