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V‰estrannost na ãtyfiech tlapkách

Plemeno 
je oblíbeno
jako loveck˘
i rodinn˘
pes
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ito psi pocházejí z jiÏní ãásti ostro-
va New Foundland. Poprvé byli
dovezeni do Evropy pfied pfiibliÏnû

200 lety. Jsou vhodní jako psi rodinní,
dokáÏou vodit nevidomé, pÛsobí jako
záchranáfii, jako vyhledávaãi omamn˘ch
látek i jako psi loveãtí. Jejich stabilní ner-
vov˘ systém umoÏÀuje vysokou zátûÏ.
Labrador‰tí retrívfii ov‰em mají také své
nároky. Aby se cítili dobfie, potfiebují hod-
nû pohybu a zajímavé úkoly. 
K nejv˘raznûj‰ím vlastnostem labra-
dorsk˘ch retrívrÛ patfií jejich ochota
aportovat a vrozen˘ loveck˘ zápal. Klid
na stanovi‰ti, chuÈ pracovat, vytrvalost
a orientace na pernatou a vodní zvûfi
ov‰em nejsou zrovna nezbytn˘mi
pfiedpoklady nekomplikovaného ro-
dinného psa. Proto pfiedev‰ím lovci,
ktefií se pro toto plemeno nadchnou,
jsou schopni mu poskytnout  pÛvodní
specifické vyuÏití. 
To pfiirozenû neznamená, Ïe by se labra-
dofii nemohli cítit dobfie jinde neÏ
v loveck˘ch kruzích. Existují také jiné
aktivity, tfieba práce s dummy (umûl˘mi
aporty), která pfiichází v úvahu jako velmi
vhodná alternativa. Jedno je jasné: toto
aktivní plemeno potfiebuje majitele, kter˘
má rád pohyb. Peciválové nebo lidé, ktefií
se z nûjakého dÛvodu museli vzdát fyzic-
k˘ch aktivit, by si mûli vybrat nûjakého
ménû aktivního psa. 

NEDOSTATEâNÉ ZAMùSTNÁNÍ
Inteligenci a loveck˘ pud labradorského
retrívra rozhodnû nelze podceÀovat.
Pokud tento lov milující pes nemÛÏe své
vlohy uplatnit, hrozí mu nevytíÏenost,
která s sebou mÛÏe pfiinést celou fiadu
nepfiíjemn˘ch skuteãností. DÛsledkem
psího Ïivota bez dostateãn˘ch podnûtÛ
se mohou stát neposlu‰nost, neklid,
letargie a dokonce i agresivita. Taková zví-
fiata, jejichÏ majitel nevûdomky podporo-
val neÏádoucí zpÛsoby chování, pak
nezfiídka dfiíve nebo pozdûji konãí v útul-
cích. KaÏd˘, kdo uvaÏuje o tom, Ïe si pofií-
dí psa, by se mûl nejprve zamyslet nad
tím, zda jeho vlastní styl Ïivota odpovídá
potfiebám urãitého ‰tûnûte. Vyhne se tím

bezv˘chodn˘m situacím v budoucnosti. 

ZLATÉ SRDCE
Urãitû se vyplatí labradorského retrívra
pfiimûfienû zamûstnávat a zatûÏovat.
V takovém pfiípadû se u nûj rozvine celá
paleta udivujících pozitivních charakte-
rov˘ch rysÛ svûdãících o tom, Ïe má srd-
ce ze zlata. Rozpustilost a veselost, které

