Mohl by se váš pes stát trialerem?
Někteří psi jsou opravdoví šampioni. Trialeři, plovoucí ve větru, kteří při zachycení i
nejslabšího závanu pachu ztuhnou v mramorovou sochu a čekají, až dorazí střelec, aby jim
posloužil. A pokud tuto scénu osvětlí přitlumené zimní světlo, výkon těchto elitních psů je
uchvacující. Do mysli nadšence, který má to štěstí, že může sledovat toto úžasné divadlo,
se vkrádá nevyhnutelná otázka: dokázal by to můj pes? Abychom získali odpověď na tuto
zásadní otázku, obrátili jsme se na našeho spolupracovníka Claude Piata, mnohokrát
oceňovaného drezéra a požádali jsme jej, aby nám ji zodpověděl.
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Mohou takové výkony podávat všichni psi?
Ne. Ne všichni psi jsou schopní podávat výkony na soutěžích Field Trials. Naopak všichni psi,
nazývaní „lovečtí“ jsou schopni podávat více či méně kvalitní výkony při lovu. Někteří psi
udělají radost svým pánům, protože vyhoví jejich nárokům, aniž by při tom podávali nějaké
oslnivé výkony. Jsou ovšem i jiní lovci, kteří hledají u psů naprostou dokonalost, aniž by ji
někdy opravdu dokázali najít. Mezi těmito dvěma extrémy je však naprostá většina lovců,
kterým při lovu dobře pomáhá jejich pes a vzájemná spolupráce je uspokojuje.
Hledáme-li psa vhodného pro soutěže Field Trials, bez ohledu na to, o jaké plemeno stavěče
se jedná, musí mít v první řadě výjimečné schopnosti. Jsou to rychlý pohyb v plemenném
stylu, aniž by však pracoval zbrkle, tah na zvěř a standardní nesení hlavy, to jsou ty hlavní
požadavky k tomu, aby se ze psa mohl stát dobrý trialer. Ale k úspěchu je rovněž nezbytný
schopný majitel, anebo dobrý drezér.
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Může být pes-trialer používán pro lov?
Se psem-trialerem je pochopitelně stále možné lovit v případě, že si pes podrží nabytý výcvik,
protože se často stává, že lovec, opojený střelbou, zapomene psa kontrolovat. Je vždycky
těžké jedním okem
kontrolovat akci psa
a druhým sledovat
cíl, pokud zrovna
netrpíte silnou
šilhavostí. Hlavním
cílem lovce je účinná
střelba vedoucí
k ulovení, a tak
obvykle klid psa po
vzletu zvěře nebo po
výstřelu moc neřeší.
Při Field Trials je
absolutní klid v obou
případech naprosto
nezbytný a jeho
obnovení je proto
nutné při návratu psa
z praktického lovu na soutěže. Zvláště společné lovy zkazí dobré návyky psů mnohem
snadněji, než k tomu dochází při individuálním lovu. Při lovu sluk používají lovci svoje trialové
psy bez větších problémů. Potom vše závisí na vzdálenosti, na jakou pes hledá, hledání musí
zůstat prostorné a není třeba mít strach pustit psa na větší vzdálenost, pokud pevnost
vystavení má pes dokonale vštípenou. Daleké hledání ovšem neznačí, že se pes vymkne
z dosahu, musíte mít svého psa stále pod kontrolou. Aby bylo jasno, je to pes, kdo si vás musí
neustále hlídat, nikoli naopak.
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Mohu si psa cvičit sám?
Je pochopitelně dobře možné, abyste si psa cvičili sami, pokud ovšem máte k dispozici
dostatek času, vhodný terén, zvěř a základní znalosti. Schopnost dobře vnímat psa není dána
každému, a pokud máte tendence „hladit psa proti srsti“, je jasné, že vám dána nebyla.
V různých plemenech najdete takové psy, kteří se snadněji usměrňují, a není to vaše zásluha,
že jste takového psa snadno vychoval a pak narazíte na psa s naprosto odlišným
charakterem, a může to být ve stejném plemeni. Můžete udělat mnohé chyby, které mohou
zničit kariéru psa, zvláště musím zmínit nevhodné a nemístné používání elektrického
výcvikového obojku.
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Jak nalézt drezéra?
