
ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY ANGLICKÝCH OHAŘŮ 
FIELD TRIALS 
 
1. Jarní Field Trials má pro chovatelské cíle klubu mimořádný význam. Při práci v páru nebo 
jednotlivě (záleží jak je uvedeno v propozicích) v poli se mohou velmi dobře ukázat dědičné 
kvality. 
 
2. Právo na účast mají všichni angličtí ohaři bez věkového omezení. Psi běhají v páru. Stejná 
skupina rozhodčích by neměla posuzovat více než 10 párů psů. 
 
3. Na začátku hledání se poskytne psům volná minuta. Během této doby se oceňují kladné 
výkony, chyby se nechávají bez povšimnutí. Hledání probíhá proti větru. Každý pár má běhat 
nejméně 15 minut, nejvýše ale 20 minut. Pokud jeden udělá chybu, která vede k vyloučení, 
odvolají se oba psi a nastupuje další pár. Zbývající minuty psa, který zůstává v soutěži, se 
zaznamenají a na konci prvního kola je pes absolvuje s vhodným partnerem. 
  
 Vůdci nemají být od sebe vzdáleni víc než 30 kroků. Neustálé pískání jednoho z vedoucích 
může po předchozím napomenutím rozhodčím vést k vyloučení. Postižený vůdce může na 
tuto skutečnost také upozornit. 
 
4. Hodnotí se následující disciplíny: 
a) nos  
b) styl hledání  
c) vystavování  
d) rychlost a vytrvalost 
e) držení hlavy  
f) přiznávání  
g) postupování 
h) chování po výstřelu  
i) chování před zvěří srstnatou  
j) chování před zvěří pernatou 
 
a) nos 
Chovná hodnota psa spočívá v první řadě v kvalitě jeho nosu. O co je psí nos schopen ucítit 
zvěř na větší vzdálenost, o to je pes kvalitnější. Jestliže pes jednou navětří zvěř, má být 
schopen s touto zůstat v kontaktu a vypracovat ji. Zásadně se kvalita nosu ověřuje na pernaté 
zvěři. 
 
b) styl hledání 
Hledání má probíhat plánovitých smyčkách, které nemají být příliš hluboké. Při polní práci se 
od anglického ohaře očekávají nadprůměrné výkony. Jeho hledání má ukázat lovecký instinkt 
a chytrost. Čím více jsou tyto vlastnosti u psa vyvinuté, spolu s jemným nosem, tím jasněji je 
to vidět na způsobu, jak pes plní svůj úkol, tj. na jeho způsobu hledání. Obrátky při hledání 
musí být zásadně proti větru. Pes, který prokáže při hledání větší iniciativu a nemá strach 
z chyby, je vždy hodnocen lépe než ten, který hledá nakrátko, a to buď proto, že má strach 
z chyby nebo nemá předpoklady, či jej úmyslně zadržuje. 



 
c) vystavování 
 Pes musí předvést bezpodmínečně pevné, výrazné vystavení. Vystavení se hodnotí jen, když 
se ani prut nepohybuje. Když pes vystavuje, může být upoután na vodítko jen poté, když se 
zvěř zvedla. Body, které pes získá na koroptvích se hodnotí výše než na bažantech. Pokud má 
pes na zkoušce uspět, je vystavení pernaté zvěře bezpodmínečně nutné. 
 
d) rychlost a vytrvalost 
 Pes má cválat v terénu rychle, s vytrvalostí a energicky. Velký důraz musí být kladen na 
vytrvalost. Jestliže pes během hledání výrazně poleví v tempu, nemůže být hodnocen 
známkou „výborně“. 
 
e) držení hlavy 
Hlava (nos) psa má být při normálních povětrnostních podmínkách v prodloužení linie hřbetu. 
Protože pach zvěře je v důsledku počasí, větru a přírodních podmínek různé výše nad zemí, 
musí být též akceptováno držení hlavy přizpůsobené daným podmínkám. Nikdy ale nemá nos 
směřovat k zemi. Psi, kteří po navětření zvěře se snaží tuto vypracovat po stopě jsou pro chov 
naprosto nevhodní. 
 
