
tomto dílu jiÏ pomalu
opou‰tíme základnu
na‰í „pyramidy“

a pustíme se do stavby
druhého patra. Stále v‰ak
máme na pamûti, Ïe úspûch
dal‰ího v˘cviku je zaloÏen
právû na pevn˘ch základech.
Nezapomínáme tedy
opakovat a na psa
nespûcháme. Rychl˘ 
start a první metry je‰tû
neznamenají úspûch v cílové
rovince. Mladého psa lze
totiÏ velmi rychle odradit
a znechutit od dal‰í práce. 

Marking 
Jedná se o jednu
z nejdÛleÏitûj‰ích forem
aportování a vût‰ina 
retrívrÛ k ní má vrozené
pfiedpoklady, neboÈ vychází
ze schopnosti sledovat aport

a zapamatovat si místo
dopadu. Pfii markingu vidí
pes i vÛdce po v˘stfielu
spadnout jeden, pozdûji více
aportÛ, a musí si
zapamatovat místo dopadu.
Potom pes na povel vybûhne
nejkrat‰í cestou k místu
dopadu, aport vyhledá
a pfiinese zpût vÛdci. Oblast
pro dohledání aportu by
nemûla b˘t vût‰í neÏ
maximálnû 10 procent
vzdálenosti mezi vÛdcem
a místem dopadu aportu. 
Pfii v˘cviku si musíme brát
v úvahu vzdálenost,
pÛsobení vûtru, vÛdce
i osoby, která hází, a také
druh povrchu.

Povrch
Nejjednodu‰‰ím povrchem je
posekaná louka nebo trávník

na sportovním hfii‰ti, neboÈ
pes zde vidí dummy na
velkou vzdálenost. Povrch je
nutné mûnit a vyhledávat
stále tûÏ‰í terény. MÛÏete
zvolit terén s vy‰‰ím
porostem, kopcovit˘ terén,
také lze vyuÏívat pfiírodních
bariér – cesty, kefie, zmûny

terénu (louka, pole). Je
moÏné také aporty házet na
druh˘ bfieh potoka nebo
fieky. Velkou roli hraje i druh
porostu – napfiíklad fiepné
pole je velmi obtíÏné, neboÈ
psovi nenabízí Ïádné
orientaãní body. Velmi
dÛleÏité je uvûdomit si, co
pes mÛÏe vidût a co ne.
Zkuste si tedy kleknout
a podívat se na svût ze 
psí perspektivy! 

Vzdálenost
I ona je velmi dÛleÏitá,
pfiirozenû ãím vût‰í
vzdálenost k aportu, tím tûÏ‰í
úloha pro psa. Vzdálenosti
mohou b˘t od 20 do 150
metrÛ. Vzdálenost musí 
b˘t vÏdy v úzké vazbû
s povrchem. Vût‰í vzdálenosti
nejprve zkou‰íme na
jednoduchém terénu
s nízk˘m porostem, a teprve
postupem ãasu pfiecházíme
na tûÏ‰í terén a vût‰í
vzdálenosti. Pfii obtíÏnûj‰ích
cviãeních také mÛÏeme 
mûnit místo vyslání psa. 

Vítr
Hraje pfii práci psa velkou
roli. Pfii boãním vûtru pes
ucítí dummy daleko snadnûji
neÏ s vûtrem v zádech. V tom
pfiípadû ucítí dummy aÏ ve
chvíli, kdyÏ se nachází za
dummy. Pokud fouká vítr
proti vÛdci, radûji zmûÀte
smûr. Zejména u mlad˘ch
psÛ právû tento vítr vede 
k pfiedãasnému 
dohledávání dummy. 

