Retriever Sport CZ
Zábava, Sport, Výcvik

Vážení příznivci RS CZ a retrieverů,

dovolte, abychom vám představili novinku v tomto roce, kterou je
kvartální zpravodaj. Bude vydáván v elektronické formě a vždy
Vás seznámíme s aktivitami Retriever Sportu za uplynulé tři
měsíce. Nejdříve nám dovolte dát slovo Výboru RS CZ a
zhodnocení uplynulé sezóny.
Vážení přátelé retrieverů a zvláště working testů,
čtete první číslo našeho internetového zpravodaje. Chtěli bychom vás jeho prostřednictvím
pravidelně (nejlépe kvartálně) informovat o aktuálním dění v našem sdružení, o
proběhnuvších akcích, novinkách ve výcviku či péči o zdraví našich pejsků. Budeme rádi,
pokud se vám bude náš zpravodaj líbit a uvítáme vaše náměty i příspěvky.
Retriever Sport působí v České republice od roku 2004. V roce 2009 došlo ke kompletní
změně organizačního výboru. Na základě poptávky členské základny si dal nový výbor za
úkol zatraktivnit činnost našeho sdružení, zvýšit počet tréninkových dnů i počet soutěží,
umožnit vyškolení našich trenérů i výchovu vlastních rozhodčích.
Připravili jsme na rok 2010 bohatý program WT i tréninků, převážně za účasti zahraničních
rozhodčích a trenérů. Snažili jsme se vyjít vstříc i těm, kteří volali po určité kontinuitě
v tréninku, a opět jsme pozvali paní Ritu Kökény, která je u nás dobře známá již z předešlých
let. Zájemci měli možnost zúčastnit se vždy dvou tréninkových dnů postupně 4x v průběhu
roku a měli tak možnost pravidelně konzultovat s p. Kökény své problémy a sledovat vývoj
svého pejska. Také jsme pozvali na jednorázové tréninkové akce pány Guye Bennetta a
Darrena Halese z Anglie (WT Třebíč) a Stefana Martinoliho (ČB). Obě akce se podle ohlasů
zúčastněných líbily.
Víme, že v okolních zemích jsou WT velmi rozšířené a jsou úzce propojeny i s loveckou
praxí. Další úkolem, který jsme si dali, bylo rozšíření členské základny. Je třeba říct, že počet
aktivních členů, kteří se tomuto sportu věnují a účastní se pravidelně různých akcí, by jistě
mohl být větší.
To poznamenalo i některé naše akce. I když někdy původně avizovaná účast téměř
„přesahovala naše možnosti“, skutečná účast pak byla na některých akcích výrazně menší.
Bereme to jako poučení pro letošní rok.

Mrzí nás také, že část dříve aktivních členů se v loňském roce do našeho dění nezapojila.
Někteří pro osobní neshody nebo nesouhlas s novým aktivnějším pojetím naší činnosti,
někteří pro věk svého pejska. Doufáme ale, že se třeba někdy v budoucnosti zase uvidíme.
Přesto si myslíme, že uplynulý rok byl úspěšný. Ukázalo se, že se nemusíme bát hostů ze
zahraničí. Všichni byli velmi milí, vstřícní a ochotní s námi řešit naše problémy. Bylo vidět,
že mají s výcvikem psů, ale i vlastní loveckou praxí bohaté zkušenosti, takže i úlohy při WT
byly zaměřené na možné situace v praxi a pro naše pejsky (někdy i k našemu překvapení)
logické a splnitelné. Jsme přesvědčeni, že setkání se zahraničními rozhodčími přinesla nové
podněty nejen všem účastníkům, ale hlavně neocenitelné rady a zkušenosti trenérům a
rozhodčím z našich řad.
Také se nám v roce 2010 „urodilo“ několik štěňat ze zahraničí a narodila se první štěňata po
pracovních psech u nás. Všem přejeme ve výchově jejich dorostenců hodně úspěchů!
Naší bolavou patou je zprovoznění nových internetových stránek. I když jsme je původně
chtěli spustit do půlky roku 2010, ani po dvojí výměně realizační firmy stále nejsme hotovi.
Snažíme se, aby nové stránky byly pro členy (ale i nečleny) našeho občanského sdružení
přínosem a věříme, že finální výběr realizační firmy, který nyní dokončujeme, nám umožní
stránky spustit v plném rozsahu do konce letošní sezóny.
Doufáme, že se nám na letošní rok opět podařilo připravit zajímavé akce, na které rádi
přijedete.
Výbor RS CZ