f) přiznávání 
Přiznávání se vyžaduje za všech okolností. Má být spontánní, bez pomoci gesta, hlasu nebo 
píšťaly, ale pokud je jednou jasně naznačeno, lze psa podpořit tak, aby nebyl rušen pes, který 
vystavuje. Pes musí při přiznávaní být v klidu a v hledání smí pokračovat buď na povel vůdce 
nebo když vystavující pes pokračuje v hledání. 
Účelné je, když vůdce dojde k přiznávajícímu psu, uváže jej a odvede ho zpět k rozhodčím. 
Při shodných výkonech mají rozhodčí dát přednost v konečném hodnocení psu, který 
spontánně a jasně přiznává. 
Jestliže pes neměl žádnou příležitost ve více kolech k přiznání, je třeba přiznání akceptovat. 
 
g) postupování 
Vystavující pes má na povel postupovat před svým vůdcem. Hodnocení „výborně“ může 
dostat jen ten pes, který spontánně postupuje před svým vůdcem a je trvale v kontaktu 
s pachem zvěře. Psi, kteří k postupování musí být postrkováni nebo popotahováni, musí být 
ohodnoceni níže, úměrně ke stupni nátlaku. 
 
h) chování po výstřelu 
Před každým psem při vyvstání pernaté zvěře musí být vystřeleno. Pes se má po výstřelu 
chovat absolutně korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče nebo se zdráhá pracovat. 
Psi, kteří po výstřelu vyrazí vpřed a musí být vůdcem zadrženi, jsou hodnoceni níže a to podle 
míry působení vůdcem. 
 
i) chování před zvěří srstnatou 
Klid před zvěří srstnatou je základní požadavek. Pes však nemusí být vyloučen, když udělá 
asi 10 kroků za zvěří srstnatou a nechá se vůdcem zadržet. Hodnocení se automaticky snižuje 
podle stupně působení vůdce na psa. 
 
j) chování před zvěří pernatou 



 Při vzlétnutí pernaté zvěře musí pes zůstat absolutně klidný. Zaskočí-li pes za pernatou zvěří 
a nechá se vůdcem zadržet, klesá hodnocení a podle stupně působení vůdcem, může být pes i 
vyloučen. 
 
5. K vyloučení vede: 
a) když pes 2x zvedne koroptve nebo bažanta o kterých neví (např. při postranním vběhnutí), 
b) když pes 2x přeběhne koroptev nebo bažanta, 
c) když pes zvedne 1x koroptev nebo bažanta, které má v nose (ví o nich), 
d) když pes svému partnerovi nepřizná (postupuje k němu či dokonce před něj předstoupí), 
e) když pes 3x v různých směrech vystaví bez prokázání zvěře, 
f) když hledání neodpovídá požadavkům těchto zkoušek (příliš široké hledání bez systému, od 
vůdce proti větru do hloubky, nedostatečně rychlé a vytrvalé), 
g) když pes ruší svého partnera (poštěkávání, běhání za partnerem, nedostatky v poslušnosti), 
h) když pes štve zvěř, 
i) když pes projevuje bázlivost při výstřelu, 
j) je-li pes z vlivu vůdce déle než 1 minutu, 
k) nenastoupí-li vůdce do 3 minut po zavolání nebo nechá-li se pes do 3 minut po ukončení 
běhu uvázat, 
l) nevhodné chování vůdce vůči rozhodčím nebo úmyslné rušení partnera. 
 
DERBY 
 
1. Připuštěni jsou psi anglických stavěcích plemen, kteří v den zkoušky ještě nedovršili 3. rok 
života. Psi hledají v páru nebo jednotlivě (záleží jak je uvedeno v propozicích). Jedna skupina 
rozhodčích by neměla posuzovat více než 10 párů psů. 
2. Na zkouškách mladých psů se klade největší důraz na vrozené vlastnosti psa. Chyby  
z horlivosti a vášně se mají hodnotit shovívavě. V zásadě mají být hodnoceny jen kladné  
výkony. Více velmi dobrých výkonů může ve značné míře vyrovnat chyby. Musí se však  
dělat rozdíl oproti psům, kteří požadované výkony provedou bezchybně. 
3. Posuzuje se podle zkušebního řádu pro Field Trials, ale shovívavěji. 
4. Zkouší se následující disciplíny: 
a) nos  
b) styl hledání  
c) vystavování  
d) rychlost a vytrvalost  
e) držení hlavy  
f) přiznávání  
g) postupování  
h) chování po výstřelu  
i) poslušnost  
j) voditelnost  
 
5. Pes, který předvede bezchybné hledání a vystavování, avšak po vystavení zaskočí za zvěří a  
štve, nemusí být vyloučen. Při jinak velmi dobrém výkonu může obdržet známku „velmi  
dobře“ a při výborném výkonu i známku „výborně“. 
 
