
retrívrech se traduje,
Ïe velmi rádi aportují.
To je na‰tûstí vût‰inou

pravda, ale tento zájem je po-
tfieba jiÏ v mládí podchytit. 

Pfiiná‰ení
Je proto hodnû dÛleÏité hravû
aportování procviãovat jiÏ
s mal˘m ‰tûÀátkem. V podsta-
tû vycházíme z toho, Ïe nor-
mální retrívr aportuje sám od
sebe. Tím samozfiejmû nemá-
me na mysli korektní pfiiná‰e-
ní, ale zájem o dummy a jeho
uchopení. První zásada zní:
‰tûnû nesmíme pfietûÏovat.
Dva aÏ tfii aportíky t˘dnû jsou
dostaãující. MÛÏeme pouÏít
dummy nebo tenisov˘ míãek.
Se ‰tûÀaty, která sama od
sebe, „od pfiírody“, pfiiná‰ejí,
je pfiirozenû snaz‰í pofiízení.
Existují ov‰em i taková, která

nemají o aport zájem. Ta je
nutné k této ãinnosti motivo-
vat. Vypadá to jednodu‰e: ne-
cháte psa usednout vedle
sebe a dummy odhodíte pfied
sebe. AÏ dopadne na zem
(bez vysokého porostu –
aport musí b˘t vidût), dáte
psovi povel „Aport!“, pes
vybûhne, dummy uchopí, vrá-
tí se k vám zpátky a vy ho
pochválíte. V praxi se ov‰em
mohou vyskytnout (a také
ãasto vyskytují) nejrÛznûj‰í
problémy. Pojìme si je
probrat jeden po druhém. 
● Pes vÛbec nebûÏí pro dum-
my – MÛÏe to mít celou fiadu
pfiíãin. MoÏná pes dobfie nevi-
dûl odhození dummy a jeho
dopad, tfieba neví, co se po
nûm chce, je také moÏné, Ïe
nemá zájem nebo je nûãím
rozptylován. V kaÏdém pfiípa-

dû je dÛleÏité psa motivovat
a povzbuzovat. Musíte upou-
tat jeho pozornost, proto si
s dummy hrajte, snaÏte se
z nûho udûlat zajímavou ko-
fiist. V‰e by mûlo probíhat bez
nátlaku, jakmile se pes za
aportem vydá a uchopí ho,
musíte ho chválit. Samozfiej-
mû aporty zpoãátku házejte
jen na krátké vzdálenosti.
KdyÏ to jednou vyjde, skonãe-

te pro ten den s v˘cvikem
tím, Ïe si budete sami pohrá-
vat s „kofiistí“ a budete obra-
cet pozornost psa na aport. 
● Pes bûÏí pro dummy, ale
nechce ho uchopit – Pokuste
se psa motivovat, snaÏte se
udûlat aportíky zajímav˘mi,
sami si s aportem pohrávejte
a nechejte pro nûj psa vybûh-
nout jen tak, bez povelu (Klid
na stanovi‰ti bude v tomto
pfiípadû cviãen pozdûji). Jak-
mile pes aport uchopí, hodnû
ho chvalte. Jakmile budete
mít aport v ruce, hrajte si
s nim sami a pak ho schovej-
te. Pravidlo ãíslo jedna je, Ïe
se musíte snaÏit zv˘‰it zájem
psa o aport a podporovat po-
chvalou uchopení a pfiinesení
pfiedmûtu. 
● Pes bûÏí pro dummy,
uchopí ho, ale nechce pfiijít
nebo pfiijde jen na pár metrÛ 
Pes musí dobfie ovládat povel
pro pfiivolání bez dummy.
Vût‰inou problém spoãívá
právû v pfiivolání. Musíte se
v kaÏdém pfiípadû pokusit
psa pfiivolat – pomocí pí‰Èal-
ky, povzbuzováním nebo tím,
Ïe pobûÏíte na opaãnou stra-
nu. Jakmile k vám pes pfiijde,
neberte mu aport hned, ale

hlaìte ho a chvalte, zatímco
pes si smí aport (kofiist) po-
nechat. Teprve poté mu aport
vezmûte. Tímto zpÛsobem
budete ve psu pomalu upev-
Àovat správné chování. Po-
kud to nebude fungovat, po-
mÛÏe uÏ jen kontrolované
aportování na dlouhém vo-
dítku. 
● Pes bûÏí pro dummy, ucho-
pí ho, ale po chvíli ho pustí
Pfiíãina je v nûjakém rozpt˘-
lení psa. Najdûte si pro tré-
nink místo, kde pes nebude
ru‰en. Dojdûte s ním k dum-
my, dûlejte z nûj zajímavou
vûc, nechejte psa, aby ho
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Pamatujte!
● Retrívry, které
aportování pfiíli‰ netû‰í,
mÛÏete nekoneãn˘m
opakováním znudit
a odradit. 
● Nemá smysl provádût
sloÏitûj‰í aportovací úlohy,
pokud vá‰ pes je‰tû
korektnû neaportuje.