PÛsobení hazeãe
KaÏd˘ brzy zjistí, Ïe dobr˘
hazeã je k nezaplacení. Hazeã
je opravdu velmi dÛleÏitou
osobou. Na zaãátku je pro
psa zejména orientaãním
bodem a pes se tak cítí
v terénu bezpeãnûji. Hazeã
také musí umût dobfie házet –
aport musí b˘t vidût na velké
vzdálenosti, musí b˘t hozen
do v˘‰ky. To platí zejména
v pozdûj‰ích fázích, kdy
hazeã není vidût. Zkuste si
nacviãit házení dummy, není
to otázka talentu, ale 
jen a jen tréninku. 
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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 7. díl

Nejjedno-
du‰‰ím
povrchem je
posekaná
louka nebo
trávník 

Dvojice sledující odhoz
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PÛsobení vÛdce
VÛdce musí na poãátku
dobfie promyslet úkol.
Pfiedem by si mûl uvûdomit
pfiípadné slabiny poÏadované
úlohy a myslet na to, Ïe je
dÛleÏité, aby pes uspûl. Musí
vûdût, Ïe pes musí aport
vidût, a zohlednit, Ïe 
pes má oãi úplnû v jiné 
v˘‰ce neÏ my. 
Samozfiejmostí je, Ïe pes
musí b˘t pfii markingu
naprosto klidn˘ a pozorn˘
a nesmí vyráÏet pro aport.
Psa nikdy neposíláme pro
aport hned po dopadu, chvíli
ho necháme koncentrovat se
a dobfie si zapamatovat místo
dopadu, teprve potom dáme
povel. Nezapomínáme, Ïe
pes musí sedût korektnû
u nohy – tedy nikoli na
stranu, protoÏe bude vybíhat
ve smûru, jak sedí. Pfii
vícenásobném markingu
musíme psu naznaãit, 
kter˘ aport má donést 
jako první ãi druh˘. 
DÛleÏité je, aby si pes spojil
odhození dummy s v˘stfielem
nebo jin˘m akustick˘m
signálem, neboÈ právû v˘stfiel
by mûl upoutat jeho
pozornost. Pes se rychle
nauãí dívat se tímto smûrem.
MÛÏe se stát, Ïe nûkdy bude
aport bude odhozen za
na‰imi zády – v takovém
pfiípadû je nutné rychle se
otoãit smûrem k v˘stfielu. 
NejdÛleÏitûj‰í v‰ak je, Ïe si
vÛdce musí zapamatovat
stejnû dobfie jako pes místo
dopadu, aby mu pfiípadnû
mohl pomoci. 
Pfii markingu se pes musí
nauãit spoléhat pfiedev‰ím
na svÛj nos, oãi mu mohou
pouze pomoci lépe si
zapamatovat místo 
dopadu aportu. 

Typy markingu
Jednoduch˘ marking bez
zmûny povrchu – zaãínáme
nejprve s jednoduch˘m
terénem a krátk˘mi
vzdálenostmi, které
postupnû prodluÏujeme
Jednoduch˘ marking se
zmûnou povrchu – nejprve
volíme dva terény s ménû

v˘razn˘mi zmûnami
(napfiíklad louka, pole)
a marking provádíme na
krat‰í vzdálenost, kterou
postupnû prodluÏujeme
a také mûníme terény na
stále obtíÏnûj‰í. MÛÏe to b˘t
tfieba i sou‰ – voda – sou‰
(nemusí tedy dojít pouze
k jedné zmûnû terénu). 
Jednoduch˘ marking pfies
bariéru – volíme pfiírodní
bariéry, jako jsou napfiíklad
cesty, kefie, náspy, pfiíkopy…
Opût postupujeme od
krat‰ích vzdáleností k del‰ím
a také od jednodu‰‰ích 
bariér k sloÏitûj‰ím. Nakonec
pes mÛÏe pfiekonat i více
rÛzn˘ch bariér pfii jednom
markingu. Pokud zjistíme, Ïe
má pes s nûjakou bariérou
problémy, zkrátíme
vzdálenost a teprve 

postupnû ji prodluÏujeme. 
Memory marking – s ãasov˘m
odstupem a se zmûnou 
místa vyslání 
Zde je dÛleÏité si uvûdomit,
Ïe pes si musí místo dopadu
dobfie zapamatovat, a to i na
del‰í dobu nebo pfii vyslání
z jiného místa. Zaãínáme
opût od jednoduch˘ch úkolÛ,
kdy psovi hodíme klasick˘
jednoduch˘ marking,
necháme psa dívat se o nûco
déle k místu dopadu dummy
a poté s ním pfiejdeme
nûkolik metrÛ dozadu 
nebo do strany. 

