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mají moÏnost dennû ãinit
nové objevy, se vyvíjejí
jednoznaãnû lépe neÏ
‰tûÀata, která tuto
pﬁíleÏitost nemají.

·tûnû od
narození
prochází
mnoha
v˘vojov˘mi
fázemi

Working testy retrívrů
krok za krokem 2. 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.

O

d narození kaÏdé
‰tûÀátko prochází
nûkolika v˘vojov˘mi
fázemi, které by kaÏd˘ majitel
psa mûl znát a také vûdût,
co od zvíﬁete mÛÏe
v daném období
oãekávat a poÏadovat.
I kdyÏ první z nich
majitel vût‰inou nemÛÏe
ovlivnit, jsou pro dal‰í
Ïivot psa velmi dÛleÏitá.

V˘vojové
fáze u ‰tûnûte
Vegetativní fáze
(1. – 2. t˘den)
Îivot kaÏdého ‰tûnûte zaãíná
tmou a tichem. Dny jsou
vyplnûny spánkem, pitím,
vyprazdÀováním a také
vyhledáváním tepla.
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Pﬁechodová fáze (3. t˘den)
Mozek ‰tûnûte se vyvíjí.
Zaãíná vnímat zvuky, ale
nedokáÏe je lokalizovat.
Otevírají se oãi a ‰tûnû
poznává okolí a svoje
sourozence. Díky kontaktu
s matkou a sourozenci se
‰tûnû uãí vnitrodruhové
komunikaci. V˘voj rychle
postupuje kaÏd˘m dnem.
Brzy zaãíná chodit na
vratk˘ch nohách.
Fáze utváﬁení (4. – 7. t˘den)
Poãátkem 4. t˘dne je ‰tûnû
velmi aktivní a zaãíná
poznávat i blízké okolí.
V této dobû by mûl chovatel
‰tûÀatÛm dát co nejvíc
pﬁíleÏitostí poznávat nejen
okolí, ale i rÛzné lidi.

Pohyby ‰tûÀat zaãínají b˘t
koordinované a ve vûku
7 t˘dnÛ je ukonãen v˘voj
mozku. ·tûnû se uãí jak
se prosadit, ale i jak b˘t
podﬁízen˘m. ·tûÀata, která

Fáze socializace
(8. – 12. t˘den)
Na zaãátku této fáze ‰tûnû
vût‰inou pﬁichází do jiného
prostﬁedí. Nov˘ majitel
pﬁevzetím ‰tûnûte od
chovatele pﬁijímá
zodpovûdnost za jeho dal‰í
v˘voj. Nejprve je tﬁeba
seznámit ‰tûnû s domem
a zahradou, a potom mu
ukázat co moÏná nejvíce
situací z bûÏného Ïivota:
provoz ve mûstû, jízdu
v autû, ostatní lidi,
zvíﬁaty i psy.
V této fázi se ‰tûnû uãí
sociálním vztahÛm mezi
lidmi a psy. Pamatujte na
to, Ïe se uãí nejen z dobr˘ch,
ale i ze ‰patn˘ch zku‰eností.
Obojí ovlivÀuje jeho
dal‰í Ïivot.
Pokud je ‰tûnû jedin˘m psem
ve va‰í rodinû, urãitû se
naváÏe více na lidi. Musíte
mu také umoÏnit dostatek
kontaktÛ s jin˘mi psy.
Dobrou moÏností je
nechat ‰tûnû, aby si
hrálo s jin˘mi ‰tûÀaty
napﬁíklad ve psí ‰kolce.
Pokud je ‰tûnû s jin˘mi psy,
vyrÛstá vlastnû ve smeãce
a silnû se orientuje na
jedince svého druhu.
V takovém pﬁípadû se musíte
bezpodmíneãnû postarat
o to, aby alespoÀ jednou
dennû bylo ‰tûnû s vámi
samo, aby se upevÀoval
a podporoval vztah
pes – ãlovûk.
Seznamujte ‰tûnû s cizími
vûcmi, snaÏte se ho
uklidÀovat hlasem. Musíte
mu sv˘m vlastním chováním
ukázat, Ïe se nemusí niãeho
bát. V této fázi ‰tûnû poznává
radost z uãení. Hra je v‰ak
jen vnûj‰í formou toho,
co naz˘váme v˘chova.
V zaãátcích v˘chovy je nutno
‰tûnûti stanovit hranice, ve
kter˘ch se bude pohybovat.
Hravou metodou se mu
dostane vysvûtlení prvních
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základních povelÛ. Nebude
to problém, neboÈ v této
fázi je ‰tûnû velmi dychtivé
nauãit se nûco nového.
Pokud budete pﬁi v˘chovû
velmi dÛslední, ‰tûnû va‰i
autoritu rádo pﬁijme
a podﬁídí se jí. Myslete na to,
Ïe uÏ v tomto období se
pozitivním pÛsobením
a negativním ovlivÀováním

