
ovûst ideálního rodinného psa
nezískali omylem. Zlatí retrívfii
jsou mimofiádnû pfiátel‰tí a pfiívû-

tiví psi. Pfii správné v˘chovû se z nich
stanou nekomplikovaní ãtyfinozí kama-

rádi, bez kter˘ch si  Ïivot uÏ ani neumí-
me pfiedstavit. Jejich harmonicky stavû-
né tûlo se stfiednû dlouhou srstí v bar-
vách od svûtle krémové aÏ po tmavû
zlatou je hotovou pastvou pro oãi.

Díky vrozené ovladatelnosti jsou tito
blonìatí krasavci vhodn˘mi psy i pro
zaãáteãníky. Ov‰em pokud majitel
nemá vÛbec Ïádné zku‰enosti se psy,
nikdy by nemûla chybût odborná péãe
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Víc neÏ jen krása

Zlatý retrívr
Tento pes se zlat˘m odleskem v srsti je  na vrcholku pomyslného Ïebfiíãku sympatií
KaÏd˘ ho povaÏuje za krásného, kaÏd˘ si ho chce pohladit. Zlat˘ retrívr b˘vá
povaÏován za ztûlesnûní ideálu  rodinného psa. Lidé ale nûkdy zapomínají, 
Ïe v tomto pfiípadû nejde o ãistû dekorativního, stále dobfie naladûného ply‰áka. 
Zlatí retrívfii jsou psi s vysok˘m v˘konn˘m potenciálem. Potfiebují, aby je lidé
zamûstnávali, vyÏadují hodnû ãinnosti a… pohlazení potfiebují samozfiejmû také.

P
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ze strany chovatele nebo zku‰eného cvi-
ãitele psÛ. Rozumná v˘chova a v˘cvik
‰tûnûte  jsou nezbytné. Urãitû je vhodné
docházet na cviãi‰tû a úãastnit se tam
kursÛ základní ovladatelnosti psa
Je-li základní v˘cvik psa úspû‰nû ukon-
ãen, mûli bychom uvaÏovat o tom jak
svému ãtyfinohému pfiíteli zajistit vhod-
né zamûstnání, které by co nejlépe
odpovídalo potfiebám plemene. Je to
dÛleÏité, protoÏe nedostatek pohybu
a nuda tomuto aktivnímu psu rozhod-
nû neprospívají. Nadváha a letargie jsou
jen dva z moÏn˘ch nepfiíjemn˘ch
následkÛ, jimÏ je lep‰í pfiedcházet.

PRÁCE S ATRAPOU
Tito atraktivní psi byli pÛvodnû chová-
ni k loveck˘m úãelÛm a lovecké vlast-
nost mají stále v krvi. ProtoÏe nemys-
livci si vût‰inou zachovávají od
loveck˘ch aktivit  odstup, a tudíÏ  neb˘-
vají pfiíli‰ naklonûni my‰lence, aby
jejich pes aportoval  z vody bránící se

vodní ptactvo,  je nutné hledat alterna-
tivy, které psu  umoÏní vybít vhodn˘m
zpÛsobem  vrozené pudy.

Pro retrívry je nejpfiirozenûj‰ím zpÛso-
bem práce aportování a právû to se
inscenuje pfii práci s atrapou, aniÏ by
pfii‰la k úhonû volnû Ïijící zvûfi.
Zatímco pes pfii skuteãném lovu vyka-
zuje „dobrou práci po v˘stfielu" - tedy
radostnû a opatrnû, s „jemnou tla-
mou“ pfiiná‰í lovci sloÏenou zvûfi – pfii
alternativní ãinnosti  nosí  speciálnû
pfiipravené lnûné sáãky. Nûkteré atrapy
mohou b˘t potaÏeny také zajeãí koÏe-
‰inou – záleÏí na tom, ãemu pes dává
pfiednost. Zlat˘ retrívr je pfii této ãin-
nosti schopen prokázat své skvûlé
schopnosti maximální koncentrace,
klid  a ãisté aportování. 
K práci s atrapou patfií také takzvané
„instruování“ zlatého retrívra, pfii kte-
rém se od psa vyÏaduje je‰tû vût‰í dis-
ciplinovanost neÏ pfii vyhledávání
schovan˘ch maket. Toto cviãení doká-
Ïou úspû‰nû absolvovat jen dokonale
poslu‰ní psi. Majitel vy‰le svého retrív-
ra vpfied a krátce nato mu hlasit˘m
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U tûchto tfií retrívrÛ 
lze dobfie rozpoznat 
rÛznou intenzitu barev