Info pro členy
Členská Schůze
Dne 29. 1. 2011 se uskutečnila členská schůze Retriever Sportu v Humpolci. Schůze se
účastnilo pouhých 13 odvážlivců, kteří se odhodlali vytáhnout paty do toho šíleného mrazu. I
takový počet stačil, abychom odhlasovali vše, co mělo být odhlasováno, přičemž
nejdůležitější byla volba nového prezidenta RS CZ a následný výběr jeho nejbližších
spolupracovníků.
Prezidentem se stal všem známý „Král Miroslav“ Mirek Krejčí. Viceprezidentem byl
jmenován Jiří Dolníček, naše nepostradatelná hospodářka Dana Slabá zůstala na svém místě
stejně jako Martin Incédi je i nadále hlavním trenérem. Matrikářem se stal Jiří Kubeša.
Jeden člen dozorčí rady byl také obměněn, takže k Ivaně Rindošové a Bohumilu Kovářovi
přibyla Lenka Liptáková, která má navíc od roku 2011 na starosti i účetnictví našeho
občanského sdružení.
Po splnění podmínek byl výborem schválen a na listinu rozhodčích dopsán Martin Rytíř.
S naším staronovým rozhodčím se můžete setkat na květnových WT v Milovicích.
Po členské schůzi se prodiskutovala i výcviková střediska, ve kterých nastalo několik změn.
Ubylo středisko v Třebíči, ale za to přibyla dvě nová střediska.
Přehled nových středisek najdete níže:
Středisko

Trenér střediska

Praha

Petr Bubeník

praha@retrieversport.cz

České Budějovice

Martin Rytíř

cb@retrieversport.cz

Brno

Dagmar Šmídová

brno@retrieversport.cz NOVÉ

Frýdek-Místek

Martin Incédi

fm@retrieversport.cz

Zlín

Jiří Kubeša

zlin@retrieversport.cz

Kontakt

NOVÉ

Přehled akcí pro rok 2011
Trénink s Ritou
Kökeny
Trénink s
Rakušany
WT Cup

Milovice

12. 3. -13. 3.

Třebíč

25. 3. 2011

Třebíč

26. 3. - 27. 3.

Trénink s
Angličany
WT

Tábor

14. 4. - 15. 4.

Barbara Bachleitner a
Wolfgang Harrer
Barbara Bachleitner a
Wolfgang Harrer
Mark a Jamie Bettinson

Tábor

16. 4. - 17. 4.

Mark a Jamie Bettinson

WT

Milovice

21. 5. - 22. 5.

WT Cup

České Budějovice

18. 6. - 19. 6.

WT Cup

České Budějovice

13. 8. - 14. 8.

Martin Incédi a
Martin Rytíř
Athanasios Keller (AT)
Bohumil Kovář
Rita Kökény (HU)
Gordon Hodson (GB)

Trénink s Ritou
Kökeny
WT
Mezinárodní
mistrovství

Třebíč

20. 8. - 21. 8.

České Budějovice

24. 9. - 25. 9.

Rozhodčí budou upřesněni
na webu

Veškeré propozice na akce RS CZ najdete na našem webu www.retrieversport.cz!