Ve Francii není nedostatek drezérů. Už sice nevychází seznam, který umožnil vyhledávat
jednotlivé drezéry podle bydlišť, ale internetová síť je důl, ve kterém naleznete vše, co
potřebujete vědět, abyste si mohl vybrat. Volba je to obtížná a riskujete i to, že se můžete
splést. Jsou tu tací, kteří mají v této činnosti již tradici, i ti, kteří se do ní spontánně vrhají a
neznalí se mohou splést. Nalézt někoho není až tak obtížné, ale vybrat si toho, který vám
bude nejlépe vyhovovat, to už je těžší. Vyberte si drezéra použitelného v každém smyslu
slova. Schopného vám zpočátku naslouchat a stejně schopného cvičit vašeho psa na plný
úvazek, schopného vám vysvětlit chování vašeho psa během výcviku, ukázat vám jeho práci
v terénu a přirozeně takového, který je vám k dispozici vždy, když potřebujete vědět novinky,
týkající se vašeho psa.
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Jaký to má smysl?
Pravidla Field Trials říkají: SCC organizuje FIELD TRIALS za účelem zlepšování úrovně stavěcích
psů a vyhledání těch nejlepších představitelů jednotlivých plemen v terénu. Titul Trialer a
Šampion, který psi získají na těchto zkouškách, je staví do pozornosti chovatelů při
vyhledávání nejlepších plemenných zvířat. Tolik text. Psi, ozdobení tituly na sebe upozorňují
svými oceněními, což má vliv na jejich použití v reprodukci. Ale i když někteří dobře
orientovaní chovatelé hrají tuto hru, není to případ všech a mnoho pracovních šampionů
není v plemenitbě použito. Je třeba ještě přihlížet k exteriérovým kritériím, což dále
komplikuje výběr. FT je také výkladní skříní pro profesionály i amatéry. Představa, že při
vítězství vyhraje váš pes či fena finanční cenu, je mylná! Jedinou odměnou za všechno vaše
snažení je radost z dokonalého psa, loveckého pomocníka při lovu a v době mimo loveckou
sezónu radost z jeho vynikajících výkonů při společných procházkách. Lovecký pes potřebuje
nezbytně soustavné procvičování, zabráníme tím také tomu, aby měl nadváhu.
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Na kolik mne to přijde: drezér, soutěže…?
Jestliže říkám, že FT je drahá zábava, věřte tomu, to je známá pravda. Pojďme tedy rozebrat,
kam zmizí vaše peníze v případě, pokud jste se rozhodli prezentovat svého psa na soutěžích
Field Trials. Startovní poplatek činí 35 euro při jarních soutěžích a soutěžích na divoké zvěři,
45 euro při podzimních soutěžích typu GT a 40 euro na Grande Quête, tarify jsou stanoveny
CUNCA/SCC (komise pro pracovní využití stavěčů/centrální kynologická organizace) a inkasují
je pořádající organizace. Z toho musí zaplatit ubytování a stravování rozhodčích, uhradit jim
cestovní náklady (cena za 1 km je stanovena od července 2017 na 0,50 euro za kilometr).
Dále musí organizátor uhradit další výdaje, spojené s organizací, jako je například nájemné za
prostor, ve kterém se účastníci scházejí a mnoho dalších souvisejících výdajů, které si ani
neumíme představit. Ještě v 80. letech organizátoři dosahovali zisku, ale podmínky jsou rok
od roku tvrdší a je nutno zpřísňovat rozpočty. Drezérovi se platí mezi 1000 a 2000 euro před
soutěžemi a za každé předvedení vašeho psa na soutěži 60 až 100 euro. Tyto platby slouží
k pokrytí nákladů na přepravu, ubytování a stravování. Je to také odměna za období, kdy je

pes trénován, ať už ve Francii nebo v zahraničí, ale to už jsou informace více důvěrné. Výše
poplatků se může u jednotlivých drezérů lišit a deklarovaná cena není pokaždé v souladu se
skutečností. Obvykle drezér zveřejňuje cenu svých služeb na síti, ale nedělá to každý. Ať už je
to jak chce, pokud se chcete vyhnout nemilému překvapení, máte právo se předem zeptat na
rozpočet, je to jistější.
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Má se můj pes specializovat na určitý typ soutěže?
Máte k dispozici čtyři typy soutěží. Grande Quête je rezervována pro britská plemena. Quête
de Chasse (lovecké hledání) pro britské i kontinentální psy je možné vypsat v jednotlivcích
(solo) i párech (couple). Začátečníci (débutants) začínají soutěžit v sólových soutěžích. Jsou
tři typy soutěží podle ročního období, v nichž se FT pořádají. Typ jarní (Printemps) je pořádán
výhradně na divokých koroptvích, při typu letním (Été) psi pracují opět na divoké zvěři –
koroptvích, bažantech a horské pernaté zvěři. Pouze na podzim a v zimě mohou psi pracovat
na vysazených bažantech a také se pořádají FT na sluky lesní. Přinášení bažantů je povinné.