Díky vrozené ovladatelnosti jsou
vhodn˘mi psy i pro zaãáteãníky

Víc neÏ jen krása
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písknutím dá povel „Sedni!“  Nyní  pes
musí  trpûlivû poãkat, aÏ mu majitel
naznaãí smûr, ve kterém má hledat atra-
py. Tato posloupnost cvikÛ pfiedpokládá,
Ïe pes a majitel spolu dokáÏou bez pro-
blémÛ komunikovat. V cizinû existují ofi-
ciální soutûÏe, pfii kter˘ch mûfií své
schopnosti a síly pfii práci s atrapou zlatí
i dal‰í retrívfii z celé Evropy. Informace
naleznete na internetov˘ch stránkách
www.drc-online.org.

LOVECK¯ PES
Nemáte velk˘ zájem o makety, ale o to
více vás zajímá skuteãn˘ lov? Ani v tomto
smûru se ve zlatém retrívrovi nezklamete.
Zlat˘ retrívr je díky vynikajícímu ãichu
a schopnosti sledovat stopu skvûl˘m
loveck˘m psem, jehoÏ schopnosti v‰ak
spoãívají v˘hradnû v aportování. Tak-
zvaná ostrost  na ‰kodnou, kterou se vy-

znaãuje celá fiada loveck˘ch plemen psÛ,
vût‰inû zlat˘ch retrívrÛ zcela chybí.
V dÛsledku toho nemá vût‰ina zástupcÛ
tohoto plemene sklony ani k pytlaãení,
ani k toulání, coÏ  bûÏn˘m rodinám pod-
statnû usnadní péãi o jejich psa.

ZÁCHRANÁ¤I A JE·Tù VÍC
V‰echny tyto vynikající vlastnosti pfied-
urãují zlaté retrívry také k celé fiadû dal-
‰ích ãinností. Mohou se z nich stát
kupfiíkladu záchranáfi‰tí psi nebo vodící
psi pro nevidomé. Zlatí retrívfii nijak
nezaostávají za sv˘mi konkurenty ani
v roli psÛ  urãen˘ch k vyhledávání
v˘bu‰nin nebo omamn˘ch látek. 
Profesionálové, ktefií vyuÏívají psy pfii
svém povolání, rádi volí právû tato nád-
herná zvífiata se svûtlou srstí, protoÏe
vefiejnost je vnímá pozitivnû. Na fiadu lidí
pÛsobí zlat˘ retrívr ve sluÏbû podstatnû
ménû hrozivû neÏ napfiíklad nûmeck˘
nebo belgick˘ ovãák. Toto pfiíznivé vní-
mání má své dÛvody: nervozita, agresivi-
ta nebo dokonce bojovnost jsou u zlat˘ch
retrívrÛ naprosto neÏádoucí. Naopak sna-
ha zalíbit se (will to please) je v nich hlu-
boce zakofienûna. Dobfií chovatelé kladou
na tyto vlastnosti maximální dÛraz.

LORD S VÁ·NÍ PRO ÎLUTOU
Za existenci zlatého retrívra vdûãíme
skotskému aristokratovi siru Dudleymu
Marjoribankovi, lordu z Tweedmouthu,
kter˘ kladl velk˘ dÛraz na spoleãenskou
povahu sv˘ch psÛ. Ve druhé polovinû 19.
století spojil tento milovník psÛ, kter˘
byl souãasnû vá‰niv˘m lovcem a navíc
mûl slabost pro Ïluté barevné rázy, Ïlu-
tého retrívra s vlnitou srstí jménem

Nous s fenkou tweedského vodního ‰pa-
nûla Belle (plemeno tweedsk˘ vodní ‰pa-
nûl dnes uÏ neexistuje). V˘sledkem byla
ãtyfii plavá dlouhosrstá ‰tûÀata retrívrÛ,
která do znaãné míry odpovídala oãeká-
vání svého  tvÛrce.
Chovatelské ambice tohoto lorda mÛÏe-
me oznaãit za mimofiádnû pokrokové.
Ve své chovatelské práci se neobával
experimentovat. Îluté barevné rázy
totiÏ odporovaly tehdej‰ím barevn˘m
preferencím. ·lechta dávala pfiednost
ãern˘m labradorÛm. Extravagantní vkus
lorda z Tweedmouthu v‰ak stanovil
nové priority, a tak otevfiel cestu nové-
mu plemeni. Spojení psÛ Nous a Belle
se dnes oficiálnû pokládá  za základ cíle-
ného chovu zlat˘ch retrívrÛ.

