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Pes
pﬁiná‰ející
dummy

Working testy retrívrů
krok za krokem 8. 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.

T

aké dnes budeme pokraãovat v dovednostech z druhého patra
na‰í pyramidy. Patﬁí sem dohledávání a navádûní.

Dohledávka
Pﬁi dohledávce pes nevidûl
dopad dummy. Ani jeho vÛdce pﬁesnû neví, kde je samostatnû vyhledat jen za pomoci
svého nosu a oãí.
Pes pracuje zcela bez pomoci
svého pána. Nûkteﬁí si myslí,
Ïe pes bude dohledávat sám
od sebe. Není to v‰ak tak úplnû pravda, dohledávka vyÏaduje spoustu tréninku. Pes se
musí totiÏ nauãit systém dohledávání a hlavnû potﬁebuje
nasbírat zku‰enosti.
Pﬁi dohledávce musí koncentrovanû pracovat a hledat systematicky s pﬁihlédnutím
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k vûtru a povrchu. Musí také
prokázat v˘drÏ a pouÏití nosu.
Jakmile najde aport, musí ho
neprodlenû a pﬁímo pﬁinést
k vÛdci. Pokud je to nutné, po
odevzdání aportu se vrací do
prostoru a hledá dal‰í kusy.

Povrch
Na zaãátku volte jednoduch˘
terén, abyste psa mohli pﬁi
práci sledovat. Ideální je ﬁídk˘
les nebo louka s niÏ‰ím porostem. Pro nezku‰eného psa vol-

Práce s nûkolika dummy

te radûji nejprve men‰í oblast
pro hledání (20 m x 20 m)
a vût‰í mnoÏství dummy, aby
co nejrychleji zaÏil úspûch.
Na zaãátku nechejte psa sledovat odhození v‰ech dummy,
postupnû bude sledovat odhazování stále men‰ího poãtu
dummy a nakonec uÏ nesleduje Ïádn˘. Potom ho vy‰lete na
dohledávku povelem „Hledej
ztratil!“ „Hledej!“…
Pokud pes rychle pﬁinese dva
nebo tﬁi dummy, cviãení
ukonãete a ostatní dummy
posbírejte sami.
MÛÏe se stát, Ïe pes bude
nejist˘ a bude od vás chtít
pomoc. V takovém pﬁípadû
psa pﬁi práci povzbuìte, ale
nikdy ho nenavádûjte. Musí
dostat moÏnost rozvinout si
vlastní zpÛsob hledání a sebedÛvûru.

Pokud máte moÏnost, mÛÏete
vyuÏít star‰ího vycviãeného
psa, kter˘ radostnû dohledá
ostatní dummy. Je to dobré
cviãení pro mladého psa.
U této disciplíny je dÛleÏité,
aby byl pes rychle úspû‰n˘
a mûl motivaci hledat dal‰í
dummy. Pokud úkol zvládá,
zmûÀte terén, velikost prostoru a také poãet dummy, které
má pﬁinést. Cviãení musíte
ukonãit dﬁíve, neÏ bude pes
frustrovan˘ a ztratí chuÈ.
Pes si musí osvojit i dohledávku v nároãn˘ch porostech
a terénech, jako jsou napﬁíklad
porosty z ostruÏin, kopﬁiv
nebo husté rákosí. Zejména
málo náruÏiví a nedostateãnû
tvrdí psi mívají tendenci tyto
oblasti neprohledat uvnitﬁ, ale
jen okolo.
Dále se psi musí nauãit pﬁekonávat rÛzné pﬁekáÏky – potÛãky, pﬁíkopy, cesty. Musí dohledávat i za nimi a ne se u nich
zastavit. Musí umût pﬁecházet
z ﬁídkého lesa do hustého
a také prohledávat rÛzné nerovnosti terénu, jako jsou rÛzné jámy a pﬁíkopy.

