
a zkou‰kách se pouÏívají umûlé
aporty, tzv. dummy, o hmotnosti
500 g, stfiílí se ze startovní pistole

a psi na disciplíny nastupují bez vodítka
a obojku. Poãasí sice moc nepfiálo
a mlha po cel˘ den znepfiíjemÀovala prá-
ci psÛm i vÛdcÛm, ale i tak byly CZ a DT
napínav˘m sportovním kláním aÏ do
posledních chvil. K Dummy zkou‰kám
nastoupilo v‰ech 16 pfiihlá‰en˘ch psÛ
a jejich cílem bylo kvalifikovat se na

odpolední Dummy testy. Na zkou‰kách
psi museli absolvovat 4 disciplíny. 
Prvním úkolem byl marking na
40 m v terénu s nízk˘m porostem, kde
mûli retrívfii prokázat schopnost zapama-
tovat si pfiesnû místo dopadu a rychle
a korektnû aport pfiinést vÛdci. 
Druhou disciplínou byla dohledávka
dvou dummy ve ãtverci 50 x 50 m, kde se
posuzovala systematiãnost práce, nos,
reakce na povely vÛdce a poãet donese-
n˘ch aportÛ. 
Tfietím úkolem byl tzv. apel. Jde o discip-
línu, která má ovûfiit u retrívra klid, ovla-
datelnost a chÛzi u nohy. 
Posledním úkolem byl opût marking, ale
tentokrát vodní. Zde ‰lo zase o zapama-
tování si místa dopadu, dále o ochotu
k práci ve vodû a samozfiejmû korektní
a rychlé odevzdání. 
Aby se retrívfiifii kvalifikovali do DT, mu-

seli dosáhnout minimálnû 50 procent
bodÛ a nesmûli mít Ïádnou nulu. Úspû‰-
nû se kvalifikovalo 14 retrívrÛ a ty ãekalo
odpolední klání. 
Rozhodãí urãuje disciplíny pro DT v zá-
vislosti na terénu a moÏnostech, takÏe
nikdo ze soutûÏících do poslední chvíle
nevûdûl, co je bude pfiesnû ãekat. 
První disciplínou byl opût vodní marking,
ale v jiné ãásti rybníka, kde byl vy‰‰í bfieh.
Druhou disciplínou byl marking do
pobfieÏního pásu s nízk˘m porostem. Po
tomto úkolu byla polední pfiestávka, vÛd-
ci se mohli posilnit v místní restauraci
a retrívfii naãerpat dal‰í síly. 
Tfietí disciplínou byl marking pfies su-
chou vy‰‰í trávu a ihned po korektním
odevzdání byl hozen dal‰í aport do suché
trávy v úhlu 90° od pfiedchozího markin-
gu. Posledním úkolem byla dohledávka
aportu ve vysokém lese s nízk˘m travna-
t˘m porostem. Tfii psi na DT neuspûli
Napûtí se vystupÀovalo v okamÏiku, kdy
rozhodãí vyhlásil rozstfiel pro tfii psy se
stejn˘m poãtem bodÛ na 2. aÏ 4. místû

(na DT nerozhoduje chovnost a vûk, ale
opravdu jen v˘kony psÛ). 
Rozhodãí urãil podmínky rozstfielu. Úko-
lem byl marking na louce s nízk˘m poros-
tem ve vzdálenosti 40 m. Rozhodovat mûl
pouze ãas, ve kterém pes korektnû odevz-
dá aport – vÏdy vypadne ten nejpomalej‰í. 
Retriever sport CZ touto cestou dûkuje
v‰em sponzorÛm, ktefií vûnovali ceny.
Jednalo se o APORT, PC Help, a. s., Bohu-
mila Kováfie, Naìu BroÏovou, Franti‰ka
Pasáka, Oldfiicha Blechu, Aleksandra
Kondratûnka, RS CZ a Myslivecké sdru-
Ïení Tfiebíã. Doufáme, Ïe si v pfií‰tím roce
bude na startovní ãáfie porovnávat svoje
síly je‰tû více retrívrÛ, Ïe se podafií usku-
teãnit i zkou‰ky a testy pro juniory
a seniory a Ïe se psi kvalifikují na
Mistrovství âR 2005 v Dummy testech. 
Více informací a plán ãinnosti 
na rok 2005 naleznete na 
www.volny.cz/retrieversportcz

