
Retrívfii nejsou jen právû teì populární psi, nejsou krátkodob˘m módní v˘stfielkem, kter˘ odezní
stejnû rychle, jako se objevil. Stali se nûãím víc, moderní psí ikonou, fenoménem pováleãné doby.

Retrívři (1)
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Portrét:

– zlat˘ retrívr

– Nova Scotia duck
tolling retrívr

– Chesapeake bay retrívr

– labradorsk˘ retrívr

– flat coated retrívr

– curly coated retrívr

·tûnû
zlatého
retrívra
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nás v mífie zpoãátku je‰tû
znásobené jejich nedostupností.
Zatímco v USA nebo ve Velké

Británii uÏ dávno patfiili
k nejpopulárnûj‰ím psím plemenÛm, my
jsme je znali jen zprostfiedkovanû. Stfiední
a star‰í generace u nás o existenci retrívrÛ
dlouho vûdûla jen z tûch nemnoha
americk˘ch filmÛ, které se u nás smûly
objevit a kde byl - vût‰inou labradorsk˘ -
– retrívr samozfiejmou souãástí dobfie
situovan˘ch stfiedostavovsk˘ch rodin.
Obãas k nám pronikly i fotografie anglické
královské rodiny - a ani tam zástupce
retrívrÛ nemohl chybût. Není proto divu,
Ïe kdyÏ se koneãnû na poãátku 70. let
minulého století retrívfii objevili
v tehdej‰ím âeskoslovensku, znamenali
skuteãnou senzaci a ‰ífiili se tak rychle, jak
jen to se‰nûrované pomûry dovolily. Dnes
uÏ i u nás patfií retrívfii k nejpopulárnûj‰ím
a nejpoãetnûj‰ím plemenÛm, ke stálicím
na‰í kynologické scény.

Není jen jeden
Pofiád zde operujeme s pojmem „retrívr“.
V myslích vût‰iny lidí se pojí s pfiedstavou
labradorského, pfiípadnû zlatého retrívra.
Zdaleka ne kaÏd˘ tu‰í, Ïe plemen retrívrÛ
je ve skuteãnosti mnohem víc.
V popularitû se je v posledních letech
snaÏí dohnat flat coated retrívr, ve
znaãném odstupu pak jim sekundují curly
coated retrívr, Nova Scotia duck tolling
retrívr a Chesapeake bay retrívr. V‰ichni
jsou uÏ nûjakou dobu chováni
a odchováváni u nás a není Ïádná v˘jimka
setkat se s nimi na nûkteré z v˘stav.

Retrívr znamená pfiina‰eã
Slovo retrívr, v anglickém originálu
retriever, bylo odvozeno od slovesa to
retrieve = pfiiná‰et. Retrívr tedy ãesky
znamená pfiina‰eã, coÏ vyjadfiuje pÛvodní
úãel, ke kterému byli tito psi vytvofieni.
Angliãtí lordi vûnující se lovu byli
maximalisty. Od sv˘ch psÛ poÏadovali
dokonal˘ v˘kon a byli pfiesvûdãeni, Ïe
pfiíli‰ná univerzálnost, aã ve zbytku Evropy
pfieváÏnû oceÀovaná, kazí vlohy typické
pro jednotlivá plemena. ProtoÏe drÏet si
najednou plemen hned nûkolik pro nû
nebyl problém, zamûfiili se na to, aby
kaÏdé z nich bylo v nûãem dokonalé.
Od pointrÛ tedy Ïádali perfektní hledání
a pfiedev‰ím vystavování, nechtûli jim
„kazit styl“ tím, Ïe by je nutili k práci po
v˘stfielu a zvlá‰tû pak k aportování.
Nemluvû o tom, Ïe teplomilní pointfii
s krátkou srstí se tfieba do chladné vody
nevrhali zrovna s nad‰ením.
To mûli zpoãátku za úkol rÛzní psi, ale
postupnû do‰lo ke specializaci. Aportování
dostala na starost novû formovaná
skupina - retrívfii. Jejich úkolem bylo zvûfi
dokonale pfiinést, to znamená jemnû ji
uchopit a dopravit ji do rukou stfielce bez
sebemen‰ího po‰kození, rychle

a spolehlivû. Cenil se jemn˘ stisk, psi zvûfi
nesmûli nijak poniãit ani pfiíli‰ pevnû
svírat. Museli se za ní ochotnû vrhat
kamkoliv, tfieba i do baÏiny nebo do
ledové fieky.
Tak by tedy bylo moÏno shrnout prvotní
poÏadavky a dÛvody, proã do‰lo ke vzniku
skupiny. K rozrÛznûní retrívrÛ do
jednotliv˘ch plemen zaãalo docházet
pomûrnû pozdû - aÏ od konce 19. století.

