Zkoušky vloh ohařů a malých plemen
Dne 08.05.2010 pořádalo Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy z pověření Okresního mysliveckého
spolku v Rychnově nad Kněžnou již tradiční „zkoušky vloh ohařů a malých plemen“ (ZV).
Od roku 1983 již po dvacáté sedmé. V Přepychách potřetí.. Předtím se začínalo vždy v Čánce.

Tyto zkoušky jsou pouze pro mladé lovecké psy.
Jsou pro psy potřebné hlavně z chovatelského hlediska. Mladý pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti,
které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité také z hlediska ověření dědičnosti chovů
a pro kontrolu výchovy štěněte. Zkoušek vloh se mohou zúčastnit psi pouze jedenkrát, než obstojí. Tento
druh zkoušek tedy neslouží k získání „lovecké upotřebitelnosti“. K tomu účelu jsou pak určeny zkoušky vyšších
stupňů.
U ohařů jsou na ZV „zkušebními předměty“ zejména: vrozená chuť k práci, hledání (a to systém a styl, rychlost,
vytrvalost) a dále pak vystavování, postupování, nos , klid před zvěří srstnatou a pernatou, chování po výstřelu,
zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni a poslušnost. U malých plemen jsou předměty jiné a je jich méně.
Nejlepší známkou je 4. Každý předmět má koeficient bodů podle důležitosti. Body se pak ku konečnému
vyhodnocení sčítají.

Ke slavnostnímu zahájení zkoušek se do Přepych k pohostinství „U KATKY“ dostavilo celkem 15 vůdců se svými
svěřenci.
Sbor rozhodčích vedl vrchní rozhodčí pan Felcman. Přijeli též diváci - příznivci myslivecké kynologie (tzv.
korona). Celkem k šedesáti lidem.
Zkoušek velkých plemen se zúčastnili: 3 němečtí ohaři krátkosrstí, 1 pointer, 1 český fousek, 1 gordonsetr,
1 výmarský ohař a 1 maďarský ohař krátkosrstý – celkem osm psů.
Zkoušek malých plemen se zúčastnili: 1 jezevčk trpasličí, 3 jezevčíci drsnosrstí,1borderteriér, 2 němečtí křepeláci
– celkem sedm psů.
Slavnostní zahájení proběhlo v areálu pana Ing.Píchy Aleše, který prostor pro tento účel zapůjčil.
Po nezbytné veterinární prohlídce si vůdci psů vylosovali pořadová čísla. Poté se vydali s rozhodčími do revíru
k předvedení svých svěřenců. Malá plemena „na opočenskou“ část a velká plemena postupovala od Čánky
k Přepychám.

Pořadatelé (členové mysliveckého sdružení) zajišťovali nezbytný servis včetně občerstvení v poli. Poděkování
patří pohostinství U Katky za dobré pohoštění.
Sbor rozhodčích posuzoval spravedlivě. Nakonec sčítal body a zpracovával výsledky.
Vše se hlásí do evidencí plemenné knihy psů a potvrzuje zápisem do průkazů původu (tzv. rodokmenů). Úroveň
zkoušek se vyhodnocuje i jako celek.
Zvěře k odzkoušení psů bylo v revíru dostatek.
Nejlépe připraveného ohaře předvedl pan Víteček Petr z Černíkovic.
Nejlepšího malého psa, tentokrát německého křepeláka, předvedl pan Zavacký Jiří z Potštejna. Jako druhý
v první ceně se v této kategorii umístnil s jezevčíkem člen našeho sdružení – myslivecký hospodář - pan Křivka
Radek z Přepych.
Z malých plemen čtyři odstoupili (nedokončili zkoušky). Velká plemena uspěla stoprocentně – všichni obstáli
v první ceně.
Každý vůdce který uspěl, byl při slavnostním vyhlášení výsledků odměněn drobnou cenou.
Příští zkoušky budou zase za rok.
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