Iva Sieberová – pfiedseda RS CZ
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V nedûli 24. 10. 2004 se na BaÏantnici u Tfiebíãe konaly
první Dummy zkou‰ky a Dummy testy nováãkÛ pro
retrívry. Tyto dummy zkou‰ky a dummy testy (dále jen
DZ a DT) jsou oficiálními zkou‰kami a testy Obãanského
sdruÏení RETRIVER SPORT CZ a dávají moÏnost
majitelÛm retrívrÛ lovecky vycviãit svého psa, i kdyÏ
nechtûjí lovit, a pfiedvést jej formou sportovní soutûÏe.

N

VÛdce posílá
svého psa
k prohledání
urãeného
prostoru
a nalezení
a pfiinesení
odhozeného
aportu

A na památku
skupinové foto

Retrívfii pracují
ve vodû rádiPRVNÍ DUMMY ZKOUŠKY

a Dummy testy v České Republice
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ETRIEVER SPORT CZ
má za cíl pozvednout
úroveÀ vzájemn˘ch vz-

tahÛ pes – ãlovûk na mnohem
vy‰‰í úroveÀ. Jde nám zejména
o sportovní vyÏití retrívra
a jeho pána, které je zaloÏeno
na rozvoji loveck˘ch vloh
retrívrÛ. NepouÏíváme zvûfi,
n˘brÏ plátûné aporty – dum-
my. Tím dáváme moÏnost cvi-
ãit i té drtivé vût‰inû lidí, ktefií
sice retrívra mají, ale s lovem
zvûfie nechtûjí mít nic spoleã-
ného. Tito lidé aÏ dosud
nemûli Ïádnou moÏnost dále
rozvíjet vlohy sv˘ch psÛ. Wor-
king testy jsou pro nás dnes
novou cestou ve v˘cviku ret-
rívrÛ. V mnoha západních ze-
mích jsou v‰ak jiÏ fiadu let
velice oblíben˘m, roz‰ífien˘m
a spoleãensky uznávan˘m
sportem.

KLASICKÁ PRÁCE
RETRÍVRA
MARKING (MARKIERUNG) Pfii
markingu má pes moÏnost
pozorovat letovou dráhu
a místo dopadu aportu. Má
prokázat schopnost odhad-
nout vzdálenost a místo dopa-
du si zapamatovat i po del‰í
dobu. Tûch míst mÛÏe b˘t
i více. V ideálním pfiípadû by
mûl po vyslání bûÏet pfiímo
pro aport, tento bez váhání
uchopit a nejkrat‰í cestou ry-
chle pfiinést vÛdci.
HANDLING (EINWEISEN)  Zde
pes nevidûl ani letovou dráhu,
ani místo dopadu aportu.
VÛdce v‰ak ví, kde se asi aport
nachází. Psa vy‰le a akustick˘-
mi i vizuálními povely jej
navede do prostoru dopadu

aportu. Pfii této klasické retrív-
fií disciplínû musí b˘t pes na
jedné stranû dobfie ovladatel-
n˘ i na znaãnou vzdálenost,
musí s vÛdcem dobfie spolu-
pracovat, a na druhé stranû
musí v cílovém prostoru, do
kterého byl naveden, projevit
vlastní iniciativu, samostat-
nost a vÛli aport nalézt.
HI LOST (VERLORENSUCHE)  Pfii
volné dohledávce ví vÛdce jen

