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Méně známá plemena

Vydrař (otterhound)
Když jsem na podzimní výstavě v roce
2008 listoval v katalogu MVP v Českých
Budějovicích, nemohl jsem, s ohledem na
plemena, která mě zajímají, přehlédnout, že
je zde uveden jeden zástupce velmi vzácného plemene, vydrař.
Marně jsem se snažil vybavit si článek, který jsem o tomto plemeni kdysi četl. Vzpomínám si jen, že v něm byl popsán velký, dobře
osrstěný pes, který se, ve velkých smečkách,

spousty otázek, začala sama vyprávět: „Poprvé jsme s manželem viděli vydraře na světové výstavě v Dortmundu. Velmi nás zaujal
svojí podobou s velkým hrubosrstým vendéeským basetem a milou a přátelskou
povahou. Při rozhovoru s chovatelkou jsme
se dozvěděli, že vydrař je na pokraji vyhynutí. Rozhodli jsme se pořídit si štěně. Získat
jej ale nebylo snadné. Pět let jsme si dopisovali s chovateli z Anglie, Ameriky, Švýcarska,

Už za krále Edwarda II…
Zmínky o lovu vyder smečkami psů pocházejí již z 12. století, z doby krále Edwarda II.
Nejednalo se ovšem o vydraře dnešního
typu, ale spíše o psy, kteří byli k lovu vyder
vhodní. Ostatně v té době, podobně jako
u loveckých smeček ve Francii, se nikdo čistokrevnou plemenitbou nezabýval. Až v pozdější době se začal formovat cílevědomou
plemenitbou ustálený typ vydraře. Na tomto šlechtění se podíleli bloodhound, foxhound, harrier, foxteriér a i někteří francouzští drsnosrstí honiči, především velký
vendéeský grifon a nivernaiský grifon. V době
2. světové války plemeno téměř vymizelo
a bylo restaurováno pomocí bloodhounda,
velkého vendéeského grifona a nivenaiského
grifona. Z tohoto křížení vzešel dnešní
moderní typ vydraře. K jeho výraznému
rozšíření však již nikdy nedošlo. Především
proto, že jeho jedinou specializací byl lov
vyder, které byly v celé Evropě téměř vyhubeny nebo vyhynuly v důsledku znečistění
vod, a jsou chráněny zákonem.

Pes lavinový a vodní záchranář
používal v Anglii k lovu vyder. Z celého článku mi utkvěla v paměti stať, která se zabývala způsobem lovu. Obdobně jako na lovech
se smečkou honičů ve Francii, nešlo zde
o co největší počet ulovených vyder, ale

Německa a Holandska. V jiných zemích jsme
chovatele neobjevili. Až v roce 2007 jsme
měli štěstí. Ozvala se nám paní Asvorth z Anglie.V její chovatelské stanici se narodila štěňata a může nám prodat fenku. Museli jsme ale

Přitom má vydrař všechny předpoklady
stát se ideálním společníkem. Po bloodhoundovi získal klidnou, vyrovnanou a přátelskou
povahu. Jako všichni smečkoví psi není agresivní a dobře se snáší s jinými psy. Má velmi
hustou, hrubou srst, která ho chrání před

Když jednu z nejlepších smeček v Anglii doslova zdecimovala psinka, její majitel ji už
nikdy neobnovil, poněvadž věděl, že smečku tak skvělých kvalit již nikdy nesestaví.
o požitek ze stylu práce smečky. Dokonce
jsem si vzpomněl, že když jednu z nejlepších
smeček v Anglii doslova zdecimovala psinka,
její majitel ji už nikdy neobnovil, poněvadž
věděl, že smečku tak skvělých kvalit již nikdy
nesestaví. Vyšlechtit smečku s dokonalým
a jedinečným stylem lovu není práce pro
jednoho člověka a jeden lidský život.

Jak Rowena do Čech přišla
Vyhledal jsem kruh, ve kterém měl být
vydrař vystaven. U kruhu leželo znuděné chlupaté psisko a s dobráckým
výrazem pozorovalo okolí. Majitele
Kingstree Roweny, jak se fena vydraře jmenuje, manžele Maršíkovy, jsem
již znal ze společného členství v Klubu chovatelů honičů. Dana je majitelkou jedné z nejlepších chovatelských stanic velkých hrubosrstých
vendéeských honičů v Evropě. Její
chovy jsou ozdobeny tituly z řady mezinárodních, evropských i světových výstav
a dokonce i ze slavné
Cruftovy výstavy. Tím spíš
jsem byl na Rowenu zvědavý. Jako by Dana tušila

nejdřív popsat naše zkušenosti s chovem psů,
zaslat fotografie prostředí, ve kterém je chováme, a napsat, k jakému účelu hodláme
vydraře využívat. Po náležitém prověření nám
paní Asvorth letecky zaslala tříbarevnou fenku jménem Kingstree Rowena.“

nepřízní počasí, a velmi kvalitní nos. Pro tyto
vlastnosti je ve Švýcarsku úspěšně používán
jako lavinový pes a vodní záchranářský pes.
Vydrař vyspívá velmi pozdě, dospělým se
stává až ve třech letech věku.
Po dlouhém pátrání po celé Evropě se
podařilo najít pro Rowenu ženicha v Holandsku a v chovatelské stanici Danda Bohemia
se již čeká jen na hárání. Nedávno do této
chovatelské stanice přibyl malý psík tmavé
barvy Belmondo VilleSeekers z Německa
a je u nás i jeho sestra zajímavého, trikolorního zbarvení.

Co říká standard
Vydrař je zařazen v VI. skupině FCI. Je to
velký a silný honič, vyšlechtěný původně pro
celodenní lov ve vodě, ale je rovněž schopný
honit i na pevné zemi. Je to velký pes s rovnýma nohama, bez vad, s hrubou srstí. Hlava
vyjadřuje vznešenost, tělo je solidně stavěné,
chody pružné a krok prostorný. Jeho charakteristickými znaky jsou dvojí hrubá srst a velké tlapy.Výška psů se pohybuje okolo šedesátidevíti, fen okolo jedenašedesáti centimetrů.
Slavomír Hanáček 
Kontakt: www.c-box.cz/danda_bohemia
Foto: autor
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