Zaãalo to na New Foundlandu
Kofieny mají v‰ichni retrívfii spoleãné,
a abychom se k nim pfiiblíÏili, museli

bychom se pfieplavit na druhou stranu
Atlantiku, na poloostrov New Foundland,
kde byli roz‰ífieni vodní psi známí jako
St. John´s Dog nebo St. John´s
Newfoundlands. Byli to v‰estranní
pomocníci rybáfiÛ, zdatní plavci s mastnou
srstí odpuzující vodu, ktefií námofiníkÛm
pfiiná‰eli nejenom zastfielené vodní
ptactvo, ale také pfiedmûty, které jim
spadly pfies palubu, nebo ryby, které se
nûkde zasekly na udici. Retrívfii také sv˘m
pánÛm pomáhali zatahovat sítû, chytat
ryby, které z nich vyklouzly,
a transportovat úvazná lana. Vzhledem
k drsnému, po pfieváÏnou ãást roku velmi
chladnému klimatu, které na New
Foundlandu panuje, a vzhledem k tamním
boufiliv˘m chladn˘m vodám museli místní
psi b˘t mimofiádnû odolní, otuÏilí
a tûlesnû zdatní.
Z nich se pozdûji vyvinuli jednak velcí,
mohutní novofundlanìani, jednak lehãí,
pohyblivûj‰í retrívfii, u nichÏ byly po
pfievozu do Anglie koncem 19. století
jejich pfiirozené aportovací vlohy dále
upevÀovány a rozvíjeny. Zpoãátku to byli
psi vzhledovû znaãnû rozliãní, pfievládala

Zlatí retrívfii patfií k oblíben˘m
a oceÀovan˘m v˘stavním psÛm

U
Portrét:
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Témûfi
v‰ichni
retrívfii jsou
vá‰niví
aportéfii
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zvífiata se zvlnûnou nebo pfiímo kudrnatou
srstí. Postupnû docházelo - pfieváÏnû na
území Velké Británie, ale nejen tam –
- k dal‰ímu rozrÛzÀování jednotliv˘ch
typÛ, a to i za pfiilití cizí krve, aÏ do
podoby dne‰ních dobfie rozli‰iteln˘ch ‰esti
plemen. Pût z nich je britsk˘ch,
Chesapeake bay retrívr pochází z USA
a Nova Scotia duck tolling retrívr vznikl
teprve v pomûrnû nedávné dobû v Kanadû.

Spojuje je láska k lidem
Ale retrívfii nemají spoleãnou jenom
schopnost excelentnû pfiiná‰et zvûfi.

Jakkoliv je tato dovednost mezi lovci velmi
cenûná, cestu do celého svûta jim otevfielo
nûco jiného: jejich mimofiádn˘ vztah
k lidem. Oni je prostû milují a to nejenom
ty své. Vûfií, Ïe ãlovûk je v zásadû tvor
dobr˘, a podle toho se k nûmu chovají. Tak
mírné, pfiátelské, dÛvûfiivé tvory byste
pohledali. V˘jimky se najdou, ale v zásadû
málokter˘ retrívr je dobr˘ hlídaã a je‰tû
ménû byste mezi nimi na‰li obranáfiÛ. Zato
o takové, ktefií by se dali odvést „na vafiené
nudli", Ïádná nouze není.
Dal‰í pro retrívry typickou vlastností je
jejich snaha zavdûãit se pánovi (Angliãané

pro to dokonce mají termín „will to
please“). Myslím, Ïe právû tyto dvû
vlastnosti jsou hlavním dÛvodem
obrovské a setrvalé obliby retrívrÛ.
I kdyÏ urãitû k ní pfiispûl pûkn˘,
sympatick˘ vzhled tûchto líbiv˘ch psÛ
a moÏnost volit z celé ‰kály barev, typÛ
srsti a ãásteãnû i velikosti.