labradorsk˘ retrívr kolem sebe ‰ífií a vyza-
fiuje, dokáÏou z obyãejného dne udûlat
den sluneãn˘. A to není málo. 
S tím souvisí, Ïe se tito úÏasní psi dají
skuteãnû snadno vychovávat a vést. Pod
vedením zku‰eného chovatele nebo psí-
ho trenéra se s v˘chovou labradorského
retrívra zpravidla dobfie vypofiádají i úpl-
ní zaãáteãníci. Navzdory vrozen˘m lovec-
k˘m vlastnostem tito sympatiãtí psi
netíhnou ke ‰tvaní zvûfie ani k potulkám. 
Ve vztahu k dûtem b˘vají labrador‰tí
retrívfii pfiekvapivû trpûliví a vlídní.
Dvounoh˘ dorost zkrátka patfií do smeã-
ky, a proto je s láskou akceptován. Ov‰em
staré pravidlo, které fiíká, Ïe „malé dûti
a psy nikdy nenecháváme samotné,“ pfii-
rozenû platí i pro nû. VÏdyÈ koneckoncÛ
také pes by mûl b˘t chránûn pfied dûtskou
nezku‰eností, dûti vÏdycky nedokáÏou
správnû odhadnout své chování.
Skuteãnû se zdá, Ïe na pfiísloveãné vlast-
nosti labradora, anglicky trefnû naz˘va-
né „will to please“ (snaha zavdûãit se), je
mnoho pravdy. Plemeno má jen jeden
cíl: pokou‰í se dûlat v‰echno tak, jak si
to pfiejí jeho lidé. Pocit, kter˘ labrador
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LABRADORSKÝ RETRÍVR
Jsou pfiítulní a mazliví. Jejich trpûlivost a vyrovnanost ve vztahu k dûtem z nich ãiní
jedny z nejoblíbenûj‰ích rodinn˘ch psÛ dne‰ka. Labrador‰tí retrívfii snad kaÏdého
pfiesvûdãí svou krásou a veselostí. Pfiitom jim mnohdy nechybí ani kvality hlídacích psÛ.
A nejen to: málokter˘ jin˘ pes se dokáÏe bl˘sknout v tolika rÛzn˘ch oblastech pouÏití. 

T

Plemeno je oblíbeno jako
loveck˘ i rodinn˘ pes

Pravideln˘
pohyb je
dÛleÏit˘,
aktivní pes
potfiebuje
zátûÏ
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zaÏívá, kdyÏ je pochválen za správné
chování, je pro nûj zjevnû tou nejkrás-
nûj‰í odmûnou. 

NEW FOUNDLAND
MoÏná to v‰echno má co dûlat s pÛvo-
dem labradorského retrívra. JiÏ pfied-
chÛdci tohoto oblíbeného loveckého
a rodinného psa museli b˘t pfiizpÛsobiví,
pfiátel‰tí a pilní. Vlastí labradorského
retrívra je jih New Foundlandu. I kdyÏ se
ta domnûnka pfiímo nabízí, kupodivu
nemá stejnojmenn˘ kanadsk˘ poloostrov
Labrador s tímto plemenem nic spoleã-
ného. Pfiedky labradorského retrívra

bychom pravdûpodobnû mohli hledat
mezi takzvan˘mi psy St. Johna, jejichÏ
vzhled a roz‰ífiení jsou ov‰em dokumen-
továny jen nedostateãnû. KdyÏ srovnáme
vodomilného, aportováním posedlého
labradora s mohutn˘m medvídkem novo-
fundlanìanem, padnou nám do oka jako
nejvût‰í rozdíly pfiedev‰ím men‰í velikost
a krátká srst prvního. Naproti tomu
u obou plemen lze pozorovat velkou
náklonnost k mokrému Ïivlu, vynikající
plaveckou techniku a radost z aportová-
ní. Labradorsk˘ retrívr a novofundland-
sk˘ pes jsou v˘sledkem nûkolik staletí
trvající selekce pracovních psÛ, ktefií ãlo-
vûku stáli po boku pfii lovu i pfii vykoná-
vání kaÏdodenních prací. Silnûj‰í, mohut-
n˘ novofundlandsk˘ pes slouÏil mimo
jiné k tahání tûÏk˘ch nákladÛ a co se t˘ãe
drÏení, byl pfiece jen ménû nároãn˘ neÏ
kÛÀ nebo poník. Labrador mûl na starost
lov; pfiiná‰el z vody na sou‰i zastfielené
vodní ptáky. V Anglii je dnes labradorsk˘
retrívr pouÏíván pfieváÏnû pro práci po
v˘stfielu (na pernatou zvûfi). Naproti
tomu jinde v Evropû a také u nás se ãas-
to ujímá i práce pfied v˘stfielem, kterou
v Anglii mívají na starost ‰panûlé. Velké
oblibû se tû‰í také jak rodinn˘ pes. 

FIELD TRIALS
Existuje je‰tû dal‰í moÏnost jak labrador-
skému retrívrovi obstarat povyraÏení:
takzvané Field Trials, které pfiedev‰ím
v USA a v Anglii pfiitahují majitele labra-
dorÛ i zvûdavé diváky a jsou pfiesnû stfii-
Ïeny na míru potfiebám tûchto psÛ.