pfiibliÏnû, kde se nachází jeden
nebo více aportÛ. V tomto
prostoru musí pes pracovat –
hledat zcela samostatnû. Musí
prokázat kvalitu nosu a vÛli
po hledání a nalezení aportu.
Po nalezení musí aport nepro-
dlenû uchopit a co nejrychleji
pfiedat svému vÛdci. KdyÏ je
to zapotfiebí, musí se na povel
vÛdce do tohoto prostoru
i vícekrát vrátit a pfiinést
v‰echny aporty. 
Jde o systém cviãení a zkou-
‰ek, kde jsou simulovány nej-
rÛznûj‰í lovecké situace – zvûfi
je nahrazena dummy. KaÏd˘
working test je originál, pod-
mínky pro v‰echny úãastníky
jsou v‰ak naprosto stejné.
Cílem na‰eho snaÏení je stát
se pro na‰e kolegy v zahraniãí
rovnocenn˘mi partnery. 
Z v˘‰e uvedeného je zfiejmé,
Ïe bez kvalitních psÛ to není
moÏné. Bez spolupráce s dal‰í-
mi nad‰enci v‰ak vyhlídky na
úspûch nejsou velké. Proto se

obracíme na v‰echny zájemce,
ktefií mají zájem o dosaÏení
vy‰‰í úrovnû v˘cviku a jsou
ochotni pro to nûco udûlat -
staÀte se na‰imi ãleny a dle
sv˘ch moÏností pfiispûjte
k dosaÏení na‰ich – teì jiÏ spo-
leãn˘ch – cílÛ. 
Jsme na zaãátku nové cesty,
která mÛÏe zmûnit k lep‰ímu
nejen ná‰ Ïivot, ale i Ïivot
na‰eho nejlep‰ího kamaráda. 
Na Finále WT nováãkÛ
a juniorÛ se nominují v‰ichni
psi, ktefií získali hodnocení
v˘born˘ a velmi dobr˘.
Startovat musí v nejvy‰‰í
dosaÏené tfiídû. Nejlep‰ím
jedincÛm bude udûlen titul
Nováãek roku 2005 a Junior
roku 2005. 
Na Mistrovství âR se nominu-
jí psi, ktefií získali ve tfiídû
seniorÛ hodnocení v˘born˘
nebo velmi dobr˘. Nejlep‰ímu
jedinci bude udûlen titul
Mistr âR 2005. 

Iva Sieberová, RS CZ
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Plán akcí na rok 2005
TERMÍN KONÁNÍ UZÁVùRKA AKCE

P¤IHLÁ·EK

19. 3. 2005 15. 3. 2005 Trénink na WT nováčků
16. 4. 2005 10. 4. 2005 Working testy nováčků
4. 7. – 9. 7. 2005 15. 6. 2005 Výcvikové soustředění 

zaměřené na přípravu na OVVR
10. 7. 2005 5. 7. 2005 OVVR
15. 8. – 20. 8. 2005 30. 7. 2005 Tréninkové soustředení 

zaměřené zejména na working 
testy juniorů a seniorů

21. 8. 2005 17. 8. 2005 Working testy juniorů
28. 9. 2005 23. 9. 2005 Working testy seniorů
28. 10. 2005 Finále WT nováčků a juniorů 
28. 10. 2005 Slavnostní schůze RS CZ 

a společenský večer
29. 10. 2005 Mistrovství ČR ve WT 

Retriever
SPORT CZ

Jsme obãanské sdruÏení, které ● sleduje jako základní cíl
v˘cvik retrívrÛ pro Working Testy retrívrÛ, ● pofiádá tréninky
a závody – tzv. Working Testy retrívrÛ, ● pfiipravuje mladé
retrívry na sloÏení zkou‰ky OVVR, ● pofiádá víkendová 
nebo t˘denní soustfiedûní za úãelem pfiípravy na OVVR a WT.
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