Zlat˘ nejen barvou
Zlat˘ retrívr
Druh˘ - ãi moÏná první, záleÏí na pfiesném
místû a dobû - nejpopulárnûj‰í retrívr je
znám pro svou krásnou dlouhou zlatou
srst a také jemnou, poddajnou povahu.
V tomto ohledu je snad je‰tû ménû
problematick˘ neÏ pfiece jen nûkdy
boufilivûj‰í a razantnûj‰í labrador. Jako
kdyby pfiedstavoval ztûlesnûní snad v‰ech
psích ctností: je poslu‰n˘, pfiizpÛsobiv˘,
inteligentní, uãenliv˘, laskav˘, citliv˘. Jako
vodící pes je cenûn˘ ze v‰ech retrívrÛ
nejvíc, a to právû pro svoji mírnost,
poddajnost a nekonfliktnost i ve vztahu
k jin˘m psÛm. ¤íká se o nûm, Ïe je zlat˘
nejen barvou, ale i povahou.
PÛvod zlatého retrívra je pomûrnû
pfiehledn˘, protoÏe se na‰ly záznamy lorda
Tweedmoutha, v zásadû zakladatele
plemene. Z nich vypl˘vá, Ïe jisté atypické,
protoÏe Ïluté, ‰tûnû flat coated rerívra
jménem Nouse v roce 1869 spojil s fenou
jakéhosi dnes uÏ neexistujícího vodního
‰panûla hnûdé barvy s mírnû zvlnûnou
srstí. Jeho prvotním cílem pfii tom

Portrét:
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Zlatí retrívfii jsou
psi pfiátel‰tí, mírní
a sná‰enliví

Co dûlá‰, ãlovûãe?
Dojemn˘ pohled
zlatého retrívra.

SP 06/09 16-21 Portret1:Sestava 1  11.5.2009  22:30  Stránka 18



bylo odchovat dobré vodní aportéry.
UÏ v první generaci se narodily ãtyfii Ïluté
fenky, které jsou povaÏovány za pramáti
zlatého retrívra. MoÏné pfiikfiíÏení irského
setra i dal‰ích plemen, o nichÏ se ãasto
hovofií, jiÏ není jednoznaãnû potvrzeno,
stejnû jako legenda o jak˘chsi Ïlut˘ch
rusk˘ch psech pocházejících údajnû
z ruského koãovného cirkusu. V kaÏdém
pfiípadû se lord Tweedmouth i jeho
následovníci u novû vznikajícího plemene
zamûfiili na podchycení krásné zlaté barvy,
která mu pozdûji dala i definitivní jméno.

Plemeno bylo britsk˘m Kennel Clubem
uznáno v roce 1913 jako Ïlut˘ retrívr,
v roce 1920 se stal definitivnû „zlat˘m“.
Do âeské republiky se zlatí retrívfii dostali
pomûrnû pozdû, aÏ na poãátku 80. let
dvacátého století, a podobnû jako v jin˘ch
zemích i zde se velmi rychle roz‰ífiili.
Moderní zlat˘ retrívr zÛstává i nadále
schopn˘m loveck˘m psem, pfiedev‰ím pro
práci v poli, skvûl˘m aportérem, ale ãastûji
je vyuÏíván jako pes vodící, záchranáfisk˘
nebo asistenãní. Uplatnit se dokáÏe
i ve psích sportech, i kdyÏ neb˘vá tak
pohybliv˘ a obratn˘, aby dosahoval na
pfiední umístûní. Patfií také k velmi

oblíben˘m a oceÀovan˘m v˘stavním
psÛm. Pfiedev‰ím je to v‰ak
bezkonkurenãní rodinn˘ pes, vzhledem ke
snadné vychovatelnosti vhodn˘ i pro
zaãáteãníky - coÏ se o mnoha
psech jeho velikosti fiíci nedá.