Nûktefií chovatelé v rámci sv˘ch chovÛ
dávají pfiednost lehce stavûnému typu
labradora, kter˘ má v˘raznû uÏ‰í hlavu,
ménû hlubok˘ hrudník a del‰í hfibet neÏ
v˘stavní exempláfie. U „typu na Field
Trials“ je v popfiedí zájmu chovatele pou-
ze a jenom v˘konnost. V̆ stavní úspûchy
jsou spí‰e druhofiadé. 
Kdo se zajímá o Field Trials, ten by se mûl
obrátit na ty kluby chovatelÛ retrívrÛ,
které podporují i mezinárodní kondiãní
testy retrívrÛ (International Retriever
Contests), konající se kaÏd˘ rok v jiné
evropské zemi a fiídící se pravidly anglic-
kého English Kennel Clubu, kter˘ je zod-
povûdn˘ za pracovní testy loveck˘ch psÛ. 

B¯VALÍ VODNÍ PSI
Voda hraje pfii v˘cviku labradorského
retrívra velkou roli. A má to svÛj dÛvod.
Labradofii mají mnoho spoleãného s vod-
ními psy, ktefií byli prokazatelnû pouÏívá-
ni kanadsk˘mi rybáfii a lovci uÏ v 17. sto-
letí. Tito dávní vodní psi byli údajnû
stfiednû velcí, mûli zvlnûnou srst a gen
pro strakatost. Ocas pr˘ nosili pfieváÏnû
nahofie. Tehdy sice je‰tû neexistoval plá-
novit˘ chov, pfiesto lze tyto v˘konné vod-
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Standard krátce
âÍSLO FCI: 122c
ZEMù PÒVODU: Velká Británie
KLASIFIKACE FCI: Skupina 8 –
Pfiina‰eãi, slídiãi a vodní psi
POUÎITÍ: Loveck˘ pes, rodinn˘ 
pes, záchranáfi, prÛvodce 
nevidom˘ch, stopafi. 
CELKOV¯ VZHLED: Mohutnû stavûn˘
stfiednû velk˘ pes s krátkou bederní
partií a s velmi aktivní povahou.
·iroká lebka; hluboká a dobfie klenutá
hruì a hrudní ko‰; ‰iroké, silné
pánevní konãetiny a bedra. 
VELIKOST: U psÛ vût‰í neÏ 56 – 57 cm
kohoutkové v˘‰ky, feny vût‰í 
neÏ 54 – 56 cm kohoutkové v˘‰ky
HMOTNOST: Neudána
POVAHA: Inteligentní, pozorná,
dobromyslná. nikdy agresivní,
pfiizpÛsobivá, vûrná, stále 
se snaÏí zalíbit se
SRST: Krátká, hustá, ne zvlnûná, bez
praporcÛ, podsada odolná vÛãi poãasí
ZBARVENÍ: Jednobarevné ãerné, 
Ïluté (od svûtle krémové aÏ po li‰ãí
ãerveÀ) nebo játrové/ ãokoládové, 
bílá skvrna na hrudi je pfiípustná
PRÒMùRN¯ VùK: 10 aÏ 14 let
KONTAKTNÍ ADRESY: Retrívr kluby:
http://www.retrieverklub.com/
http://www.retriever-klub.cz/

Pro labradorského retrívra je nesmírnû
dÛleÏit˘ úzk˘ kontakt s rodinou

Retrívfii z chovÛ
zamûfien˘ch na 

v˘kon se zpravidla 
tû‰í dobrému zdraví
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ní psy, ktefií rybáfiÛm stáli po boku déle
neÏ 400 let, pokládat za pfiedky novo-
fundlandsk˘ch psÛ, landseerÛ, flat coated
retrívrÛ, chesapeake bay retrívrÛ a pfiiro-
zenû také labradorsk˘ch retrívrÛ. 
Do jaké míry docházelo na New Found-
landu k pfiikfiiÏování psích plemen dove-
zen˘ch z ciziny, lze dnes uÏ jen tûÏko
dokázat. Pokládá se v‰ak za jisté, Ïe rybá-
fii, obchodní lodi a v˘zkumné expedice
s sebou ãasto vozili psy, ktefií se kfiíÏili
s domácími psy na jin˘ch kontinentech. 