Reportáž z akcí ve zkratce
12. - 13. 3. 2011 - Trénink s Ritou Kökény v Milovicích
První společný trénink se opravdu vyvedl! Bylo slunečné a teplé počasí a psům pomáhal při
dohledávání dummy lehký větřík.
Na trénink se už takřka týden a půl po spuštění přihlášek na webu nedalo dostat. Je vidět, že
Ritu si u nás lidé velmi oblíbili. Není se ani čemu divit. Tato maďarská trenérka má mnoho
zkušeností a za sebou spoustu výborných výsledků. Její trénink byl jako vždy dobře
promyšlený. Lidem nejvíce vyhovuje její individuální přístup a vedení tréninku.
Dopoledne: Letos nám dorostlo mnoho štěňat okolo roku věku, takže největší pozornost byla
věnována jim. Všichni byli překvapeni, jakých výkonů mohou dosáhnout v tak mladém věku!
Úroveň českých psů opravdu roste a i naši čeští „Lkaři“ neudělali ostudu a zaslouží si
poklonu! Rita byla s úrovní psů spokojená a všem vůdcům po každé disciplíně vysvětlila, jak
dál se psem pokračovat a na co se při dalším tréninku zaměřit.
Odpoledne: tato část tréninku patřila skupinám M-S. Všichni cvičili společně, přičemž pro
Mkové psy byly disciplíny malinko odlehčené.
Při většině disciplín pracovali 3 psi vedle sebe. Každý z nich byl vyslán pro jeden ze tří
aportů, poté se každý prohodil. Disciplíny většinou obsahovaly blindy, pro Mkaře poloblindy,
markingy a memory. Psům přál lehký větřík, který jim napomáhal při dohledávce dummy.
Bylo vidět, jak se i mladí psi učí pracovat s větrem. U některých vůdců bylo navádění pomocí
větru trošku horší a kritiku od Rity většinou dostali oni a ne psi
Nedělní poledne se opravdu vyvedlo, protože si pamětníci zavzpomínali na staré časy
v Budějovicích. Zapálil se ohýnek, opekly se buřty a uvařilo kafe. To výborný pocit z
pohodového tréninku jen podtrhlo.
25. 3. - 27. 3. 2011 - Trénink a WT Cup v Třebíči
Jako trenéři a zároveň i víkendoví rozhodčí přijali pozvání Barbara Bachleitner a Wolfgang
Harrer z Rakouska.
Wolfgang je v Česku znám už od začátků a je zde oblíbeným trenérem. Barbara je
v Rakousku známá jako trenérka a chovatelka plemene golden retriever. Proto o ní byl z řad
majitelů tohoto plemene velký zájem.
V pátek se všichni sjeli na Bažantnici, kde dopoledne začaly trénovat štěňata a mladí psi.
Bohužel, jak jsme se dozvěděli asi týden před příjezdem, Barbara nemluví anglicky, proto se
narychlo sháněl překladatel. I tak za snahu děkujeme Dáši Šmídové, která se nabídla, že se
pokusí pomoct. I přes tento problém byl trénink s Barbarou velmi vydařený. Je vidět, že
Barbara má mnohaleté zkušenosti s vedením psů v praxi i na trialech. Všechny disciplíny byly
stavěny tak, aby vyhovovaly potřebám vůdce na lovu. Wolfgang si vzal druhou skupinu psů,
se kterou trénoval disciplíny u jezírka a v přilehlém okolí. Odpoledne patřilo čtyřem
zkušenějším psům na úrovni M a S.
Jako už se stalo tradicí, Retriever Sport pořádá soutěž nazvanou WT Cup. Počítají se 2
nejlepší výsledky 3 soutěží WT Cupu a výherci v jednotlivých třídách se mohou letos těšit na