Vítr
Práci psa na dohledávce velmi
ovlivÀuje smûr vûtru. KaÏd˘
vÛdce to musí vzít v úvahu
a to zvlá‰tû u nezku‰eného
psa. Pro psa nejjednodu‰‰í
jsou protivítr a boãní vítr, volíme ho tedy u ménû zku‰en˘ch
psÛ. Pes zaãíná relativnû brzy
dohledávat a také vítr podporuje prohledávání více do
hloubky.
Zadní vítr je pro zku‰ené. Pes
musí nejprve bûÏet dozadu do
prostoru a pak se otoãit a prohledávat prostor smûrem
k vÛdci. Proto pes vût‰inou
donese nejprve zadní dummy
a teprve potom ty pﬁednûj‰í.
U nezku‰en˘ch psÛ se ãasto
stává, Ïe nedojdou dostateãnû
hluboko a brzy se otoãí.

Dohledávka
pro dva psy
Pokud pes dobﬁe a systematicky dohledává, mÛÏete nechat
dohledávat i dva psy spoleãnû.
Vyberte si k tomu dostateãnû
velkou oblast, aby se psi pﬁi
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práci neru‰ili. Prostor na zaãátku nemÛÏe b˘t pﬁíli‰ nároãn˘, aby psi byli brzy úspû‰ní
a nepociÈovali tak silnû konkurenci druhého psa. Nûkteﬁí
psi mají pﬁi spoleãné dohledávce problém s koncentrací
na vlastní práci.
Na zaãátku tréninku vyberte
místa vzdálená od sebe a posílejte psy na dohledávku stﬁídavû. Jakmile se jeden pes bude
vracet s dummy v mordû, vy‰lete druhého. Tak se nauãí
bûhat kolem sebe a akceptovat, Ïe jeden ze psÛ má dummy a druh˘ se musí koncentrovat na práci.

Tip:
Úplnû na zaãátku je dobré si
dummy oãíslovat nebo
odhazovat dummy rÛzn˘ch
barev. V závûru vám to
zjednodu‰í hledání
nepﬁinesen˘ch dummy a také,
pﬁestoÏe nebudete psa pﬁi
práci vidût, budete pﬁesnû
vûdût, ve které oblasti pes
hledal a kde ne. Pokládejte
oãíslované dummy tak,
abyste pozdûji vûdûli,
kde pﬁesnû kter˘ leÏí.

Foto autorka

âasté chyby
Na seznamu neÏádoucích projevÛ jsou na prvním místû
naﬁíkání, kÀuãení a ‰tûkání.
Retrívr by mûl v klidu sedût
a sledovat, co se kolem nûj
dûje. BohuÏel se mnozí hlasitû
projevují a to od tichého kÀuãení aÏ po hlasité ‰tûkání.
B˘vá tûÏké najít dÛvod neklidu. VÏdy je tﬁeba analyzovat
situaci, ve které neÏádoucí
chování zaãalo. Nûkteﬁí psi
zaãínají kÀuãet z dlouhé chvíle nebo z netrpûlivosti, protoÏe musí dlouho ãekat, zatímco
ostatní pracují. V tom pﬁípadû
vezmûte psa na vodítko
a vzdejte se na urãitou dobu
práce ve skupinû. Je to férové
chování také vÛãi ostatním,
neboÈ kÀuãení je zejména
u mlad˘ch psÛ velmi nakaÏlivé. NejdÛleÏitûj‰í je, aby se pes
nauãil, Ïe tato jeho reakce je
absolutnû neÏádoucí. V pﬁípadû, Ïe si pes tento „zlozvyk“
upevní, je kaÏdá rada drahá.
Jedinou moÏností proto je na
psa pﬁesvûdãivû a dÛslednû

Pes hledající dummy

pÛsobit pﬁi kaÏdém projevu
hlasitého neklidu. Nikdy psa
po hlasitém neklidu neposílejte pro aport. Ten mÛÏe pes
pﬁinést teprve tehdy, aÏ bude
naprosto klidn˘.
âasto je základní kámen ke
kÀuãení poloÏen jiÏ doma. Pes
se nauãí, Ïe nûãeho dosáhne,
kdyÏ se o to hlasitû pﬁihlásí.
Nikdy tedy nesmíte reagovat
na hlasité projevy, kdyÏ se pes
doÏaduje hraní nebo tﬁeba
kdyÏ kÀuãí za dveﬁmi ze
zahrady a chce jít domÛ.
Pokud bude totiÏ pes se svou
metodou úspû‰n˘ doma, bude
pozdûji kÀuãet ãi ‰tûkat i pﬁi
v˘cviku.

