
fii navádûní vÛdce ví, kde
leÏí jeden nebo více
aportÛ, pes v‰ak pád

aportÛ nepozoruje. VÛdce
musí viditeln˘mi nebo sly‰itel-
n˘mi povely vyslat psa do této
oblasti. Teprve tam zaãíná pes
se samostatn˘m hledáním.

Handling neboli
navádûní
V tomto posledním díle se
dostáváme témûfi na vrchol
na‰í pyramidy. Na samém
vrchu se totiÏ uÏ nachází jen
prohlubování a roz‰ifiování
dosavadních znalostí. 
Navádûní uãte psa, kter˘ uÏ
zvládá v‰echny pfiedcházející
dovednosti, a rozhodnû na nûj
nespûchejte. Postupujte radûji
pomaleji a dÛkladnû procvi-
ãujte kaÏdou ãást. 
Tak jako pfii pfiedchozích apor-

tovacích úkolech i zde hraje
dÛleÏitou roli povrch stejnû
jako povûtrnostní podmínky.
Stejnû tak v˘znamné zde mo-
hou b˘t pfiechody terénu, nej-
ãastûji pfii navádûní pfies vodu. 
Velké umûní navádûní spoãívá
v usmûrÀování psa tak, aby
pro vítr a povrch pfiedstavova-
ly optimální pomoc. Právû pfii
této aportovací disciplínû je
pes na velké vzdálenosti na-
prosto závisl˘ na ãlovûku,
a mÛÏe tedy jen dobfie nebo

‰patnû pracovat podle toho,
co mu umoÏní jeho pán –
samozfiejmû za pfiedpokladu,
Ïe akceptuje jeho smûrování. 
Tento zpÛsob práce není pfií-
mo zakotven ve vlohách ret-
rívra a odporuje urãit˘m
zpÛsobem jeho pfiirozen˘m
zpÛsobÛm chování. Pfiedpo-
kládá velikou dÛvûru psa ve
vÛdce. Velká ochota psa ne-
chat se navádût sv˘m vÛdcem
pfiirozenû usnadÀuje trénink.
U psÛ, ktefií jsou velmi tempe-
ramentní (chuÈoví) a neradi se
podfiizují, to bude vyÏadovat
pfii tréninku od vÛdcÛ velkou
v˘drÏ. Pfii tréninku musí mít
vÛdce vÏdy na pamûti, Ïe na-
vádûní vychází z dÛvûry psa
v jeho vÛdce. 
Tuto dÛvûru pes získá nejlépe
díky úspû‰n˘m záÏitkÛm, tedy
pozitivní zku‰enosti. Samo-

zfiejmû základem je v˘borná
poslu‰nost, kdy si pes na písk-
nutí sedne a na zavolání pfii-
jde. Psovi musí základní pove-
ly pro navádûní pfiejít do krve.
Logicky je toho moÏné tedy
dosáhnout jen  velkou trpûli-
vostí a pílí. 

Základní povely
V principu to znamená, Ïe se
pes musí nauãit pût základ-
ních povelÛ pro smûrování:
● Vysílání dopfiedu od nohy –
pes sedí nebo stojí u nohy
vÛdce a je vyslán pfiímo do-
pfiedu. Povely akustické: do-
pfiedu, vpfied!
Povely vizuální: naznaãíme
psovi rukou smûr, kter˘m má
bûÏet
● Vysílání dopfiedu pfii zasta-
vení – Pes se nachází v libo-
volné vzdálenosti od vÛdce,
dívá se na vÛdce a je vyslán
v pfiímé linii dopfiedu
Povely akustické: dopfiedu, 
vpfied!
Povely vizuální: ruce nebo 
ruku máme nad hlavou
● Vysílání doprava - Pes se
nachází v libovolné vzdále-
nosti od vÛdce, dívá se na
vÛdce a je vyslán smûrem do-
prava
Povely akustické: tam, pravá…
Povely vizuální: zfietelnû psovi
ukáÏeme rukou smûr doprava
● Vysílání doleva - Pes se
nachází v libovolné vzdále-
nosti od vÛdce, dívá se na
vÛdce a je vyslán smûrem
doleva
Povely akustické: tam, levá…
Povely vizuální: zfietelnû psovi
ukáÏeme rukou smûr doleva
● Pfiivolání zpût – Pes se
nachází v libovolné vzdále-
nosti od vÛdce a má se o kou-
sek vrátit v pfiímé linii smûrem
k vÛdci 
Povely akustické: ke mnû!
Povely vizuální: 
rozpaÏené ruce