POMAL¯ START
TvÛrci nového plemene v‰ak bohuÏel
nebylo dopfiáno, aby zaÏil oficiální uzná-
ní zlat˘ch retrívrÛ. Lord z Tweedmouthu
zemfiel v roce 1894. Anglick˘ kynologick˘
Kennel Club uznal zlatého retrívra aÏ
v roce 1913. Toto plemeno bylo zpoãátku
vedeno pod názvem Ïlut˘ retrívr a aÏ
v roce 1920 bylo pfiejmenováno na zlaté-
ho retrívra.
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Standard krátce:
â. STANDARDU FCI: 111
ZEMù PÒVODU: Velká Británie
CELKOV¯ VZHLED: Symetrick ,̆
harmonick ,̆ Ïiv ,̆ siln ,̆ vyrovnaného
pohybu, charakteristick ,̆
s pfiátelsk˘m v˘razem
VELIKOST: Psi od 56 do 61 cm
(kohoutková v˘‰ka); fenky 
od 51 do 56 cm (kohoutková v˘‰ka)
HMOTNOST: 27 – 34 kg
BARVA: Jak˘koliv odstín zlaté 
nebo krémové barvy, ne ãerven˘ 
ani mahagonov .̆ Nûkolik bíl˘ch
chlupÛ na hrudi je povoleno.
OSRSTùNÍ: Hladké nebo 
zvlnûné s dobr˘mi praporci. 
Podsada je hustá a odpuzuje vodu.
POVAHA: Pfiátelsk ,̆ laskav ,̆ 
pfiívûtiv ,̆ pfiítuln ,̆ s úzk˘m 
vztahem k lidem, miluje dûti, je
sociální, má siln˘ kofiistnick˘ pud, 
je temperamentní, má radost
z pohybu a je vynikajícím aportérem.
V¯CHOVA: Pomûrnû snadná. 
V˘cvik spoleãenského psa.
POUÎITÍ: PÛvodnû aportování 
pernaté zvûfie. V souãasnosti 
také oblíben˘ rodinn˘ pes.
PÉâE: Pravidelné kartáãování.
PRÒMùRN¯ VùK: 10 aÏ 13 let

V˘chova je pomûrnû snadná,
musí ale zaãít hned od poãátku

·tûÀata by mûla
pocházet se
zodpovûdného
chovu
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MOC POPULARITY ·KODÍ
V anglosask˘ch zemích patfií zlat˘ retrívr
jiÏ dlouho mezi nejoblíbenûj‰í plemena
vÛbec, také v USA b˘vají kaÏdoroãní
poãty registrovan˘ch jedincÛ  rekordní.
Nese to s sebou ov‰em také nev˘hody: ze
zlatého retrívra se stal módní pes. To je
skuteãnost, která vût‰inou pÛsobí více
‰kody neÏ uÏitku. Rostoucí poptávka
ãasto vyvolává nadmûrn˘ chov, ve kte-
rém  jdou poÏadavky na  zdraví a pevnou
povahu psÛ  stranou. 
KdyÏ bezskrupulózní obchodníci zavûtfií
moÏnost  snadno pfiijít k penûzÛm, ne-
berou ohledy na nic. Chovné feny degra-
dují na  „stroje na ‰tûÀata“ a produkují
jeden vrh za druh˘m.  A málokdy to b˘vá
za optimálních podmínek.
Tím v‰ím byl bohuÏel postiÏen i zlat˘
retrívr. Neseriózní hromadní mnoÏitelé
psÛ nabízejí plavá ‰tûÀata za smû‰nû níz-
ké ceny a pramálo se starají o zdraví
sv˘ch zvífiatÛ. Není pak divu, kdyÏ zlatí
retrívfii pocházející z katastrofálních
Ïivotních podmínek najednou zaãnou
kousat nebo se u nich projeví dal‰í druhy
neÏádoucího a pro plemeno zcela nety-
pického chování.