Dvojit˘ marking 
Pes nejprve sleduje odhození
dvou kusÛ dummy, a teprve
poté je pro tyto aporty vyslán
a to v pofiadí, které mu je
urãeno. Pro zaãátek si
vybereme jednoduch˘ terén,
krátkou vzdálenost a také
velk˘ úhel (napfiíklad 180
stupÀÛ). Je nejlep‰í, pokud
máme dva hazeãe. Pro psa je
snaz‰í vydat se nejprve pro
druh˘ odhozen˘ dummy,
pokud máme psa
zku‰enûj‰ího, posíláme 
ho nejprve pro první
odhozen˘ dummy. 
Pfii vysílání psa si dáváme
pozor, aby pes korektnû
sedûl a správnû se díval
k místu dopadu. Pokud se
dívá nûkam jinam, s nejvût‰í
pravdûpodobností pak
‰patnû vybûhne
a samozfiejmû v tomto
‰patném smûru 
nebude úspû‰n˘. 
Na zaãátku mÛÏete pouÏívat
dummy svûtlé barvy, aby pes
aport rychleji na‰el.

(Nemusíte si kupovat
speciálnû svûtl˘ dummy.
Úplnû staãí pouÏít
standardní zelen˘ dummy, 
na kter˘ navléknete 
bílou ponoÏku). 
Pokud pes získá základní
zku‰enosti s dvojit˘m
markingem, mÛÏeme
zmen‰it úhel, ve kterém jsou
dummy odhazovány, a také
mÛÏete zaãít vybírat
obtíÏnûj‰í terén (dvojit˘
marking pfies bariéry nebo 
se zmûnami povrchu). 

Vícenásobn˘ marking
Dobr˘ pes musí b˘t schopen
zapamatovat si místo
dopadu i více dummy.
Mladého psa to ov‰em
musíme nauãit, proto mu na
zaãátku dáme voln˘ v˘bûr
dummy, kter˘ pfiinese,
a teprve postupnû zvy‰ujeme
poãet pfiinesen˘ch dummy.
ZáleÏí na temperamentu
a chuti psa. 
Pes nemusí vÏdy pfiinést
v‰echny odhozené dummy.
MÛÏeme ho nechat v klidu
sedût a pro dummy dojít
sami. Tímto se pes uãí, 
Ïe ne kaÏd˘ odhozen˘
dummy je pro nûj.
Se zku‰enûj‰ím psem jiÏ
pfiejdeme k cílenému vysílání
pro urãité dummy. Pfied
vysláním musíme dbát 
na to, aby se pes dobfie
koncentroval smûrem, 
kam ho vysíláme. Pfii
vícenásobném markingu
musíme mûnit pofiadí
aportÛ, pro které psa
posíláme. 

Iva Sieberová
www.retriever-sport.cz
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Tipy:
● U citliv˘ch psÛ a jedincÛ
s men‰ím zájmem o aport
netrvejte hned od zaãátku
na naprostém klidu
a nenechávejte psa ãekat,
aby neztratil motivaci.
MÛÏete ho vypustit pro
aport ihned po odhození,
podpofiíte tak jeho
sebevûdomí a dÛvûru. 
● U siln˘ch
a motivovan˘ch psÛ
postupujeme opaãnû. Psa
naopak jistíme: mÛÏeme
mu na hrudníku drÏet ruku
nebo mu kolem krk dát
vodítko. Po dopadu aportu
chvíli vyãkáme, dokud
nepomine tlak na na‰i
ruku. Teprve v té chvíli 
psa po‰leme pro aport. 

Fo
to

 a
ut

or
ka

Psa nevysíláme
pro aport ihned
po dopadu

Pes na povel vybûhne
nejkrat‰ím smûrem 
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