hodnotné ceny. Každý rok se WT Cup odehrával v Českých Budějovicích. Letos se netradičně
jeden ze závodů přesunul do Třebíče.
V sobotu se jako vždy začalo skupinou E, kde bylo přihlášeno 7 psů, ale dva se pro nemoc
omluvili. Proto bylo dost času se věnovat ostatním 5 psům a postavit zajímavé disciplíny.
Každý z rozhodčích posuzoval 2 disciplíny a nakonec oba jednu společnou.
Zde je přehled disciplín pro třídu E:
Wolfgang
1. Dohledávka 4 dummy: Pes následoval vůdce na volno u nohy. Pomalu postupovali po
oranici směrem k druhému poli, které bylo z kraje zarostlé pásem vyšší neudržované
krytiny. Obě pole dělil příkop s vodou a alej vzrostlých stromů.
Po několika krocích padly postupně 2 výstřely, při kterých se vůdce se psem zastavil.
Po druhém výstřelu došel vůdce se psem až k okraji příkopu, odkud vyslal psa na
dohledávku. Rozhodčí chtěl 2 ks dummy ze 4.
2. Marking z vody: vůdce se psem stál cca 5m od vody. Házeč odhodil dummy
s výstřelem do vody. Na povel rozhodčího se vůdce se psem otočil a poodešel o
dalších 5m dále. Poté na pokyn rozhodčího vyslal vůdce psa pro aport.
Barbara
3. Ovladatelnost psa, paměť k aportu: na vyvýšené louce lemované vyšším porostem stál
házeč. Podél této louky byly 3 praporky. U prvního z nich vůdce uvolnil psa z vodítka
a pomalým krokem došel k prostřednímu praporku. U něj se zastavil a házeč vystřelil
a odhodil dummy. Vůdce nechal psa sedět a odešel k třetímu praporku, kde si psa na
pokyn rozhodčí přivolal. Poté psa vyslal na vrchní louku pro aport.
4. Marking+memory: vůdce se psem stál na louce. V lese stál házeč, který vystřelil a
odhodil dummy. Na pokyn rozhodčí vyslal vůdce psa pro aport. Musel překonat
příkop s vodou a lesní cestičku. Při návratu k vůdci dohodil házeč na to samé místo
další dummy, pro které byl pes vyslán.
Společná disciplína
5. dvojitý marking: jeden házeč stál na levém poli a odhodil marking. Druhý házeč stál
vpravo ve stejné vzdálenosti na druhém poli, které od prvního dělil příkop a husté
stromky. Pes šel nejdříve pro aport vpravo, potom vlevo.
Odpoledne přišli na řadu startující v kategorii L. Soutěže se zúčastnilo 11 psů. Wolfgang
s Barbarou si opět rozdělili disciplíny po dvou a na konec zbyl čas i na jednu společnou
disciplínu.
Zde je přehled disciplín pro třídu L:
Wolfgang
1. Marking+dohledávka: Vůdce šel se psem na volno několik kroků. V rohu oraniště na
levé straně stál házeč, který odhodil marking do porostu poblíž oranice.
2. Poté postupoval vůdce se psem dál. Před vůdcem na kraji druhého pole ležely pod
vyšším porostem 4 dummy. Pomocník postupně 2x vystřelil. Po několika krocích se
vůdce zastavil a poslal psa na dohledávku. Rozhodčí chtěl donést 2 dummy. Po
přinesení byl pes vyslán pro marking, který padl na začátku vlevo do porostu.

3. Marking ze břehu na druhý okraj jezírka (cca 40m): Pes byl vyslán po pokynu
rozhodčího na klasický marking. Při návratu pomocník vystřelil a do stejného místa
odhodil druhý rušivý dummy, pro který byl pes po návratu vyslán.
Barbara
4. na vyšší louce lemované vyšší trávou stál házeč. Podél této louky vyšel u prvního
praporku vůdce s neupoutaným psem. U druhého praporku házeč vystřelil a odhodil
dummy. Vůdce nechal psa sedět a poodešel k třetímu praporku. Na povel rozhodčí
navedl psa na odhozený aport.
5. Poloblind+marking: na kraji vyvýšené louky stál pomocník, který k rohu louky
vystřelil. Vpravo od vůdce stál další pomocník, který odhodil marking do louky. Pes
šel nejdříve pro marking, poté pro poloblind.
Společná disciplína
6. walk-up dvou psů. Nalevo i napravo od vůdců stáli dva házeči (cca 30m). Házeč
vpravo na pokyn rozhodčího odhodil dummy dál směrem od psů. Šel pro něj pes
zleva. Poté řada dále popošla a házeč vlevo odhodil dummy dál směrem od psů. Šel
pro něj pes zprava. Pak se oba vůdci prohodili a disciplínu zopakovali opět do kříže.
Rozhodčí byli velmi překvapeni, jaká je úroveň mladých pejsků a podpořili nás v pokračování
tímto směrem. WT byly pro ně velice příjemné, protože bylo dost času věnovat se všem
startujícím. Nejvíce bodů rozhodčí strhávali za práci u nohy, klidy a předávku. Na tyto
důležité základy by se měl každý zaměřit.
V neděli se mělo začít kategorií M. Přihlášeni byli pouze 3 startující, z nichž jeden se omluvil.
Proto se rozhodčí rozhodli přesunout přeživší dva účastníky na odpoledne ke třídě S, a jelikož
řád pro WT uvádí jako podmínku pro otevření kategorie minimální počet 3 startujících,
startovali zbylí dva Mkaři neoficiálně, tedy mimo soutěž. Dopoledne proto proběhl další
pohodový trénink. S překladem z němčiny tentokrát pomohl Mirek Krejčí a na WT Peter
Novota, za což velmi děkujeme. V jednu hodinu odpoledne se rozdělili Mkaři s Skaři na dvě
skupiny a mohlo se opět začít s WT.
Zde je přehled disciplín pro třídu M:
Wolfgang
1. Marking+poloblind: Vpravo od jezera na hranici s druhým polem stál pomocník, který
vystřelil směrem do pole s vyšším porostem, kde byl u bílého praporku ukryt dummy
(cca. 30m). Na levém břehu jezera stál házeč, který s výstřelem odhodil dummy do
slehlého porostu u břehu. Nejdříve šel pes pro marking, poté pro poloblind.
2. Dva markingy za sebou: Podél aleje stromů ve vyšším porostu padly dva markingy.
První házel pomocník, který byl schován za jedním ze stromů. Odhodil dummy přímo
na pěšinku. Poté odhodil dumy druhý vzdálenější pomocník dále do vysokého porostu.
Rozhodčí chtěl oba dummy. Bylo mu jedno v jakém pořadí.
Barbara
3. Poloblind+rušivý marking: Vůdce se psem stál na kraji podél vyvýšené louky. V linii
před nimi stál na kraji lesa jako dominantní markanta vzrostlý dub, u kterého
pomocník vystřelil. V okolí stromu se nacházel dummy, který měl pes donést. Při
zpáteční cestě se zprava z vyvýšené louky ozval výstřel a padl aport. Pes byl po
donesení prvního blindu vyslán pro rušivý aport nahoru na louku.