S DùTMI JE LEGRACE
Pokud pes pochází ze seriózního chovu,

není tfieba se takov˘ch problémÛ obávat.
Proto se rozhodnû vyplatí zaplatit pfiimû-
fienou cenu za ‰tûnû, které pochází z lás-
kyplného odchovu a z dobré krevní linie. 
Kdo má dûti, musí  zvlá‰È peãlivû dbát na
to, aby si pofiídil psa, kter˘ bude s jeho
potomky dobfie vycházet. U zlatého

retrívra ze zodpovûdného chovu není
tfieba obávat se problémÛ. Psi tohoto
plemene milují lidskou smeãku, ke které
patfií také dûti. Vzhledem k velikosti psa
bychom v‰ak  pfiesto nikdy nemûli
nechávat malé dûti se psem samotné.
Pes by mohl do dítûte nechtûnû strãit  –
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Víc neÏ jen krása

Hra se psy retrívry 
tû‰í, protoÏe milují
kontakt s ostatními

Symetrick˘, harmonick˘,
Ïiv˘, siln˘, vyrovnan˘,
pfiátelsk˘...
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a nedorozumûní by bylo na svûtû.
Vztahu psa s dítûtem  by to rozhodnû
neprospûlo. To ale platí obecnû pro
v‰echna plemena. Jakmile dûti povyros-
tou a nauãí se  se psem správnû jednat,
mÛÏeme na nû  postupnû pfiená‰et více
odpovûdnosti  v péãi o nûj.

VODA
Zlatí retrívfii mají fiadu zálib: mezi nû pat-
fií aportování, mazlení, ale  také vá‰nivá
náklonnost k vodû. NezáleÏí na tom, zda
je to voda v rybníãku na zahrádce, v mofii,
nebo pouhá blátivá louÏe, psovi je to
srdeãnû jedno. Jeho heslem je „·up do
vody!“ – a kdyÏ nebudete dávat pozor, bu-
de mokr˘ ãastûji, neÏ vám bude milé. Na
druhé stranû není rozumné psu vodu
zakazovat. Pokud je to jen trochu moÏné,
kaÏd˘ majitel retrívra by se mûl snaÏit
svému psu umoÏnit  jeho pfiirozené vyÏi-
tí. Teprve nedávno se z USA do Evropy
roz‰ífiil nov˘ sport zvan˘ Big Air, kter˘
pro  tyto rodinné psy s vá‰nivou láskou
k vodû  pfiedstavuje skvûlou zábavu  Pfii
Big Air jde o to, aby pes skoãil za make-
tou kofiisti z patnáctimetrové lávky do
vody co moÏná nejdále. V USA existují
retrívfii, ktefií doskoãí témûfi deset metrÛ
daleko. MoÏná to mÛÏe b˘t inspirace pro
ãinorodé majitele retrívrÛ i u nás!  

JEN NE DO KOTCE
AÈ uÏ budete se sv˘m psem podnikat co-
koliv, hlavní je, abyste se jím dostateãnû
zab˘vali a vûnovali mu  pozornost. Zlatí

retrívfii jsou mimofiádnû spoleãen‰tí
a mají velmi úzk˘ vztah k lidem. DokáÏou
ocenit  tûsn˘ kontakt s rodinou a rádi se
st˘kají i s ostatními psy. Nikdy bychom je
nemûli zamykat na cel˘ den do kotce
a vyluãovat je  tak  z kaÏdodenního rodin-
ného Ïivota. Ve vyhovujících podmínkách
je zlat˘ retrívr láskypln˘, nekomplikovan˘
a pfiíjemn˘ rodinn˘ pes, jehoÏ nejvût‰ím
‰tûstím je zavdûãit se osobám, k nimÏ má
úzk˘ vztah. Co si pfiát víc? Met
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Zlat˘ retrívr je láskypln˘,
nekomplikovan˘ a pfiíjemn˘ rodinn˘ pes

Rozumná v˘chova a v˘cvik
‰tûnûte  jsou nezbytné
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Na pláÏi retrívfii mohou
dosyta vybít svou
neuvûfiitelnou energii
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