
oÏností jak cviãit
retrívra je
samozfiejmû více.

Snad jen jediná je úplnû
‰patná – necviãit vÛbec.
Retrívr je pfiíli‰ velk˘ na 
to, aby mohl vyrÛstat jako
dfiíví v lese.  Pokud se mu
nebudeme vûnovat, mohli
bychom nakonec mít
namísto dokonalého
spoleãníka psa, kter˘ nám
bude v mnoha situacích
spí‰e na obtíÏ. Proto by mûl

kaÏd˘ retrívr projít alespoÀ
základním v˘cvikem
poslu‰nosti. Pokud zvládnete
tento základní v˘cvik, jistû
rychle odhalíte touhu svého
psa po dal‰ím „vzdûlávání“.
Je mnoho oborÛ, ve kter˘ch
mohou retrívfii najít
vynikající uplatnûní. Jsou to
nepostradatelní pomocníci
v myslivecké praxi,
doprovázejí na‰e nevidomé
spoluobãany, pomáhají jako
asistenãní ãi

canisterapeutiãní psi, pracují
jako záchranáfii. MÛÏete
s nimi cviãit agility nebo
flyball. 
A v neposlední fiadû se s nimi
mÛÏete vûnovat také working
testÛm, coÏ je nov˘ druh
sportu, kter˘ se ‰ífií po celé
Evropû. Retrívfii, jak jiÏ
jméno fiíká, jsou rozen˘mi
aportéry a práce v této
oblasti bude jim i vám
pfiiná‰et trvalou radost. 
Právû jí se budeme vûnovat

v následujícím seriálu. 

V¯CVIKOVÁ
PYRAMIDA
Struktura v˘cviku se dá
pfiirovnat k pyramidû. Na
zaãátku se musí poloÏit
dobré základy a pes se toho
musí co nejvíce nauãit. Jako
základna slouÏí základní
povely: sedni, zÛstaÀ, ke
mnû, chÛze u nohy. K tomu
správn˘ aport, klid, usednutí
na písknutí. Samozfiejmû by
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Working testy retrívrů 
krok za krokem 1. 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. 

M

Retrívfii jsou
rozen˘mi
aportéry,
práce v této
oblasti jim
pfiiná‰í
trvalou radost

„Bez ohledu
na to, jaké
cíle si dáte,
základnu by
měli ovládat

všichni.“
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mûl pes umût také plavat.
Na této základnû potom
stavíme dal‰í patra pyramidy:
marking, navádûní a hledání.
Pes se zde uãí rÛzné
akustické a vizuální povely.
Nejvy‰‰í stupeÀ pyramidy
tvofií prohlubování
a roz‰ifiování základÛ
aportování. Bez ohledu na to,
jaké cíle si dáte, základnu by
mûli ovládat v‰ichni retrívfii.
Kdo nedbá na pevnost
základny, bude si pozdûji
stûÏovat na nestabilitu. 

JAK SE PSI UâÍ?
Prvním pfiedpokladem je, Ïe
pes musí mít ke kaÏdé nové
úloze dostateãnou motivaci.
Pokud je správnû motivován
a má dostateãnou
koncentraci, je schopen
úloze porozumût. 
Jak dosáhneme potfiebné
motivace?
● pozitivní utvrzování – tím
rozumíme v‰e, co pes rád
dostává – pamlsky, pochvala,
hlazení, hra nebo jen va‰e
pozornost. DÛleÏité je, Ïe pes
musí pozitivní utvrzování
chtít (pokud je syt˘,
rozhodnû pro nûj pamlsky
nebudou pozitivním
utvrzováním),
● negativní pÛsobení 
– je to prav˘ opak, jedná se
o v‰echno, co je nepfiíjemné,
ãemu se pes chce vyhnout. 
Je to napfiíklad plácnutí,
cuknutí za vodítko,
nepfiíjemn˘ tón nebo
odpírání pozornosti.
Pozitivní utvrzování
a negativní pÛsobení jsou
informace pro psa od vÛdce,
zdali je jeho aktuální chování
Ïádoucí nebo neÏádoucí. 

Pozitivní utvrzování nebo
naopak negativní pÛsobení
musí následovat
bezprostfiednû po Ïádoucím
nebo neÏádoucím chování
(max. 1aÏ 2 sekundy poté).
·patné naãasování vede 
ke ‰patn˘m v˘sledkÛm 
a psa jen zmate. 

PRINCIP V¯CVIKU
Je lep‰í si trénink vÏdy
dopfiedu promyslet. Pro
úspûch je lep‰í 10 minut
promy‰leného tréninku neÏ
hodina nesystematické práce.
Neexistuje Ïádn˘ ovûfien˘
postup, neboÈ kaÏdá metoda
nefunguje dobfie u kaÏdého
psa. Na jednoho psa mÛÏe
pÛsobit nudnû, mÛÏe psa
frustrovat a b˘t mu
nepfiíjemná, zatímco na
druhého pÛsobí právû
naopak. Musíte b˘t kreativní,
abyste dokázali psu
nabídnout nejlep‰í ‰anci
k omu, aby vás pochopil
a tím se uãil. V˘cvikov˘ plán
je zaloÏen na principech
uãení, procviãování
a upevÀování. 

V¯CVIKOVÉ POMÒCKY
● Vodítko a obojek
umoÏÀují psa kontrolovat
a navazovat pozitivní kontakt
nebo naopak pomocí silného
cukání na psa pÛsobit

negativnû.
Pro ‰tûÀata jsou vhodná
lehká vodítka a mûkk˘, velmi
flexibilní obojek. Pro star‰í
‰tûÀata (zhruba od 6 mûsícÛ)
mohu doporuãit tzv.
Moxonovo vodítko. Je to
obojek a vodítko v jednom.
Je praktické, neboÈ ho psu
snadno navléknete nebo
naopak sundáte. Pro nûkteré
psy je vhodné je‰tû
desetimetrové vodítko, které

má pes i pfii volném pohybu,
takÏe ho budete mít pofiád
pod kontrolou (pfii nesplnûní
va‰eho povelu si mÛÏete psa
pomocí vodítka pfiitáhnout). 

● Pí‰Èalka – zde jsou
v nabídce rÛzné varianty.
Jednotónová, dvojtónová,
nebo s trylkem v rÛzn˘ch
frekvencích. Pí‰Èalka musí
dobfie drÏet mezi rty a zuby.

Osobnû doporuãuji
plastovou pí‰Èalku se
standardní frekvencí. 
● Aportovací pfiedmûty 
– doporuãuji pouÏívat
speciální aporty, které se

jmenují DUMMY (jsou
v rÛzn˘ch barvách a také
o rÛzné hmotnosti). Pro
‰tûÀata je vhodn˘ dummy
o hmotnosti 200 g, na bûÏn˘
trénink pouÏíváme
500g dummy v zelené barvû
a také mÛÏete mít doma
nûjak˘ tûÏ‰í dummy
o hmotnosti 1 aÏ 1,5 kg,
kter˘ mÛÏe b˘t i z králiãí
kÛÏe. Tyto dummy mÛÏete
pouÏívat i pro práci ve vodû
nebo si mÛÏete je‰tû koupit
speciální plastové dummy
v bílé ãi oranÏové barvû,
které jsou na hladinû dobfie
vidût. 
Dejte si dobr˘ pozor, 
aby si vás pes s tûmito
dummies nikdy nehrál
A do zaãátku jedna dÛleÏitá
rada – nevzdávejte se pfii
prvním neúspûchu 
– s pevnou vÛlí to dokáÏete!

Iva Sieberová
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Poãasí není
rozhodující
–aportovat
lze kdykoliv
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