4. Marking+dohledávka: Vůdce se psem stál uprostřed hustě zarostlé mýtiny. Směrem
nahoru stál v levém kraji házeč, který s výstřelem odhodil marking mezi mladé
stromky. Poté se vůdce se psem otočil o 90° vpravo a za úkol měli dohledat jeden
ukrytý dummy - „křídlovaného bažanta“. Vůdce se mohl pohybovat v prostoru se
psem. Po donesení „křídláka“ se už vůdce nemohl vrátit na stanoviště, ale musel psa
pro marking poslat z místa, kde mu předal dummy.
Disciplíny byly oddechové a stržené body byly způsobeny převážně chybami vůdců. Nakonec
vše skončilo nečekaně remízou. Vzhledem k tomu, že šli oba Mkaři mimo soutěž, rozstřel se
nekonal.
Při prvních letošních WT opravdu nikdo nečekal tak hojnou účast v třídě S, kde startovalo 8
psů.
Zde je přehled disciplín pro třídu S:
Wolfgang
1. Marking+blind: Vůdce se psem stáli na kraji jezera. Před nimi vpravo schován v aleji
stromů stál házeč, který s výstřelem odhodil dummy do jezera za strom, který vůdci a
psovi skryl místo dopadu dummy. Pes tento aport donesl. Potom měl vůdce za úkol
poslat psa vodou podél aleje stromů pro blind, který ležel v rákosí ve vzdálenosti cca
80m. Pes přitom probíhal těsně kolem místa dopadu prvního dummy.
2. Dva markingy hozené za sebou: Vůdce se psem stáli na pěšince ve vyšší trávě, vpravo
měli alej vzrostlých stromů. Po levé ruce byla oranice. Schováni v aleji stáli dva
házeči. První odhodil aport mírně vlevo do vysoké trávy. Druhý házeč odhodil dummy
ještě dál až na oranici. Pes měl nejdříve donést kratší marking z vysoké trávy, poté
delší z oranice za vysokou trávou. Disciplína byla o to těžší, že psa nebylo ve vysoké
trávě vidět a mohlo se stát, že přeběhl kratší aport a dostal se nejdříve chybně k tomu
vzdálenějšímu.
Barbara
3. Blind+rušivý marking: Vůdce se psem stál na kraji podél vyvýšené louky. V linii před
nimi stál na kraji lesa jako dominantní markanta vzrostlý dub. Vlevo od něj byl
položen blind. Na pokyn rozhodčího byl pes vyslán. Asi v polovině trasy k blindu dala
rozhodčí pokyn házeči, který stál na vyvýšené louce, aby vystřelil a odhodil rušivý
aport na hranici vyvýšené louky směrem k běžícímu psovi. Vůdce musel zareagovat a
poslat psa nejdříve dál pro blind na kraj lesa. Po návratu byl pes poslán pro rušivý
marking.
4. Marking+dohledávka: Vůdce se psem stál uprostřed zarostlé mýtiny. Na horním konci
mýtiny stál vpravo házeč, který s výstřelem odhodil dummy ke kupě větví. Vůdce se
psem se otočili o 90° a měli za úkol dohledat ve vytyčeném prostoru jeden dummy,
který byl schovaný pod krytinou - „křídlovaného bažanta“. Vůdce se měl pohybovat
za psem. Po donesení aportu měl být pes vyslán pro horní marking z místa, kde se
vůdce zastavil.
Rozstřel proběhl o 2. a 3. místo mezi Michaelou Tomcovou a Petrem Bubeníkem. Šlo o
marking na velkou vzdálenost. Házeč stál na rozhraní dvou polí, které dělil příkop a husté