Zbývá ještě jedna zvěř, bekasina otavní. Soutěže na této zvěři se konají během celého roku a
ty navštěvují jen specialisté.
Kalendář soutěží je zveřejňován na každé pololetí. V případě zájmu o soutěžení na Grande
Quête, které jsou vždy organizovány odděleně, musí mít váš pes specifické schopnosti a
potřebuje speciální výcvik. Vy se musíte sám rozhodnout, na jakou soutěž budete svého psa
specializovat a je to váš drezér, kdo vám v tom poradí.
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Vyplatí se to?
Komu? Pro profesionály je to povinnost, jinak je lepší zůstat doma. Určitou část psů je
vhodné předvádět, naopak u menší části je to zcela zbytečné. Amatér, který si sám předvádí

jednoho nebo dva psy, ví, co ho to stojí, když s nimi cestuje přes celou Francii. Jestli se to
vyplácí organizátorům, to už jsme zmiňovali výše: stále méně a méně. Velké zisky, které
plynuly ze soutěží v dobách minulých už, až na malé výjimky, neexistují. Tyto soutěže udržují
místní podnikání v chodu, to je fakt. Nejsou organizovány k tomu, aby se na nich vyhrávaly
peníze (viz odstavec „Jaký to má smysl“), jejich smysl tkví v tom, prezentovat čistokrevné
psy, a tak slouží k výběru těch nejlepších. Často je vyčítáno drezérům, že z Field Trials mají
peníze, ale to je přece jejich řemeslo a řemeslo je musí uživit. Drezérova činnost přispívá
k selekci nejlepších. U drezéra se díváme na výsledky, kterých dosáhl se psy na FT. Musí-li
naplnit psy plný kamion, aby vydělal peníze, je to pro jeho kariéru nepříjemné a nakonec si
toho všimnou i klienti. Úspěšné výsledky ze soutěží, to je výkladní skříň drezéra a tato
výkladní skříň musí být krásná, aby přitáhla klienty. CUNCA (Commision d´Utilisation
Nationale des Chiens d´Arrêt) vybírá 1 euro z každého prezentovaného psa, aby se stroj FT
nezastavil.
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Existují drezéři, kteří se specializují na jedno plemeno?
Dobrý drezér musí umět cvičit všechna plemena, aby dokázal svoji všestrannost, ale někteří
se specializují na jednu nebo dvě rasy, které mají nejraději, anebo proto, že uspěli jen
s jedním plemenem a klienti si tak myslí, že nejsou schopni žádné jiné cvičit. Není dobré se
zaměřit jen na soutěže, pořádané kluby výhradně pro
jejich plemena, anebo na soutěže pro jednotlivá
plemena, je třeba soutěžit na „otevřených“ FT, kde
jsou přítomna všechna plemena, chtějící získat titul
šampionů. Ty, kdož se věnují jen jednomu plemeni,
najdeme spíš mezi amatéry, než v řadách
profesionálů a jeden jako druhý bývají zároveň i
chovateli
vybrané rasy.
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Jak dlouho trvá období soutěží?
Období, v němž probíhají jednotlivé typy soutěží, jsou
uvedena výše, ve Francii trvá období jarních trialů od
března do dubna, končí po14. dubnu, což je
francouzské specifikum, zatímco v jiných evropských
zemích dále pokračují. Ve Francii je toto omezení důsledkem přehnané snahy o ochranu
zvířat. V létě probíhají průběžně, podzimní jsou vázány na začátek lovecké sezóny a trvají do
prosince, hlavní období je mezi polovinou září a 15. prosincem. Není nutné absolvovat
kompletně celou sezónu, můžete si vybrat i podle biotopu (krytiny), ve kterém se bude
běhat. Je třeba si uvědomit, že příprava na první soutěž je stejná, jako na desátou či
dvacátou a že ne vždy se vyhrává.

11
Co dělat, když probíhají soutěže během lovecké sezóny?
Podzimní soutěže probíhají
během lovecké sezóny, tedy
v období, kdy se zvěř loví. Majitel
psa, který se rozhodl jej
předvádět nebo nechat
předvádět na zkouškách
podzimního typu, bude tedy
muset strávit svoji loveckou
sezónu bez něho, jak vyplývá
z výše řečeného.
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Jak dlouho trvá kariéra psa?