Dále je nepostradatelné zvlád-
nutí je‰tû dvou dal‰ích povelÛ:
● Usednutí nebo zastavení
na dálku – pes se musí na po-
vel zastavit v libovolné vzdále-
nosti od vÛdce, otoãit se na
nûj a oãekávat dal‰í povel (ke
zmûnû smûru). Toto zastavení
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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. 

Working testy retrívrů 
krok za krokem 9. díl

Vysílání
vpfied

Vysílání
doleva: 
psu rukou
zfietelnû
naznaãíme
smûr 
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je totiÏ nejdÛleÏitûj‰ím mezi-
ãlánkem v celém navádûní. 
Povel akustick˘: krátk˘ hvizd
pí‰Èalky
● Hledání – pokud se pes do-
stane do bezprostfiední blíz-
kosti aportu, mûl by v tomto
prostoru zaãít samostatnû
pracovat a vyhledat dummy. 
Povel akustick˘: povel pí‰Èal-
kou pro hledání
Díky kombinaci tûchto povelÛ
bude pes naveden k cíli – tedy
k místu dopadu aportÛ. V‰e-
chny povely se samozfiejmû
nejprve cviãí oddûlenû a tepr-
ve pozdûji se spojí v rámci jed-
noho úkolu. 

Provedení 
Pfii vysílání vpfied sedí pes
v klidu vedle vÛdce a hlavu
má pfiesnû v linii, ve které má
b˘t vyslán (je opravdu dÛleÏi-
té, aby pes mûl nejen hlavu
v daném smûru, ale aby tak
i sedûl). Existují rÛzné povely,
které lze pro vyslání vpfied
pouÏít. DÛleÏité v‰ak je, aby
pes nebyl ru‰en v koncentraci.
Pokud se na vzdálené místo
nesoustfiedí, musíme ho to
nauãit. 
Ameriãané upfiednostÀují po-
stoj, kdy pes je na levé stranû
vÛdce, levá noha je lehce vpfie-
du a levou rukou naznaãuje-
me poÏadovan˘ smûr. Vyslání
je na povel vpfied, pfiiãemÏ
vÛdce se neustále dívá vysíla-
n˘m smûrem. V Anglii je také
zvykem stát vedle psa, ale
správn˘ smûr ukazují pravou
rukou. Je úplnû jedno, kter˘
systém budete pouÏívat, jde
o to, co vám bude pohodlnûj-
‰í, jak budete psa ménû utla-
ãovat, ale hlavnû musíte neu-
stále dûlat úplnû to samé – je

to prostû opût takov˘ mal˘
rituál. 
Pfii v˘cviku vysílání vpfied od
nohy mÛÏete vyuÏít napfiíklad
cestu, na které je dummy dob-
fie vidût. Odneste se sv˘m
psem dummy, bûÏte nûkolik
metrÛ zpût, otoãte se a vy‰lete
psa pro aport. Toto cviãení
mÛÏete dûlat na kaÏdodenní
procházce. Díky nûmu psa
nauãíte psa bûhat ochotnû na
velké vzdálenosti dopfiedu pro
aport. 
Pokud vám pes na první povel
nevybûhne, nezoufejte. Je to
nov˘ povel, kter˘ se pes musí
nauãit. Znovu dejte ruku
správn˘m smûrem a pfii pove-
lu „Dopfiedu!“ vybûhnûte
a uvidíte, Ïe vás pes bude
následovat. NezapomeÀte na
pochvalu. 
Dal‰ím krokem je, Ïe psa ne-

cháte sedût na cestû a sami
pobûÏíte dál. Tam poloÏíte
dummy (tak aby ho pes vidûl)
a vrátíte se zpût. Teì vy‰lete
psa, jak bylo jiÏ popsáno
nahofie. 
Postupem ãasu mÛÏete mûnit
vodící linie – potok, plot, fiád-
ky slámy. Nespûchejte v pro-
dluÏování vzdálenosti. Pokud
máte pocit, Ïe se vá‰ pes v ur-
ãité vzdálenosti zpomaluje
nebo jiÏ nechce jít dál, zkraÈte
znovu vzdálenost a pro-
hlubujte jeho dÛvûru.