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 6. díl

Zájem
o aportování
je nutno
pochytit 
jiÏ v mládí
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kousek nesl, a klidn˘m hla-
sem ho chvalte. 
Pokud ov‰em vá‰ pes nevez-
me ãi upustí dummy nebo
nechce pfiijít v pozdûj‰ím vû-
ku a fázi nácviku, musíte
ihned zakroãit. Velmi rychle
by se z toho stal zlozvyk, kte-

r˘ se potom ‰patnû odnauãu-
je. V takov˘ch pfiípadech se
postupuje takto: Dejte psu
dummy do mordy a pouÏijte
pfii tom pomocn˘ povel
„DrÏ!“. Nûkter˘m psÛm bude
aport vypadávat, jiní se bu-
dou bránit. Zde pomÛÏe klid
a vytrvalost. Jakmile se pes
nauãí dummy vsedû drÏet,
odejdûte na pár krokÛ a psa
si pfiivolejte. Pokud budete
mít problémy s pfiivoláním,
zkuste to na del‰ím vodítku.
KdyÏ k vám pes pfiijde, dejte
mu povel „Pust!“ a odeberte
dummy. Nakonec si s dummy
zase sami pohrajte.
Dal‰ím krokem bude, Ïe psa
posadíte, poodejdete, poloÏí-
te dummy a opût poodejdete
(zpoãátku jen krátké vzdále-
nosti). Pfiivoláte si psa, dáte
povel „Aport!“, pfiípadnû
i pomocn˘ povel „DrÏ!“, jak-
mile pes aport uchopí. Pfii
odevzdání opût nesmí chybût
povel „PusÈ!“ 

Pfiiná‰ení z vody
Retrívfii normálnû plavou vel-
mi rádi, ale i zde jsou rozdíly.
Nûktefií psi jsou tak zbláznû-
ni do vody, Ïe tam jsou
v kaÏdou roãní dobu, jiní
nejsou tak náruÏiví. K zákla-
dÛm v prvním roce Ïivota
‰tûnûte patfií také to, Ïe se
musí nauãit plavat. 
âasto se stane, Ïe se ‰tûnû ze
zvûdavosti dostane do hlub‰í
vody. Instinktivnû dûlá správ-
né pohyby, ale to je‰tû nezna-
mená, Ïe by rádo plavalo.
Mladého psa musíte zvykat

na vodu opatrnû a hlavnû bez
nátlaku. Nejlépe to jde v létû.
Vyberte si takov˘ vstup do
vody, kdy dno klesá pozvol-
nû. Pes rád vstupuje do vody,
ale vût‰inou má obavy z pfie-
chodu mezi chÛzí ve vodû
a plaváním. V˘hodou je, po-
kud máte star‰ího psa, kter˘
pÛjde se ‰tûnûtem, nebo mÛ-
Ïete jít se ‰tûnûtem do hlub‰í
vody vy sami. MÛÏete také
hodit kousek pfied ‰tûnû teni-
sák nebo dummy. Jakmile
‰tûnû poprvé alespoÀ na
chviliãku plave, máte vyhrá-
no. Technika plavání se bude
rychle zlep‰ovat, pohyby tla-
pek ve vodû jsou na poãátku
hektické, ale pozdûji se pes
nauãí klidnû leÏet ve vodû
a plavání je jisté a efektivní. 
Nyní mÛÏete zaãít s aporty
do vody. Zpoãátku neházejte
aport do vody pfiíli‰ daleko.
Pokud to vyjde, prodluÏujte
vzdálenost na obû strany. 
Dejte si pozor pfii prodluÏo-
vání vzdálenosti na bfiehu.
Pes musí po vystoupení z vo-
dy jít s aportem pfiímo k vám.
Nesmí se otfiepávat, pou‰tût
aport nebo prozkoumávat
bfiehy. 
MÛÏete také velmi rychle pfie-
jít k aportÛm pfies vodu na
druhém bfiehu. Vût‰ina psÛ
aportuje dobfie z vody, ale
z druhého bfiehu mají nûkdy
problémy, a je proto nutné
cviãení opakovat.

Iva Sieberová
www.retriever-sport.cz

Pamatujte!
● MÛÏe se vám stát, Ïe
u vody se pes bude chovat
úplnû jinak neÏ pfii
aportování na sou‰i.
SnaÏte se zajistit, aby pes
byl klidn˘ (nesmí kÀuãet..). 
● Pro nûkteré psy je
snaz‰í, kdyÏ se mohou
nejprve proplavat bez
aportu a teprve potom 
jít aportovat. 
● RÛznû obtíÏné bfiehy
pro vstup a v˘stup psa
z vody stejnû jako tekoucí
voda jsou pro psa sloÏitûj‰í
a je tfieba jim vûnovat 
ãas pfii cviãení. 
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Máš i živého mazlíčka?

Pochlub se s ním!

Vyfoť ho a fotku 10x15 cm  pošli k nám. 

Můžeš vyhrát novou kameru nebo nový 

digitální fotoaparát Canon!

Soutěž probíhá od 1. 4. do 30. 9. 2006.

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií.

Zaslané fotografie zůstávají redakci k dispozici a nebudou zaslány

zpět. V případě zveřejnění autor obdrží autorský honorář.

1. cena – Kamera Canon MV 930

2. cena – Fotoaparát Canon Digital IXUS 55

3. cena – Tiskárna Canon SELPHY CP 510

Jméno a příjmení: ..................................................................................

Adresa: ....................................................................................................

Značka vašeho fotoaparátu: ...................................................................

Tento soutěžní kupón nalepte na fotografii a zašlete poštou na adresu:

Nakladatelství MINERVA CZ, s.r.o.

Říčanská 10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
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