Kariéra soutěžního psa může být krátká, pokud je úspěšný a dosáhl brzy očekávaných
výsledků, ale měla by trvat minimálně dva roky. Jestliže získal velmi rychle titul nebo tituly,
bude v jeho zájmu dále pokračovat v soutěžení, aby se na něj nezapomnělo. Dostal-li se na
opravdový vrchol, dosáhne na „Svatý Grál“ – rozuměj - dostane se do výběru na různé
šampionáty, evropské či světové či mistrovství jednotlivých států! Kariéra soutěžního psa ale
může trvat i dlouho, není raritou vidět soutěžit osmileté psy, kteří získali titul šampionů již
dávno. O tom, jak dlouhá bude psova kariéra, rozhodne sám majitel podle svého uvážení.
Všechny soutěžní kariéry mají různé výkyvy, jednou je pes na vrcholu, jindy se mu nedaří.
Jsou psi, kteří jsou „ranní“ a jiní vyspívají později, na tom závisí délka období, potřebného pro
získání šampionátu. Jsou i takoví šampioni, kteří běhají soutěže až do úplného opotřebení. I
zde platí, pokud si zachovávají potřebnou vášeň a dělá-li jim to stejnou radost, jako v prvních
dnech, proč ne? Jediným rizikem bude nelibost soudců, kteří jej budou muset posuzovat.
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Jak dlouho musí můj pes zůstat u drezéra?
To závisí na vybraném typu soutěže, ale ten čas se vám vždy bude zdát dlouhý. Příliš dlouhé,
příliš drahé – to jsou hlavní reakce na tento dotaz. Ale nechci vás nechat v nejistotě, to není
můj styl. Měsíc výcviku … zdá se to trochu dlouhé. Následuje jeden měsíc soutěžení, to jsou
dohromady dva měsíce. Není snadné však vyčíslit všechny náklady, protože trénink mimo
samotný výcvik se nebere v potaz. Například pes, který bude soutěžit na jarních soutěžích, je
umístěn k drezérovi na začátku ledna a vrátí se mu domů 14. dubna. Odjede do Španělska
nebo podobně, aby získal fyzičku, aby se obeznámil s prací na divokých koroptvích, ale
především proto, aby mohl pracovat v těch nejlepších podmínkách. Po měsíci v cizině se vrátí

domů, nacpe se granulemi, adaptuje se na francouzské podmínky, aby mohl absolvovat
kolečko soutěží, a pro jaro jsou už jeho aktivity ukončeny. Tři měsíce jsme s ním nebyli
v kontaktu. Při přípravě na podzimní soutěže je příprava o něco kratší, ale ne o moc. Pro
přechodné letní období není třeba dlouhé přípravy, neboť pes je v kondici.
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Jak bude pes snášet přepravu v dodávce a cestování?
Tento dotaz je vždycky důvodem
k obavám všech majitelů psů a odpovím
bez zaváhání - dobře. Pes miluje svoji
dodávku, neboť miluje lov a toto je
prostředek, jak se do terénu dostat.
Jeho nadšení se tak vztáhne i na
dodávku. Je to jeho domov, jeho
zázemí, jeho útočiště, prostor, kde
odpočívá. Pes je mnohem víc naštvaný,
když uvidí dodávku odjíždět bez něho,
než když je uvnitř.
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Jsou Field Trials opravdu důležité
pro majitele psa?
Řekl jsem to už výše, ale neuškodí to
znovu zopakovat. Jestliže se majitel
rozhodne pro absolvování FT, protože
od toho očekává finanční přínos, je lepší
s takovým dobrodružstvím nezačínat.
S výjimkou toho, pokud máme psa
výjimečných kvalit, který je vyhledáván
na krytí, ale to je spíš výjimka. Štěňata
od feny, která získala trialové tituly, se
dobře prodají, ale pokud vezmete v
úvahu náklady, s vrhem spojené, nelze
počítat se ziskem. Účastníci Field Trials jsou především nadšenci, kteří to nedělají pro peníze,
protože když něco milujeme, na náklady se neptáme. Když něco vyhrají, tím lépe, ale není to
žádný jackpot s výjimkou těch nejlepších, výjimečných psů, kteří se stanou zlatým dolem
vzhledem k obchodům s jejich potomstvem.
Ať už majitel svěří svého psa Petrovi, Pavlovi nebo třeba Jakubovi, musí jej respektovat.
Drezér musí být k dispozici pro majitele vždy a všude a musí si jej vážit, neboť si to zaslouží.
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