
kdyÏ vlastní náplní
working testÛ je
aportování, nemÛÏete

zaãít rovnou s ním. Je‰tû neÏ
pfiistoupíte k nácviku
aportovacích cviãení, musí

vá‰ pes dobfie ovládat
základní poslu‰nost. 

Povelová sada
Pes rozumí jen urãit˘m
povelÛm, v˘znam vût

a otázek prostû nepochopí.
Musíte si proto nejprve
vytvofiit tzv. povelovou sadu,
kterou samozfiejmû mÛÏete
dle potfieby roz‰ifiovat. Pfii
v˘cviku musíte b˘t dÛslední,

nepouÏívejte pokaÏdé jin˘
povel pro stejnou ãinnost,
stejnû jako nepouÏívejte
nûkolik rÛzn˘ch povelÛ
bezprostfiednû za sebou.
Nikdy také neopakujte stejn˘
povel nûkolikrát po sobû 
(pes se nauãí poslouchat
tfieba aÏ na ten tfietí). 
Zde najdete moje návrhy na
povelovou sadu, ale mÛÏete
si samozfiejmû zvolit
libovolné jiné povely. 
Nûktefií vÛdci pouÏívají 
slova anglická. MÛÏete mít
také ãást anglick˘ch a ãást
ãesk˘ch povelÛ. DÛleÏité 
je jen jedno: aby byly
srozumitelné a dobfie 
se vyslovovaly. 
Je dobré si uvûdomit, Ïe 
není ani tak dÛleÏit˘ smysl
jednotliv˘ch povelÛ, ale Ïe je
nutno pouÏívat pofiád jedno
a totéÏ slovo (povel) pro
urãitou ãinnost. 
Trénink zaãnûte v mal˘ch

cviãebních jednotkách
a neoãekávejte od svého
‰tûnûte na zaãátku Ïádné
zázraky. Buìte trpûliví
a pomáhejte mu porozumût
sv˘m povelÛm. Nauãte se
také pouÏívat rÛzné tóny
hlasu. Mluvte klidn˘m
a pfiátelsk˘m tónem, kdyÏ pes
nûco udûlá správnû, a naopak
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JiÏ ‰tûÀata
si musí
osvojit
základní
povely

Mokr˘, ale ‰Èatsn˘

Práce, nebo hra?Retrívfii rádi
aportují i z vodyZákladní povely

Pfiicházení: Ke mnû! nebo
dvojí krátké zapískání
Usednutí: Sedni! nebo
jedno dlouhé zapísknutí
ChÛze u nohy: K noze! 
PoloÏení: Lehni!
OdloÏení: ZÛstaÀ!
Absolutní zákaz: Ne!
Povel pro vypu‰tûní 
psa: Volno!
Uchopení a pfiinesení:
Pfiines!
Hledání: Hledej!

Working testy retrívrů 
krok za krokem 3. díl
Retrívfii jsou psi, ktefií se cviãí velmi snadno. Jsou vysoce
inteligentní a vyznaãují se vrozenou touhou vyhovût
svému pánovi a b˘t mu uÏiteãn˘m partnerem. Pouze
v tomto vztahu k ãlovûku se cítí b˘t úplnû ‰Èastní. 
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v˘hruÏn˘m hlasem, pokud 
se bude vûnovat neÏádoucí
ãinnosti. Nekfiiãte, hlasitostí
niãeho nedosáhnete. Mluvte
na svoje ‰tûnû ti‰eji, neboÈ
tak získáte jeho pozornost
daleko rychleji. 
Co nejvíc ho chvalte
a utvrzujte v tom, Ïe dûlá
vûci správnû. V této dobû 
je ze v‰eho nejdÛleÏitûj‰í
upevÀovat dÛvûru psa ve vás
a jeho respekt k vám. 

První t˘dny 
v novém domovû
Uvûdomte si, Ïe se va‰e 
‰tûnû neuãí jen pfii cviãení,
které s ním absolvujete, ale
v prÛbûhu celého dne.
A neuãí se jen od vás, ale od
celé rodiny. Vysvûtlete tedy
v‰em jejím ãlenÛm, jak se
mají ke ‰tûnûti chovat, a také
se dohodnûte na jedné
povelové sadû. 

Zvykání na jméno
To nejdÛleÏitûj‰í, co se musí
‰tûnû na zaãátku nauãit, je
jeho jméno. Oslovujte ho

jménem vÏdy, kdyÏ se na vás
podívá, nebo kdyÏ vzbudíte
jeho pozornost. Zavolejte na
nûj jménem, kdyÏ k vám
pfiichází, a pfii tom si
dfiepnûte. Volejte na nûj
pfiíjemn˘m hlasem, mÛÏete
také zatleskat, tím v‰ím
budete probouzet jeho

zájem. Jakmile pfiijde,
pochvalte ho a dejte mu
pamlsek. A naopak: nikdy
nepouÏívejte jméno psa,
pokud mu chcete vynadat!
PouÏívejte jeho jméno pfied

kaÏd˘m povelem, aby se
rychle nauãil, Ïe jde o nûj. 

Pochvala
Hned od prvního dne
zaãnûte ‰tûnû verbálnû
chválit. Jakmile bude ‰tûnû
u vás, hlaìte ho, a pokud
nebude dûlat Ïádné

nepfiístojnosti, opakujte
klidn˘m pfiátelsk˘m hlasem
pochvalu, napfiíklad „Tak je
hodn˘“. Dfiepnûte si, dejte
pozor na to, abyste se nad
psa nenaklánûli a tím

nezaujímali dominantní
postoj tûla. 

Zákazy
Stejnû jako pochvalu musíte
od samého zaãátku zavést
také absolutní zákaz „Ne!“
¤íkejte ho hlub‰ím,
zfieteln˘m a nepfiátelsk˘m

hlasem. NezapomeÀte své
‰tûnû napomenout, kdyÏ dûlá
nûco nedovoleného.
MÛÏete ho také chytit za
kÛÏi za krkem a nebo
chytnout jeho pfiední tlapky

a pfiitisknout ho k zemi,
stejnû tak jako to 
dûlá fena ‰tûÀatÛm. 
V Ïádném pfiípadû v‰ak
nezapomeÀte ‰tûnû
pochválit, kdyÏ neÏádoucího
chování zanechá.

Iva Sieberová
www.retriever-sport.cz
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Aportuje
uÏ skoro
jako 
velk˘ pes

·tûnû se uãí
v prÛbûhu
celého dne

Dfiepnûte si ke ‰tûnûti

„Důležité 
je používat
pro určitou

činnost
pořád jedno

a totéž
slovo.“
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