Maãkání
Retrívr by mûl mít mûkkou
mordu, coÏ znamená, Ïe pﬁiná‰í zvûﬁ nebo dummy zcela

nepo‰kozené. V lovecké praxi
tedy pﬁiná‰í i Ïivou zvûﬁ, která
je jen postﬁelená.
BûÏnû se v praxi ale setkáváme
s retrívry, kteﬁí pﬁinesou dummy, ve kter˘ch jsou zﬁetelné
díry. Stává se to vût‰inou pﬁi
návratu s aportem, neboÈ pes
aport pﬁeÏvykuje. Je to v‰ak
neÏádoucí chování a na zkou‰kách se jedná o vyluãující chybu. U psa mÛÏe jít jak o vrozenou vlastnost, tak o získané
chování. Nedoporuãuji dávat
‰tûÀatÛm pískací hraãky, neboÈ jiÏ zde se uãí maãkat, aby
hraãka pískala. Dále je dÛleÏité
nenechávat psa, aby si hrál
s aportem. Pes mÛÏe aport
zmáãknout také pﬁi velké radosti nebo pﬁi strachu. V obou
pﬁípadech je tﬁeba se postarat
o nápravu.

·tvaní
Nejen pro práci s dummy, ale
i pro bûÏn˘ Ïivot je velk˘m
problémem, pokud retrívr
zaãne ‰tvát zvûﬁ.
Obecnû tu platí zlaté pravidlo:
je tﬁeba tomu zabránit v zaãátcích. Musíte se tedy postarat
o naprosto spolehliv˘ stop
hvizd. To znamená, Ïe musíte
b˘t schopni psa za normální
situace zastavit vÏdy, abyste
pak mohli b˘t úspû‰ní i pﬁi
ru‰iv˘ch situacích. Pokud
máte doma star‰ího retrívra,
kter˘ si rád proÏene nûjakou
zvûﬁ, nikdy s ním nenechávejte bûhat mladého psa. Tyto
vûci se totiÏ mladí psi nauãí
velmi rychle. Také nenechávejte svého retrívra honit ptáky
a velmi nepﬁíjemné je, pokud
se nauãí hrabat my‰i.

Zámûna aportÛ

Zámûna znamená to, Ïe pes
na‰el dummy, vzal ho, nevrátil
se v‰ak nejkrat‰í cestou k vÛdci, ale po chvíli aport pustil,
uchopil jin˘ a ten pﬁinesl.
Stává se to zejména v situacích, kdyÏ pes pﬁi zpáteãní cestû zakopne o jin˘ dummy.
MÛÏe se také stát, Ïe pes hledá dal‰í dummy, pﬁestoÏe si
jeden jiÏ nese. Tuto chybu je
moÏné odpovídajícím tréninkem velmi dobﬁe korigovat.
Pﬁi v˘cviku pouÏívejte pomocníka, kter˘ vám dá signál, jakmile pes aport uchopí. Teì se chvíli musíte snaÏit
co nejrychleji psa pﬁivolat.
Pes si musí toto chování zautomatizovat.
Na místû s nízk˘m porostem
také mÛÏete rozházel více
dummy v blízkosti a poslat
psa pro aport. I v tomto pﬁípadû pes nesmí zamûnit aporty a hned pﬁinést ten, kter˘
prvnû uchopí. Cviãení provádûjte na krátkou vzdálenost
a postupnû ji prodluÏujte.

Strach z v˘stﬁelu
Je samozﬁejmé, Ïe loveck˘ pes
by se nemûl bát v˘stﬁelu, ale
bohuÏel to pro v‰echny retrívry neplatí. Vyslovenû bázliví
psi by se nemûli vystavovat
dal‰ím podobn˘m situacím,.
Pokud se v‰ak jedná o psa,
kter˘ je pouze citlivûj‰í na
v˘stﬁel, mÛÏete se pokusit
o nápravu. Stﬁelba musí b˘t
nejprve v dálce a teprve postupnû se lze opatrnû pﬁibliÏovat k místu v˘stﬁelÛ. Souãasnû
se budete snaÏit upoutat
pozornost psa na nûco pﬁíjemného, na aport nebo jídlo.
Iva Sieberová
www.retriever-sport.cz
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