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Dobrli vztah se psem je podminkou
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A prot z6chrandiskf vlcvik?
ZSchran6iskf vfcvik, to byla opdt n5hoda.
V prdci jsem mdla kolegyni, kter6 vidEla Ejmy
a jeji Sikovnost a piesvddiila mE k n6vitEvE

cviiSku, kde jsem svfmi povely ,,hajinky',
,,haiinky" a ,,hopinky" fascinovala viechny
psovody. Udiv viech pokraioval pii vfcviku

a pachovli'ch praci. Kvrili handicapu retrivra vylouten6ho z r4i'cviku obrany
jsem hledala jinf smd; kterf piiiel v okamZiku zhl6dnuti ukdzky pr6ce z6chrandi0 v roce
1992. 0d t6 doby jsem v6rn5 zdchranaiin6
a povaZuji ji za poslSni a tak trochu charitu.
Piesto, Ze hovoiime o sportu, hovoilme ale
takd o praktick6m vyuZitl pii zdchran6 Zivota od d6ti a dfichodcfi ztracenfch v lese pies
z6chranu obdti po zemdtieseni aZ po vyuZiti
zSchrannfmi sloikami CR pfi dohled6ni utonulfch osob. To je drivod, prot z5chranSishf
vfcvik.
poslu5nosti

kolik lze najit opravdu risp65nich kynologfi, o kterich
moc neuslyiite. TEch, kteii stabiln6 s ndkolika psy podavaji skv616 visledky, a piitom nezapomn6li na to podstatn6 - mit psy r6di,
nikoli v nich vid6t jen sportovni ndiini. Na sv6 cestd neodhazuji
slab6 jedince, kteii neustali jejich metody, se zd&vodn6nim, Ze nestaiili... Maniel6 lveta a Petr Katrevovi poddvaji se sv',fmi zlatimi
retrivry stabilnE ty nejvy5Si moin6 vikony v zdchrandisk6m vicviku
ve svitov6m mdiitku, a piitom na viech fotografiich uvidfte Stastn6 a klidne psy, kteii maji to 5t6sti, Ze dElaji s milovanimi piiny
pr6ci, kterd je bavi nade vie. A o tom by piece kynologie mdla bit!
Je s podivem,

Proi pr6v€ zlati

retrivr?

jako

upotiebitelnost na pdr honech. V t6 dobd kynologickd veiejnost nevdnovala retrlvrfim moc velkou pozornost.V roce 1989 podlehla Brita psince a jd jsem si p&vodn6 jela vybrat nov6 Stdnd

bez

labradora k pani Cerdlov6. Tam jsem poprv6 uviddla jeji malou ,,goldenku", a volba byla jasn5.

spl-

0d ddtstvijsem touZila mlt psa. PiSnijsem si
nila v dob6 sv6 plnoletosti, kdy jsem si poiidila
prvni fenku labradorsk6ho retrivra ternou
uhel, slyiici na jm6no Brita. Diky jejiwrdohlavosti jsem se nauiila drislednosti a trpdlivosti,

kteqich se iSdnf vfcvik neobejde. M6 vfcviko- Piivezla jsem si domfi fenku Ejmy s tetovaclm
v6 zadStky, to byl mysliveckf u.icvik a praktickd iislem 10 za cenu suj'ch pdti mdsitnich platfi.
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Neni zlatf retrivr na tuto iinnost piili5
tdZkf a velkf?
Feny rozhodnd ne, samoziejm6 za piedpokla-

du, Ze nejsou piiliS ,,blahobytn6", a u psa je

to na hranici. V souiasn6 dobd m5m ve licviku mlad6ho psa Maxe, ktery v62i 40 kg, a ten
vShov! rozdil oproti fen6 je zndt, ale pokud
je pes temperamentnia md sprdvnou fyzickou
kondici, neni to aZ tak na zdvadu.

Kdy zaiin5te s vicvikem Stdndte a s jakf-

mi cviky a dovednostmi?
vfcvikem zatlnSm aZ po roce vdku, ale s r.nfchovou a se zdklady dovednosti jiZ od Stdndte.
Prioritou je socializace na cizi lidi a cizi prostiedi, pohyb po sutin6, piivolSni, orientace
S
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