
základním a velmi
dÛleÏit˘m cvikÛm
patfií odloÏení. I s jeho

nácvikem zaãínáme pomûrnû
brzy. Na‰ím cílem je, aby na
stanovi‰ti pes nejen zÛstal,
ale choval se tam naprosto
klidnû a vyrovnanû. 

OdloÏení
OdloÏení psa znamená, Ïe
pes zÛstane na místû jemu
urãeném. Není dÛleÏité, zda
psa odloÏíme vsedû, nebo
vleÏe. UÏ ‰tûnû by se mûlo
uãit sedût a v klidu ãekat,
dokud nedostane dal‰í povel.
S nácvikem odloÏení mÛÏete
zaãít na procházkách. Je
v˘hodné tento cvik nechat na
závûr cviãení, kdy je pes jiÏ
unaven a jeho temperament
zmírnûn. Psa posadíme
a dáme povel „ZÛstaÀ!“,

mÛÏeme také mírnû zatlaãit
dlaní na ãenich psa
a poodejít o mal˘ kousek
pfied nûj. Pokud ‰tûnû
zÛstane, vrátíme se k nûmu,
pochválíme ho a dáme mu

odmûnu. Pokud popojde
k nám, musíme ho vrátit na
pÛvodní místo a cvik
zopakovat. 
Na zaãátku je dobré mít
‰tûnû na vodítku, pozdûji
mÛÏeme pouÏít dlouhou
‰ÀÛru. Pokud pes cvik
pochopí, mÛÏeme zaãít
s tréninkem bez vodítka
a s prodluÏováním
vzdálenosti i doby. Pozdûji
zkusíme vedle sebe odhodit
napfiíklad hraãku. Pokud
i v této situaci pes zÛstane,
odhazujeme hraãku i do jeho
blízkosti. 

Tip
● âekání mÛÏete uãit psa
i pfii rÛzn˘ch kaÏdodenních
situacích, napfiíklad pfii
vystupování z auta. Otevfiete
auto a dejte psovi povel

„ZÛstaÀ!“ Pro bezpeãnost
psa je velmi dÛleÏité, Ïe ho
budete mít pod kontrolou
bûhem vystupování
i nastupování. 
● Dal‰í moÏností je uãit
‰tûnû ãekat, kdyÏ mu dáváme
misku s jídlem. ·tûnû
posadíme, dáme mu ruku
pfied hrudník, zavelíme
„ZÛstaÀ!“ a poloÏíme pfied nû
misku s jídlem. Jakmile
pfiestane tlak na na‰i ruku,
dáme povel „Volno!“
a necháme ‰tûnûti za
odmûnu sníst misku. Tento
postup v‰ak není vhodn˘
u nadprÛmûrnû citliv˘ch
‰tûÀat, která pod tlakem
odmítají potravu. 

Klid na stanovi‰ti 
A koneãnû se dostáváme
k aportování. Pes by
zpoãátku mûl klidnû
a vyrovnanû sedût vedle
svého pána. Teprve na povel
bude pfiiná‰et aport. Retrívr

i v praxi stráví hodnû ãasu
ãekáním, a proto mu tohle
musí „pfiejít do krve“. 
S nácvikem zaãneme ve
chvíli, kdyÏ se k nám ‰tûnû
rádo vrací. Upoutáme jeho
pozornost na aport,
chytneme ho levou rukou za
pfiedhrudí a aport odhodíme.
Poãkáme, dokud neopadne
tlak ‰tûnûte na na‰i ruku,
a teprve potom dáme povel
„Aport!“ a psa necháme
bûÏet. Nikdy ho neposíláme
vpfied, dokud budeme cítit
pod rukou tlak. V takové
situaci naopak musíme
posunout psa zpût
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Pamatujte!
● Nikdy psa na závûr
z odloÏení nepfiivolávejte!
Pes se musí nauãit sedût
a ãekat tak dlouho, dokud
se k nûmu nevrátíte. 
● Dbejte na to, aby vás
‰tûnû neustále sledovalo.
Je to dÛleÏité pro dal‰í
v˘cvik. MÛÏete zkusit mal˘
trik: vzít pamlsek mezi rty.
Pes se bude dívat nahoru
a sledovat pochoutku.
Potom si ke ‰tûnûti
kleknûte a nechte 
ho pamlsek sníst. 

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 5. díl

Mírnû
zatlaãíme
na ãenich

âekání
mÛÏete uãit
psa i pfii
vystupování
z auta 
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a chviliãku vyãkat. Po
nûkolika aportech se
‰tûnû nauãí, Ïe jeho tlak
na na‰i ruku k niãemu
nevede a Ïe musí ãekat
na povel. 
U ‰tûÀat, která mají
velkou chuÈ aportovat, je
moÏno zaãít velmi brzy.
Naopak u citliv˘ch ‰tûÀat
je lep‰í poãkat, protoÏe
by mohlo dojít ke ztrátû
radosti z aportování.
VÏdy musíte mít na
pamûti, Ïe pes nesmí
vybûhnout bez povelu,
a kdyÏ uÏ se tak stane,
nesmí b˘t úspû‰n˘, tzn.
musíte b˘t u aportu dfiíve
neÏ on. Nácviku je tfieba
vûnovat dostatek ãasu
a postupovat trpûlivû. 

Tipy
● Nechte psa sedût,
kousek poodejdûte
a odhoìte aport za sebe.
Pokud to pes nezvládne
znamená to, Ïe nemáte
dobfie zvládnut˘ cvik
odloÏení psa, takÏe se
musíte vrátit o krok zpût. 
● Házejte aport vedle
sebe, protoÏe pokud pes
nevydrÏí v odloÏení,
musíte b˘t u aportu
dfiíve. 
● Choìte kolem psa
v pÛlkruhu a odhazujte
jeden aport (pozdûji více)

v rÛzném smûru. Pokud
pes vydrÏí, vraÈte se
k nûmu a poslední aport
ho nechte pfiinést 

Pokud pes zvládá tyto
úlohy, je ãas najít si
pomocníka. Vy budete
stát vedle psa
a pomocník odhodí
aport. Va‰ím úkolem je
eventuální korekce psa.
Kdyby chtûl bûÏet pro
aport, pomocník musí
b˘t u aportu dfiíve neÏ
pes. Opakujte to

nûkolikrát, aport si vÏdy
pomocník pfiinese sám.
Teprve poslední aport
mÛÏe pfiinést pes. Musíte
totiÏ psa zvykat na to, Ïe
ne kaÏd˘ odhozen˘ aport
je pro nûj a Ïe ho mÛÏe
pfiinést. MÛÏete ho
donést vy nebo také
nûjak˘ jin˘ pes. Pes musí
sledovat kaÏd˘ aport a do
poslední chvíle nesmí
vûdût, jestli bude pro nûj
nebo ne.

Iva Sieberová 
www.retriever-sport.cz
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Nejprve
nacviãujeme na

dlouhé ‰ÀÛfie

·tûnû by vás mûlo
pozornû sledovat
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