200 LET LABRADORSKÉHO
RETRÍVRA
Podle názoru nûkter˘ch kynologÛ se prv-
ní labrador‰tí retrívfii dostali do Anglie na
poãátku 19. století. Vycházejí pfii tom
z toho, Ïe první importy se uskuteãnily
kolem roku 1800. Rybáfii na sv˘ch cestách
mûli moÏnost pozorovat skvûlé aportova-
cí schopnosti tûchto atraktivních psÛ
a mnoho jich pfiivezli s sebou do vlasti.
Také hrabû z Malmesbury rázem podlehl
kouzlu tûchto psÛ, odkupoval je od rybá-
fiÛ a údajnû právû on jim propÛjãil krásné
jméno labrador. Aportovací schopnosti,
„mûkká huba“ a vynikající nos tûchto psÛ
nezÛstaly dlouho tajemstvím lovem
posedlého hrabûte. Labradorsk˘ retrívr se
bûhem velmi krátké doby stal oblíben˘m
aportérem, jehoÏ popularita byla v 19.
století pfiekonána jen flat coated retrív-
rem. Od tûch dob se pomûry zmûnily:
v anglosask˘ch zemích patfií labradorsk˘
retrívr k vÛbec nejpopulárnûj‰ím ple-
menÛm a do pûtice nejoblíbenûj‰ích se
dostal i v USA. 

OBLÍBENEC ·LECHTY
V prÛbûhu 19. století byla v Kanadû
zavedena vysoká daÀ ze psÛ, která mûla
decimující úãinky na poãetní stavy psÛ.
V˘nos anglického zákona o karanténû
ztíÏil importy dal‰ích labradorÛ a umoÏ-
nil plemenu relativnû izolovan˘ v˘voj na
anglické pÛdû. 
V 80. letech 19. století se uskuteãnily
první cílené chovatelské pokusy v Anglii
a ve Skotsku. Vût‰ina z prvních importÛ
Ïila u ‰lechticÛ, ktefií vlastnili velké
pozemky a s nad‰ením se oddávali lovu.
Chov labradorsk˘ch retrívrÛ se soustfie-
ìoval pfiedev‰ím na jejich loveckou
v˘konnost. Také fenotyp se sjednocoval:
jeho typick˘mi znaky se stala stfiední
velikost tûla, silná tûlesná stavba, ‰iroká
lebka, krátká, tvrdá srst s podsadou
odpuzující vodu a hustû osrstûn˘ „vydfií
ocas“ bez vlajky. 
V roce 1899 se pr˘ poprvé v jednom ãer-
ném vrhu objevilo Ïluté ‰tûnû. BohuÏel
tehdy bylo usmrceno jako netypické.

S postupem ãasu si v‰ak Ïlutí a také
hnûdí (ãokoládoví) labradofii získali
mnoho pfiíznivcÛ. 

NENÁROâN¯ NA PÉâI
Dnes mají v‰echny tfii barvy své nad‰ené
pfiíznivce. Zatímco opticky se navzájem
li‰í a jsou urãovány pouze a jen indivi-
duálním vkusem majitelÛ, v‰echny
barevné rázy se podobají, co se t˘ãe
povahy i nárokÛ na péãi. 
Ty jsou malé, protoÏe krátká, hustá a tvr-
dá srst s bohatou podsadou se dá snadno

udrÏovat pfiíleÏitostn˘m vykartáãováním.
Záludnûj‰í ov‰em je dvakrát do roka pro-
bíhající v˘mûna srsti, protoÏe padající
srst se s oblibou zachycuje na obleãení,
sedadlech aut, sedacích soupravách a na
dal‰ích látkách. A protoÏe krátká srst tvo-
fií osinky, dokáÏe se pfiichytit opravdu
pevnû. Abyste tomu zabránili, mûli byste
svého labradora bûhem línání kaÏd˘ den
nûkde venku dÛkladnû vykartáãovat. Tím
docílíte toho, Ïe vût‰ina chlupÛ zÛstane
venku a nebudete se s nimi muset trápit
doma. Met
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Aktivní
plemeno má
své kofieny
na ostrovû
New
Foundland 
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