ZKOUŠKA DALEKÉHO HLEDÁNÍ 
Hodnocení a všeobecná ustanovení 



Uděluje se 1., 2. a 3. cena. Při větším počtu mohou být ještě další ceny s příslušnou 
kvalifikací. Zkouška se posuzuje podle zkušebního řádu pro Field Trials, přičemž je nutno 
dbát zejména tohoto: 
Hodnocení psů je podle uvážení rozhodčích. Pouze při ocenění známkou „výborně“ se mohou 
ucházet o čekatelství na národního pracovního šampióna a o čekatelství na mezinárodního 
pracovního šampióna. 
CACIT může být přiznán každému psů, a to i tehdy, pokud je již mezinárodním šampiónem 
práce. V tomto případě přechází čekatelství na Res.CACIT.  
 
a) zkouška se koná jen na koroptvích 
Kladné body a chyby na jiné zvěři se započítávají a dokreslují celkový dojem. Pořadatel může 
tyto zkoušky uskutečnit i na jiné pernaté zvěři, ale musí to být uvedeno v propozicích. Pokud 
se zkouška koná pod záštitou F.C.I. je nutný její souhlas. 
 
b) styl hledání 
Hledání má být prostornější než na Field Trials. Důsledně se hodnotí styl jednotlivých plemen 
anglických stavěcích psů.  
 
c) vystavování 
Trojí vystavení v různých směrech bez prokázání zvěře vede k vyloučení. Každé vystavení 
bez prokázání zvěře snižuje hodnocení. Přímé vběhnutí do zvěře při dobrém větru vylučuje 
z posuzování. 
 
d) rychlost a vytrvalost 
Pes, který během zkušební doby výrazně poleví v tempu, nemůže být hodnocen. 
 
e) držení hlavy 
Hlava (nos) psa má být při normálních povětrnostních podmínkách v prodloužení linie hřbetu. 
Protože pach zvěře je v důsledku počasí, větru a přírodních podmínek různé výše nad zemí, 
musí být též akceptováno držení hlavy přizpůsobené daným podmínkám. 
 
f) přiznávání 
Přiznávání se vyžaduje za všech okolností. Má být spontánní, bez pomoci gesta, hlasu nebo 
píšťaly, ale pokud je jednou jasně naznačeno, lze psa podpořit tak, aby nebyl rušen pes, který 
vystavuje. Pes musí při přiznávaní být v klidu a v hledání smí pokračovat buď na povel vůdce 
nebo když vystavující pes pokračuje v hledání. 
Účelné je, když vůdce dojde k přiznávajícímu psu, uváže jej a odvede ho zpět k rozhodčím. 
Při shodných výkonech mají rozhodčí dát přednost v konečném hodnocení psu, který 
spontánně a jasně přiznává. 
Jestliže pes neměl žádnou příležitost ve více kolech k přiznání, je třeba přiznání akceptovat. 
 
g) postupování 
Vystavující pes má na povel postupovat před svým vůdcem. Hodnocení „výborně“ dostanou 
jen ti psi, kteří spontánně postupují před svým vůdcem a prokazatelně jsou v kontaktu se 
zvěří. 
Každé nucení k postupování musí být penalizováno podle míry působení vůdcem. Psi, kteří 
nechtějí postupovat a musí být popotahováni nebo postrkováni vůdcem, jsou z těchto zkoušek 
vyloučeni. 
 



h) chování po výstřelu 
Psi, kteří po výstřelu vyráží vpřed musí být vyloučeni z posuzování. Pes musí zůstat po 
výstřelu absolutně klidný. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že přestane pracovat nebo dokonce 
uteče. 
 
i) chování před zvěří srstnatou 
Vyžaduje se absolutní poslušnost před zvěří srstnatou. Pokud pes nenarazí na srstnatou zvěř, 
poslušnost se předpokládá. 
 
j) chování před zvěří pernatou 
Když před vystavujícím psem vzlétne zvěř pernatá, má ulehnout nebo zůstat nehybně stát. Již 
jen malý krok vpřed jej vylučuje z posuzování a může získat maximálně ocenění C.Q.N. 
(přiznání přirozených vlastností). 


