
Working testy, systém výcviku retrievera pro lov a sport, pocházejí z Anglie. Jsou určeny pro 
všechny retrievery s PP spolu s jejich páníčky, kteří chtějí se svým psem plnohodnotně 
pracovat a dále pejska rozvíjet po celý jeho aktivní život. 
Základem je aportování s dummy, což je naplněný plátěný válec, standardně vážící 0,5 kg. Při 
cvičení jsou simulovány různé situace, tak aby co nejvíce připomínaly loveckou praxi.  
Jde tedy o aktivitu, která umožňuje našim retrieverům dělat to, pro co byli léta šlechtěni a co 
je nejvíc baví. To je aportování a těsná spolupráce se svým pánem při plnění úkolu. Co začalo 
v Anglii jako doplňková aktivita pro lovce k udržení pracovní kondice pejska mimo loveckou 
/ field trialovou/ sezonu, to je dnes stále více samostatnou sportovní aktivitou.  
 
S working testy jsme se u nás seznámili prostřednictvím rakouských trenérů a rozhodčích 
pánů A. Kellera a W. Harrera. Vzpomínám si, když tito pánové přijeli poprvé do ČR, aby nám 
ukázali, co to jsou working testy. Byli jsme všichni nadšeni tím, co všechno může retriever 
umět a  zároveň přesvědčeni  o tom, že nám se to s našimi pejsky nikdy nemůže podařit. 
Tento zážitek byl pro nás natolik zásadní, že bylo založeno Občanské sdružení Retriever 
Sport CZ, které se working testům věnuje dodnes (www.retrieversport.cz). Pořádáme 
pravidelné tréninky a závody s našimi i zahraničními trenéry a rozhodčími. Hlavní sezona je 
zhruba od března do září. Soutěží vždy pes se svým vůdcem, kteří tvoří team, celkem ve 
čtyřech kategoriích. Třída E je určena pro začátečníky a štěňata, třída L pro pokročilejší. Ve 
třídě M jsou již náročnější úlohy a vrcholem je třída S, kde jsou úlohy nejtěžší.  
 
WT probíhají ve volném terénu (pole, louka, les, voda). Základní disciplíny jsou marking , 
memory marking, blind, dohledávka, walk up. Při markingu pes vidí hod dummy. Na 
pokyn rozhodčího vůdce vyšle psa. Úkolem psa je  dummy co nejrychleji nalézt a nejkratší 
cestou přinést k vůdci  a odevzdat. Marking může být buď jednoduchý (hození jednoho 
dummy) nebo double marking, kdy jsou, zpravidla dvěma házeči, odhozeny postupně dva 
dummy. Čím menší je úhel mezi odhozenými dummy, tím je úloha náročnější. Nejjednoduší 
úloha je s úhlem 180 stupňů. Pořadí pro přinesení dummy určuje rozhodčí.  
Memory marking- i v tomto případě pes vidí hod dummy, ale před vysláním pro přinesení 
dojde buď ke změna místa vyslání, nebo pes nejdříve plní jinou část dané úlohy a pro hozený 
dummy je vyslán s časovým odsupem. Podstatou je zapamatovat si místo dopadu a opět co 
nejrychleji dummy nalézt a přinést. Nejjednoduší variantou tohoto cvičení je otočka o 360 st 
na místě a vyslání pro dummy. Blind je již náročnější disciplína. Při ní pes ani vůdce nevidí 
hod dummy, dummy je položeno pomocníkem v předem určeném místě. Vůdci rozhodčí 
vysvětlí místo uložení dummy. V místě uložení dummy může být vystřeleno. Pes je vyslán 
směrem k místu, kde se dummy nachází a pomocí píšťalky nebo slovního pokynu je naveden 
do prostoru nálezu dummy.  Při dohledávce  jsou dummy rozmístěny v předem daném   
prostoru tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Rozhodčí vůdci sdělí hranice prostoru. Pes je  do 
prostoru vyslán s povelem pro hledání. Má nalézt a přinést předem daný počet dummy.   
Walk up je cvičení při kterém je zkoušeno dva a více psů současně. Vůdci se psi jdou v řadě,  
psi jsou na volno (bez vodítka) u nohy vůdce. Společně postupují dopředu. Házeči na pokyn 
rozhodčího vystřelí, odhodí jeden nebo více markingů. Na pokyn rozhodčího  je vyslán 
určený pes pro určité dummy. Ostatní psi musí zůstat v klidu a čekat, až na ně přijde řada a  
také si pamatovat místa dopadu dummy, které ještě nebyly přineseny. Během všech disciplín 
je rozhodčím také posuzována chůze u nohy, ovladatelnost psa. Penalizuje se vybíhání pro 
dummy bez pokynu vůdce, záměna dummy (pes přinese jiný, než pro který je vyslán), 
nekorektní odevzdání dummy. Úlohy nejsou předem dané, existují pouze doporučení pro 
jednotlivé třídy ohledně jejich náročnosti. Náročnost stoupá se vzdáleností dummy od 
zkoušeného týmu, s povrchem terénu  a různými terénními překážkami (křoví, potok, cesta, 
přechod pole -louka, louka -les). Ve třídách E, L jsou úlohy založeny především na markingu, 



