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WORKING TESTY

Práce s dummy

Vyhrazeno pro retrívry
Existují psí sporty, které jsou vázány jen na urãitá plemena. K nim urãitû patfií International
working tests, které byly vymy‰leny pro zlaté, labradorské a v‰echny dal‰í retrívry... tedy
psy, ktefií vynikají jemn˘m nosem a schopností soustfiedit se. A ktefií mají pfiiná‰ení v krvi.

Dummy
mÛÏe plnû
nahradit
aportování
divoké
zvûfie
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abl˘skaná auta se lesknou ve slu-
neãním svitu. Lidé ozdobení slu‰i-
v˘mi slamáãky v peãlivû vyle‰tû-

n˘ch botách mizí v lese. Malou pû‰inkou
se dostanou aÏ ke gastronomickému srd-

ci celé akce - ani tuto otázku nelze na
akcích tohoto typu opominout! âekali
byste opeãené klobásky a pivo?Tak to jste
vedle jak ta jedle! Pfiipraveno je suché
francouzské víno, plátky z lososa a ‰pe-
nátové quiche. Jsme na mezinárodních
závodech retrívrÛ v Nûmecku, kde se
schází vybrané publikum. 

Stfiílení a házení 
Ale oã tady vlastnû jde? To nám bude brzy
jasné, kdyÏ budeme úãastníky sledovat od
okamÏiku, kdy nastoupí na startovní
ãáru. Právû na ní bez pohnutí stojí ãlovûk
se psem po boku. Zdánlivû se nic nedûje,
ale ve skuteãnosti uÏ probíhá první cvik
Steadyness (klidová pozice). Dva dal‰í
lidé cosi tropí v hou‰tinách. Zatímco
jeden stfiílí do vzduchu, druh˘ co mu síly
staãí vrhá dummy („mark“) daleko do
hou‰tí. Oãi psa se pohybují ve smûru
vrhu. Ale jen oãi. Pfiesnû sledují vrhací
linii stfiely a zdá se, jako kdyby si snaÏily
uchovat v pamûti místo dopadu dummy. 

Parádní aport
Koneãnû páníãek vydává osvobozující
povel „Aport!“ Labradorsk˘ retrívr smí
vyrazit. Jeho majitel mu sice rukou
naznaãuje smûr, ale toto dobfie mínûné
nápomocné gesto zku‰eného psa ani
v nejmen‰ím nezajímá. Retrívr totiÏ pfies-

nû ví, kde se skr˘vá dummy. VÏdyÈ zapa-
matování si místa dopadu „viditelnû
hozeného“ dummy patfií k mimofiádn˘m
schopnostem jeho plemene. 
Prudce vyráÏí, listy ‰elestí, vûtviãky pras-
kají a pes nám mizí ze zorného pole. Kde
se momentálnû nachází, mÛÏeme jen
tu‰it. Majitel a rozhodãí v korektnû
vyÏehlen˘ch ko‰ilích stojí v záfiivém slu-
neãním svitu a soustfiedûnû pfiivírají oãi.
Koneãnû se pes znovu vynofiuje a skuteã-
nû v tlamû pfiiná‰í dummy! Majitel je
nad‰en. „PusÈ!“ poruãí psu a chválí ho.
Pln˘m právem – jeho retrívr právû pfied-
vedl skuteãnû parádní aport.

Více psÛ, více dummy
Skleniãka sektu, lehk˘ snack a jde se na
dal‰í stanovi‰tû. Na okraji lesa se nám
nask˘tá pÛsobiv˘ pohled: více neÏ 20 psÛ
zde bez hnutí sedí vedle sv˘ch majitelÛ
Jako perly poskládané na náhrdelníku
jeden vedle druhého v‰ichni bez hlesu
sledují curly coated retrívra prozkoumá-
vajícího lesní listoví. Teì, právû teì nale-
zl dummy a fiítí se s ním zpátky k roz-
hodãímu a majiteli, ktefií uÏ netrpûlivû
ãekají za cílovou ãárou. Pfiedvedl dobrou
práci, ale to samo o sobû nestaãí. Jedná
se o teamov˘ test a následnû vstupují do
hry také dal‰í úãastníci. 
Práce s dummy toho od psa vyÏaduje
mnoho. NejenÏe je samo o sobû tûÏké
najít mal˘ pfiedmût v hustém terénu.
Aby se to celé je‰tû ztíÏilo, pokládá se
hned nûkolik dummy, z nichÏ jen jedno
je správné. Pes musí na základû pachu
rozeznat právû ten jeden hledan˘ dum-

my. Práce s dummy v nároãném terénu
(na zemi i ve vodû) klade na psa ty nej-
vy‰‰í nároky. 

Nelovecká práce pro retrívry
Práce s dumy pfiedstavuje dobrou alter-
nativu pro ty majitele retrívrÛ, ktefií
nemají zájem svého psa lovecky vést.
ProtoÏe retrívr má vrozenou náklonnost
k aportování, mûli by se jejich páníãci
snaÏit vyjít tomuto pfiirozenému sklonu
sv˘ch zvífiat vstfiíc. VÏdyÈ není nutné, aby
pfiiná‰el skuteãné kachny...
Working testy neboli soutûÏe v pfiiná‰ení
dummy se pofiádají i u nás. Konají se
zkou‰ky rÛzn˘ch stupÀÛ obtíÏnosti, kde
mohou své umûní podrobit zkou‰ce zaãá-
teãníci, pokroãilí a i skuteãní mistfii.
Kromû bûÏn˘ch soutûÏí ve working tes-
tech se jednou do roka pofiádá také
Internationale Working Test, evropské
mistrovství. Tato exkluzivní zábava
a sport zároveÀ právû zaÏívá svÛj boom
a rok od roku nachází v celé Evropû
i u nás stále více nad‰en˘ch pfiíznivcÛ. 

William Weidner
INFO: www.retriever-sport.cz

Klidné ãekání je nedílnou
souãástí této disciplíny

Práce s dummy patfií
k neloveck˘m aktivitám
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Psi musí své umûní dokazovat
i v nejtûÏ‰ích terénech 

Tento pes dummy 
cílevûdomû vyãenichal a nyní
ho nese zpátky k pánovi
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