Vážení přátelé, příznivci honičů a především lovu s nimi! Dne 18. září uspořádal Spolek
francouzských smečkových honičů nultý ročník T.A.N. - Test d´aptitudes naturelles, což je
v překladu test vrozených vloh. Jako základní pravidla tohoto testu jsme použili na naše podmínky
upravený překlad pravidel francouzského SCC (Socété centrale canine).
Proč právě T.A.N.?
Honiči pocházející ze západu a jihozápadu Evropy, podle Francouzů se tahle oblast nazývá
„před Rýnem“, mají na rozdíl od plemen z oblasti střední a východní Evropy, Francouzi nazývané
„za Rýnem“, poněkud jiný způsob práce.
„Předrýnský“ způsob lovu se tradičně odehrával způsobem štvanice, a to jak jízdní (grand
vénérie), tak i pěší, (petit vénérie). Psi při grand i petit vénérie pracovali ve smečce, při petit
vénérie výjimečně ve dvojici. Pro grand vénérie se používala velká plemena, podle našeho
názvosloví vysokonohá, o kohoutkové výšce 60 - 70 cm i vyšší. Pro pěší lovy se používali psi
střední velikosti, nebo nízkonozí, (basseti). Proto existuje několik francouzských, a také
švýcarských plemen, která se dělí podle kohoutkové výšky. Proč zde zmiňuji švýcarské honiče?
Protože blízká příbuznost francouzských a švýcarských honičů je jak ve způsobu práce, tak
v exteriéru, zcela zřejmá.
Co se týká „zarýnských“ honičů, zde byla praxe obvykle jiná. Parforsní způsob lovu zde mezi
„obyčejnými“ lovci nezakořenil. Lovilo se sice také pěším způsobem, ale ne stylem petit vénérie.
Honiči pracovali buď samostatně, nebo i ve skupinách, z nichž ovšem každý patřil jinému z lovců.
Požadoval se od nich jiný způsob práce: Razantní a všeobecně preferované hlasité sledování
stopy a nahánění zvěře na představené střelce.
Francouzští honiči vynikají výrazným hlasem. Není žádoucí, aby pes hlásil vytrvale po celou
dobu sledování stopy. Jednak se hůře určuje, zda psi ještě štvou, nebo už staví, ale především
uštěkaný pes zbytečně zvěř vyplaší a vyžene dřív, než má možnost nahánět ji na představené
střelce.
Česká republika nemá v lovu s honiči žádnou tradici, dokonce je jedinou zemí v Evropě, která
nemá vlastní plemeno honičů. Zřejmě i z toho důvodu jsou zkušební řády pro honiče koncipovány
spíše pro jezevčíky a teriéry a nerespektují pracovní standardy plemen honičů.
Proto právě T.A.N.! Postihuje totiž odlišnosti výše uvedených způsobů práce různých plemen
honičů tak, jak je předepisují pracovní standardy. To je hlavní důvod, proč je pro chovatele a
držitele honičů důležitý! Test vrozených vloh je v kynologicky vyspělých zemích základní normou
pro výběr honiče pro zařazení do reprodukce, žel u nás zcela opomíjenou.
Ale k vlastní akci. Testu vrozených vloh se účastnilo 13 honičů. 11 malých modrých
gaskoňských honičů, jeden porcelán a jeden modrý gaskoňský basset. Představily se tři dvojice,
ostatní psi byli vedeni jednotlivě. Test se uskutečnil v honitbě s dostatkem spárkaté zvěře, každý
zkoušený pes měl možnost přijít do kontaktu s teplou stopou zvěře, či se zvěří. Předvedení honiči
prokázali dostatečné lovecké vlohy.
Celá akce proběhla za krásného podzimního počasí, ve velmi přátelské atmosféře, s bohatým
pohoštěním. Ale především! V duchu tradic lovu s honiči doprovázely celou akci nádherné lovecké
fanfáry.
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