memory markingu a dohledávce. Ve třídě  M  a S jsou již zařazeny všechny disciplíny buď 
samostatně nebo  v různě náročných kombinacích. Rozhodčí úlohy staví vždy až na místě tak, 
aby se co nejvíce přibližovala situacím, které mohu nastat při skutečném lovu. Pro diváky 
budou nejatraktivnější třídy M a S, kde jsou k vidění krásné výkony pejsků a také dobrá 
souhra týmu – vůdce a pes.  
 
I když již máme vlastní trenéry a rozhodčí stále, si myslíme, že účast zahraničních trenérů a 
rozhodčích na našich akcích je pro nás důležitá. Jejich přístup a zkušenosti nám pomáhají 
nejen v řešení konkrétních problému toho kterého týmu, ale umožňují nám seznámit se 
s celkovou filosofií a metodikou výcviku. To samozřejmě následně zlepšuje výkon nejen 
našich pejsků a vůdců, je to také důležité proto, abychom sami co nejlépe chápali naše psy. 
Trénujeme jednak v regionálních střediscích pod vedením našich trenérů, jednak pořádáme 
několikrát za rok pro zájemce společný trénink pod vedením zahraničních trenérů. Již několik 
let zde pravidelně pořádá dvoudenní tréninkové semináře maďarská trenérka p. Rita Kökeny . 
Také se snažíme každý rok pozvat nějaké zajímavé hosty z Anglie. Vždy zveme velmi 
zkušené a ochotné trenéry, lidi s bohatou loveckou i soutěžní praxí, často i samotné chovatele. 
Ti s námi absolvují celý den v terénu a ještě potom odpovídají na naše otázky. Tyto akce jsou 
většinou zakončeny i working testem, kde tito trenéři i posuzují. 
 
Jako v každém sportu i mezi retrievery existují plemena vhodnější a psi nadanější a méně 
nadaní pro tento sport. Chov retrieverů na západ od našich hranic podléhá jiným pravidlům a 
retrieveři jsou zde rozděleni do výstavních a pracovních linií. I u nás se již objevilo několik 
pejsků přivezených ze zahraničí z těchto pracovních linií a vloni v ČR se narodil prvních vrh 
štěňat po rodičích z pracovních linií.   
Obecně lze ale říct, že při trpělivé práci lze dosáhnout úspěchů s každým pejskem. Přes 
počáteční nedůvěru se již mnozí z nás přesvědčili, že i pejsci z výstavních linií jsou schopni 
dosahovat srovnatelných výsledků se psy z linií pracovních a stále více „ show“ pejsků 
úspěšně startuje na soutěžích ve třídě M a někteří již také ve třídě S.  
 
Working testy jsou skvělou a snadno dostupnou aktivitou pro všechny retrievery.  Jsou 
jedinečnou přípravu pro loveckou praxi psa, při které se pes naučí ovladatelnosti a spolupráci 
se svým vůdcem.  Pro ty aktivnější a soutěživější z nás to může být zajímavá sportovní 
disciplína. V zahraničí, ale i v Čechách, se tyto soutěže těší stále stoupající popularitě mezi 
lidmi, kteří se účastní se svými psy závodů v jednotlivých výkonnostních kategoriích.    
 
A v neposlední řadě je to také výborná doplňková aktivita, která obohatí soužití s naším 
pejskem. Zvláště dnes, když většina retrieverů žije ve městě a přístup ke zvěři nebo zájem o 
práci se zvěří má jen omezený počet lidí. Pro working testy potřebujeme jen dummy, píšťalku 
a chuť začít.  
 
Snahou sdružení Retriever Sport CZ je oslovit co nejvíce majitelů retrieverů a nabídnout jim 
tuto zajímavou aktivitu. Všechny informace o naší činnosti a kontakty na jednotlivá střediska 
najdete na stránkách www.retrieversport.cz. Najdete nás také na facebooku a videa z našich 
akcí na youtube.cz na adrese RetrieverSportCZ.  