Vysílání doprava
a doleva
Vysílání doprava a doleva se
cviãí zase úplnû oddûlenû.
Nejjednodu‰‰í je dojít na kfii-
Ïovatku cest. Posaìte psa
doprostfied, vlevo a vpravo od
nûj viditelnû odloÏte dummy.
BûÏte pár krokÛ pfied psa
a ukaÏte mu, kter˘m smûrem
má jít. V zaãátku je snaz‰í,
pokud vám pomocník hlídá
druh˘ aport a v pfiípadû, Ïe
pes jde na ‰patn˘ smûr, dum-
my odebere je‰tû dfiíve, neÏ je
pes úspû‰n˘. 
I tady je opût velmi dÛleÏité
na zaãátku dummy pokládat
viditelnû a teprve pozdûji zaãít
s odloÏen˘mi aporty, jejichÏ
odkládání pes nevidûl. 
Pokud vám jde cviãení na
cestách nebo podél kfioví,
mÛÏete postoupit o krok dále.
Stejné cviãení provádûjte na
louce nebo poli. Neza-
pomeÀte ale, Ïe tu va‰emu
ãtyfinohému pfiíteli chybí
vodící linie, a proto na zaãátek
zkraÈte vzdálenosti. MÛÏete
mu to také ulehãit tím, Ïe na
místa, kde leÏí dummy, umís-
títe je‰tû nûjakou pomocnou

markantu – batoh atd. Bel-
giãané napfiíklad pouÏívají bí-
lou tyã, a aÏ kdyÏ pes pochopí
rituál navádûní, není uÏ pro
nûj tûÏké pracovat i bez této
tyãe. 

Hodiny
Dal‰ím cviãením pro upevnû-
ní vysílání vpfied jsou takzva-
né „hodiny“. Na louce nebo na
poli posaìte psa doprostfied
pomyslného velkého ciferníku
a poloÏte 4 dummy na 3., 6.,
12. a 15. hodinu. Pes je poté
vysílán vpfied pro ten dummy,
kter˘ mu ukáÏete. ZtíÏit tento
úkol mÛÏete pfiidáním dum-
my nebo zvût‰ením ciferníku.
Pfii tomto cviãení se pes také
uãí chodit vpfied pfii boãním
vûtru, vûtru v zádech nebo
protivûtru. 

Teprve pokud máte tyto jed-
noduché úkoly dobfie procvi-
ãeny, mÛÏete pfiejít ke skládá-
ní, coÏ znamená vyslat psa
dopfiedu, zastavit ho a poté
mu dát povel doprava nebo
doleva. Ameriãané tomuto
cviãení fiíkají T nebo dvojité T.
Pes zde prokáÏe, Ïe opravdu
umí chodit dopfiedu, doprava
a doleva podle va‰ich povelÛ. 
Pokud jste do‰li ve v˘cviku aÏ
sem, dostáváte se na samotn˘
vrcholek pomyslné pyramidy.
Dal‰í trénink spoãívá uÏ jen
v rÛzn˘ch kombinacích jedno-
tliv˘ch cviãení atd. 
Pfieji vám hodnû úspûchÛ pfii
v˘cviku a doufám, Ïe se s nû-
kter˘mi z vás potkám na
Working testech v roce 2007
– jejich plán najdete na
www.retriever-sport.cz

Iva Sieberová 
www.retriever-sport.cz
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● poloÏte více dummy na
jednu hromadu a vÏdy posuÀte
v˘chozí pozici psa o pár metrÛ
dozadu (zvût‰ujete tak
vzdálenost mezi psem
a hromadou dummy)
● poloÏte dummy do jedné
fiady v rozestupech asi 5 metrÛ
a posílejte psa pro jednotlivé
aporty. Zde jiÏ vyuÏívejte
akustick˘ a také vizuální povel
● zvednutá ruka nad hlavou
(je dobré mít nahofie jen 
jednu ruku a druhou mít
volnou pro pí‰Èalku).
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