
oneãnû – i na obrazu Basila
Bradleye (1842 – 1904) nazvaném
âekání na lov se zdá, Ïe vedle gor-

donsetra leÏí dva angliãtí setfii. Dobov˘
komentáfi ov‰em upfiesÀuje, Ïe „gordon

a angliãtí retrívfii“, oãekávající zaãátek
lovu, byli cviãeni na práci pod zbraní.
Zlat˘ retrívr sv˘m vzhledem skuteãnû
více pfiipomíná ostrovní ohafie neÏ
pokraãovatele linie psÛ odvozovan˘ch
od novofundlandského psa. V˘raznû
patrné je to z fotografií „zlat˘ch“ retrívrÛ
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Takoví byli…

Historie a i vzhled zlatého retrívra staví do
pravdûpodobnûj‰ího svûtla úvahu o moÏnosti
zformování specializovan˘ch pfiina‰eãÛ z jin˘ch
loveck˘ch plemen vãetnû anglick˘ch nebo gordonsetrÛ. 

Zlat˘ retrívr podle portrétu
z roku 1898, Anglie

Zlatý retrívr
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V˘stavní postoj a studie hlavy
psÛ z Haulstone, Dan a Simon
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první ãtvrtiny 20. století – mnohé
z nich, aÈ uÏ ze zemû pÛvodu, nebo od
australsk˘ch chovatelÛ – bychom dnes
právû za „zlaté“ nepovaÏovali. Spí‰e
v˘jimku tvofiili exteriérovû i pracovnû
vynikající psi z chovatelské stanice J.
Ecclese Haulstone, vedení v liniích
„field trails“ a „exhibitoin“. Jde v pod-
statû o velmi rané retrívry, neboÈ první
klub tehdy je‰tû „Ïlut˘ch“ retrívrÛ, Club
for Yellow Retriever owners, byl díky
Mrs. Charlesworthové zaloÏen v roce
1911, GRC pak v roce 1913. 
O pÛvodu golden retrívra se donedávna
tradovala zajímavá historie. Sir Dudley
Marjoribanks, pozdûj‰í lord Tweed-
mouth, koupil pr˘ v roce 1858 skupinu
rusk˘ch psÛ, které vidûl vystupovat
v pojízdném cirkusu. Poslal je na své
panství v Guisachan ve Skotsku, kde byli
pouÏíváni jako stopafii a retrívfii. V jejich
dal‰ím chovu byl vyuÏit pískovû zbarve-
n˘ svatohubertsk˘ pes, bladhaund,
a toto spojení mûlo dát základ moderní-
mu zlatému retrívru.
V této dobû se skuteãnû v Británii ãasto
hovofiilo o tzv. rusk˘ch setrech a rusk˘ch
retrívrech. Ov‰em celkem nedávno,
v roce 1952, se náhle objevila nová fakta.
Synovec lorda Tweedmoutha odhalil zce-
la pfiesné záznamy svého str˘ce o chova-
telsk˘ch operacích, které uskuteãnil

v letech 1835 aÏ 1900. Z nich vypl˘vá, Ïe
v roce 1865 koupil v Brightonu Ïlutého
wavy – coated retrívra (flat - coated
retrívr) jménem Nous, potomka ãernû
zbarven˘ch rodiãÛ, jehoÏ spojil s fenou

Bellou dnes jiÏ zcela neznámého
Tweedmouthova vodního ‰panûla. UÏ
v první generaci se objevily ãtyfii Ïluté
feny, narozené v roce 1869. Ty jsou dnes
povaÏovány za skuteãn˘ základ zlatého
retrívra. V roce 1908 byl poprvé a s úspû-
chem pfiedveden na v˘stavû v Crystal
Palace. Michal Císafiovsk˘

Australsk˘ ‰ampion Ottershaw 
Buzzard chovatele W. Stanleye ze
severov˘chodního státu Queensland
z poãátku 20. let minulého století; na
ãernobílé fotografii silnû pfiipomíná 
flat coated (pÛvodnû wavy) retrívra

Zlatí retrívfii Nanette (vlevo)
a Bruce (vpravo, oba nar.
1925, 2 roky) se svou matkou
Evelyn Gwyne of Dewstraw
(uprostfied) chovatele maj.
Aytona Blakea z Burnhamu 
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Skupina zlat˘ch retrívrÛ „of The Haulstone“
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