Jeho krásná srst nevyÏaduje - s v˘jimkou
období línání - nijak pfiehnanou péãi,
postaãí ho obãas pfieãesat a vykartáãovat.
A tak jedin˘m v˘razn˘m nárokem zlatého
retrívra zÛstává jeho touha po pohybu: na
loveckého psa sice nikoliv nûjak v˘raznû
nadprÛmûrná, ale pfiece jen taková, Ïe
nestaãí pÛlhodinové koleãko v mûstském
parku. Zodpovûdn˘ majitel mu co
nejãastûji dopfieje pohyb ve volné
pfiírodû a jeho zamilovanou koupel.
Vzhledem k módnosti plemene by si mûl
kaÏd˘ majitel dobfie rozmyslet, kde si
koupí ‰tûnû. Problémy s nekvalitními,
ãasto bázliv˘mi a zdravotnû
poznamenan˘mi zvífiaty nejsou u zlat˘ch
retrívrÛ bohuÏel niãím v˘jimeãn˘m.

Práce, práce, práce
Chesapeake bay retrívr
Jediné plemeno retrívra pocházející ze
Spojen˘ch státÛ. Nezvykle znûjící jméno

1906/09 SVùT PSÒ

Portrét:

Standard krátce:
ZEMù PÒVODU: Velká Británie
CELKOV¯ VZHLED: Symetrick ,̆ vyváÏen ,̆
aktivní, v˘konn˘ pes s hladkou nebo
zvlnûnou del‰í srstí, vyváÏeného pohybu.
VELIKOST: Kohoutková v˘‰ka psÛ
56 aÏ 61 cm ; fen 51 aÏ 56 cm
BARVA: V‰echny odstíny zlaté nebo
krémové, ne ãervené ani mahagonové
KONTAKT: Klub chovatelÛ loveck˘ch
slídiãÛ: www.kchls.cz
Retriever klub: www.retriever-klub.cz

Pro chesapeaka typická hustá tvrdá
srst pÛsobící jako napu‰tûná olejem

Chesapeake bay
retrívr b˘vá
oznaãován
za jediného
retrívra, kter˘
dobfie hlídá
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upomíná na zátoku („bay“) Chesapeake
nacházející se na pobfieÏí státu Maryland.
Tam pr˘ v roce 1807 ztroskotala loì
s anglick˘mi námofiníky, ktefií mûli na
palubû i pejska Sailora a fenku Canton,
oba náleÏející k tzv. St. John´s Dog, tedy
blíÏe nespecifikovan˘m pfiedchÛdcÛm
v‰ech dne‰ních retrívrÛ. Místní lovce pr˘
nadchly jejich pracovní schopnosti, zvlá‰tû
ochota aportovat i ze studené vody
a umûní nadehnat zvûfi lovci do rány.
ProtoÏe se jednalo o sourozence, nebyli
spojeni mezi sebou, ale snad s dal‰ími psy
typu flat a curly coated retrívr, pozdûji se
pfiidalo mnoho dal‰ích: americk˘ vodní
‰panûl, otterhound, coonhound...

Do souãasné podoby byl chesapeake
vy‰lechtûn na poãátku 20. století,
roku 1918 byl zaloÏen specializovan˘
klub pro nové plemeno.
UÏ v dobách svého vzniku to byl v˘hradnû
pracovní pes, specialista k lovu kachen.
Oblíbili si ho skuteãní „profíci" - lovci
z povolání, ktefií se specializovali na
dodávání ãerstv˘ch kachen do místních
restaurací a hotelÛ. Nejlep‰í psi pr˘ byli za
sezonu schopni pfiinést svému pánovi
z vody na tisíc kachen. A Ïe to nebyla voda
ledajaká, ale slaná, boufilivá a pofiádnû
studená! Lovecká sezona nastávala na
podzim, z toho dÛvodu pr˘ byla u psÛ
preferována „barva mrtvé trávy“, díky které
dokonale spl˘vali s okolím. Ta je ostatnû
pro plemeno typická dodnes, stejnû jako
velmi hustá a tvrdá srst, která pÛsobí, jako
kdyby byla napu‰tûná olejem, a která
svého nositele skvûle izoluje pfied
chladem a vlhkem.
Na plemeni se na první pohled pozná, Ïe
se jednalo a jedná o tvrdého pracovního
psa. Chybí mu sladk˘ v˘raz zlatého ãi
labradorského retrívra, i jeho pfiíznivci
o nûm fiíkají, Ïe „je spí‰ uÏiteãn˘ neÏ
hezk˘“. A vzhledu odpovídá i povaha:
tvrdohlavá, neústupná, pfiitom ale
nesmírnû pracovitá a schopná
neuvûfiitelného nasazení.
Chesapeake bay retrívr rozhodnû není
nezvladateln˘ ãi dokonce agresivní pes.
DokáÏe sice spolehlivû hlídat, vyznaãuje se
v˘razn˘m charakterem, ale v kruhu sv˘ch
lidí je mil˘ a pfiátelsk˘ a má dobr˘ vztah
k dûtem. Pfiesto ho nelze do bûÏné rodiny
bez v˘hrad doporuãit - pro psa, kter˘ byl
podle dobov˘ch pramenÛ zvykl˘ „pracovat
cel˘ Ïivot pût aÏ sedm dní v t˘dnu“, by byl
Ïivot v ní pfiíli‰ fádní a nudn˘.