„Štěně se
učí nejen
z dobrých,
ale i ze
špatných
zkušeností.“
pokládají základy
dal‰ího v˘cviku.
Fáze urãování poﬁadí
(13. – 16. t˘den)
Zhruba v této dobû zaãíná
‰tûnû hledat svoje místo ve
smeãce, tedy ve va‰í rodinû.
Urãuje se, kdo bude v rodinû
„vÛdcem“ – zda vy, nebo vá‰
pes! ·tûnûti musíte pﬁesnû
stanovit hranice, ale poãítejte
s tím, Ïe se je bude snaÏit
neustále posunovat
a pﬁekraãovat. Musíte b˘t

proto opravdu dÛslední.
MÛÏe se vám napﬁíklad stát,
Ïe dáte ‰tûnûti povel „ke
mnû“, kter˘ uÏ dávno ovládá,
a ono vás bude ignorovat.
SnaÏí se tak upevnit svoji
dominanci, a pokud
nezasáhnete, nauãí se
nerespektovat va‰e povely.
V této fázi také mÛÏe dojít
k tomu, Ïe ‰tûnû zavrãí, kdyÏ
mu budete brát napﬁíklad
jeho hraãku. Brání se tak
proti va‰emu vedoucímu
postavení ve smeãce. Musíte
opût zasáhnout. Chytnûte
‰tûnû za kÛÏi na krku
(tento v˘chovn˘ signál má
geneticky zakódováno a je
pro nû znamením, Ïe za‰lo
pﬁíli‰ daleko) a dÛraznû
ﬁeknûte NE, hraãku si
vezmûte, pohrajte si s ní,
a teprve potom vraÈte.
Zkou‰ejte to ãasto. ·tûnû
brzy pochopí, Ïe nemá smysl
klást odpor, a bude vás
i nadále akceptovat jako
vÛdce.
Dal‰í chyby se mÛÏete
dopustit pﬁi procházkách.
·tûnû ví, kudy chodíte, a tak
se vás snaÏí pﬁedbíhat.
V okamÏiku, kdy je
následujete, mu vlastnû
pﬁedáváte roli vÛdce smeãky.
To opût nesmíte pﬁipustit.
ZmûÀte tedy smûr chÛze
(nebojte se, Ïe se ztratí – má
v sobû od pﬁírody pud
následováni) a ‰tûnû se velmi
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Kdo bude
v rodinû
vÛdcem?

rychle dostane opût k vám.
Musíte neustále myslet na to,
Ïe ve va‰em vztahu je pouze
jedin˘ vÛdce, a tím jste vy!
Hlavní zásady:
● kaÏd˘ povel dávejte
jen jednou,
● povel musí b˘t
dodrÏován do chvíle,
neÏ ho vy sami zru‰íte,
● nikdy nesmíte pﬁipustit,
aby vás pes k nûãemu nutil.
Fáze upevÀování
postavení
(5. – 6. mûsíc)
Kolem 6. mûsíce Ïivota se
v˘voj ‰tûnûte ch˘lí ke konci.
Pes se snaÏí zajistit si
a upevnit své místo ve
smeãce. JiÏ vás akceptuje
jako svého vÛdce, ale pﬁesto
se obãas snaÏí tuto pozici
vylep‰it. V tomto období
dochází k v˘mûnû zubÛ, coÏ
je nûkdy spojeno s bolestmi
a ‰patnou náladou. Pokud
tomu tak je, odloÏte cviãení,
zejména aportování.
V Ïádném pﬁípadû se ale
nevzdávejte prosazování
plnûní sv˘ch povelÛ!
Jakmile bude vá‰ pes fit,
pokraãujte v pravidelném
tréninku. Pﬁi v˘cviku dbejte
zejména na okamÏité
a správné provádûní povelÛ.
Postupnû zavádûjte ru‰ivé
momenty. Neztrácejte ze
zﬁetele, Ïe cviãení musí vám

i psu pﬁiná‰et zábavu
a radost!
Puberta (7. – 12. mûsíc)
V této fázi psi pohlavnû
dospívají, zaãínají zvedat
noÏiãku a fenky poprvé
hárají.
Opût se mÛÏe stát, Ïe se pes
pokusí odporovat va‰emu
povelu a bude se snaÏit
o získání dominance. Buìte
dÛslední jako dﬁíve
a nedovolte psu pﬁekroãit
vámi stanovené hranice.

·tûnû nesmí
vrãet, kdyÏ mu
berete hraãku

Fáze dospûlosti
(od druhého roku)
Teprve nyní vá‰ pes tûlesnû
a du‰evnû zcela dozrává,
pﬁestoÏe pohlavní zralosti
dosáhl jiÏ mnohem dﬁíve.
I nyní se v‰ak mÛÏe stát, Ïe
bude snaÏit zlep‰it svoje
postavení ve smeãce. Pﬁi
v˘cviku zjistíte, Ïe v˘kony
psa jsou v˘raznû stabilnûj‰í.
Iva Sieberová
www.retriever-sport.cz
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