Benjamínek
Nova Scotia duck tolling retrívr
V pfiekladu jeho název zní „retrívr z
Nového Skotska lákající kachny". Tím je
fieãeno mnohé. Tento maliãk˘, ostatním
jen vzdálenû se podobající retrívr údajnû

lákal kachny na mávání svého vztyãeného
huÀatého ocasu s bílou ‰piãkou na konci
a hrav˘m, nezvykl˘m pohybem. Kachny
pr˘ jím byly natolik fascinovány, Ïe samy
vbíhaly lovcÛm do rány... Jak vidno, jeho
hlavní pracovní náplní nebylo pfiiná‰et
mrtvé kachny, ale vábit ty Ïivé.
„Toller“ moÏná více neÏ retrívry pfiipomíná
‰panûly a je také dost pravdûpodobné, Ïe
se nûktefií z nich (nejãastûji se hovofií
o kokr‰panûlovi) podíleli na jeho vzniku
spolu s irsk˘m setrem. Svou roli pfii jeho
vzniku hráli i dal‰í retrívfii.
Ze v‰ech retrívrÛ je urãitû
nejtemperamentnûj‰í, nejvzru‰ivûj‰í a také

Tollefii jsou mimofiádnû aktivní, ãinorodí psi.
Majitel se jim musí postarat o zábavu.

Bez dlouh˘ch procházek se neobejde

Portrét:
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Standard krátce:
ZEMù PÒVODU: USA
CELKOV¯ VZHLED: Robustní, siln ,̆
nepfiíli‰ vysok˘ pes s hustou, krátkou,
na plecích, krku, hfibetu a bedrech
mírnû vlnitou mastnou srstí.
VELIKOST: Kohoutková v˘‰ka ideálnû
u psÛ 67,5 cm a u fen 62,5 cm.
BARVA: Jak˘koli odstín hnûdé,
„barva uschlé trávy"
KONTAKT: Klub chovatelÛ loveck˘ch
slídiãÛ: www.kchls.cz
Retriever klub: www.retriever-klub.cz

Z retrívrÛ je nejdrobnûj‰í
Ve smeãce je legrace!
Skupinka tollerÛ v akci
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nejhravûj‰í. Hravost si spolehlivû uchovává aÏ
do vysokého vûku, stejnû jako doslova
posedlost aportováním. A protoÏe je také
obratn˘ a ‰ikovn˘, je vhodn˘m adeptem
pro nejrÛznûj‰í kynologické sporty od
flyballu aÏ po agility a dogdancing - a ani

v jednom není bez ‰ance na úspûch.
FCI byl uznán aÏ v roce 1981.
Text Lea Smrãková
Foto Martin Smrãek
Dokonãení pfií‰tû: Labradorsk˘ retrívr,
flat coated retrívr, curly coated retrívr
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Standard krátce:
ZEMù PÒVODU: Kanada
CELKOV¯ VZHLED: Stfiednû velk˘ pes
se stfiednû dlouhou srstí a neustále se
vesele se pohybujícím ocasem.
VELIKOST: Kohoutková v˘‰ka ideálnû
u psÛ 48 aÏ 51 cm a u fen 45 aÏ 48 cm.
BARVA: âervená s moÏn˘mi bíl˘mi znaky na
‰piãce ocasu, tlapách, hrudi a lysince
(nezbytné jsou alespoÀ jedny)
KONTAKT: Klub chovatelÛ loveck˘ch
slídiãÛ: www.kchls.cz
Retriever klub: www.retriever-klub.cz

Co se bude dít teì?

Pohyb v pfiírodû miluje
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