stromy. Oba psi krásně markovali a k aportům běželi najisto. O získání druhého místa pro
Míšu pravděpodobně rozhodl bezchybný návrat její feny s korektní předávkou.
Výsledky z WT Cup Třebíč můžete najít na stránkách RS CZ www.retriever-sport.cz
14. 4. - 17. 4. 2011 - Trénink + WT s Markem a Jamiem Bettinsony v Táboře
Tak jak tomu bylo v předešlých letech, i letos v dubnu proběhl dvoudenní trénink se známými
a zkušenými rozhodčími z Anglie. Letos přijali pozvání po roční odmlce Mark a Jamie
Bettinson. Všichni se na ně velmi těšili, protože už v roce 2009, kdy nás v Táboře navštívili
poprvé, v nás všech zanechali dobrý dojem a hodně veselých vzpomínek. Mark je velký
bavič, a ať v místnosti nebo na poli, všude je ho plno. Jeho syn Jamie se taky nezapře. I přes
svůj nízký věk si již vybudoval velice dobré jméno mezi anglickou elitou.
Nezklamali ani letos. Trénink byl zaplněn až na 3 místa, která se na poslední chvíli uvolnila.
Trénink byl rozdělen klasicky na E-L dopoledne a M-S odpoledne. Oba trenéři si ještě
skupinky rozdělili napůl a tak to bylo po oba dny.
Ve čtvrtek a v pátek počasí moc nepřálo. Pro práci se psy bylo však ideální díky chladnu,
vlhku a větru, a vůdci se tak učili pracovat s větrem a svému psovi v pravou chvíli pomoci.
Na práci s větrem kladou Mark i Jamie velký důraz. Při navádění psa vždy velmi vydatně
radili a znázorňovali, jak má vůdce se svým psem komunikovat (někdy až moc  ).
Víkend 16. - 17. 4. patřil WT. Akce proběhla tak jako trénink ve stejné honitbě v obci
Zahrádka. Zdejší terény jsou členité s množstvím přechodů, druhů krytin a nachází se zde
několik vodních ploch.
Vzhledem k nevelkému počtu účastníků WT se rozhodčí rozhodli posuzovat všechny
disciplíny společně. V sobotu se jako obvykle začalo třídou E, ve které startovalo 10 psů.
Odpoledne se několik psů dohlásilo do třídy L, kde nakonec startovalo 11 psů.
Zde je přehled disciplín pro třídu E
1. walk-up o jednom psu + jednoduchý marking. Vůdce šel s neupoutaným psem u nohy
po řepném poli. Padl jednoduchý marking na cca 40 m.
2. double marking – vůdce se psem stáli v řepném poli. Jako první padl marking před ně,
poté se otočili a padl další marking dozadu. Pes přinesl nejdříve první marking, pak
druhý.
3. poloblind z řepného pole na vyvýšenou louku s vyšší trávou. Vzdálenost cca 40m.
4. Házeč odhodil dva aport naráz. Pes byl vyslán pro jeden, poté na memory pro druhý
5. vůdce stál se psem na hrázi rybníka, kam zprava odhodil pomocník aport do vody.
Poté druhý pomocník vystřelil ke stromku vzdálenému cca 40 m od stanoviště, kde byl
položen poloblind. První měl být přinesen poloblind, poté aport z vody.
Zde je přehled disciplín pro třídu L
1. walk-up se dvěmi psy v řepkovém poli. Každý pes si donesl jeden jednoduchý
marking, který padl před ně ve vzdálenosti cca 50 m.
2. double marking na řepkovém poli. Ve walk-upu stáli dva vůdci se psy. Při výstřelu
padl první aport vlevo, poté vpravo. První pes přinesl oba aporty, nejdříve horní levý,
potom spodní pravý. Poté se totéž zopakovalo pro druhého psa.

3. poloblind na vzdálenost cca 60m. Vůdce se psem stáli na řepkovém poli. Poloblind byl
položen na vyvýšené louce ve vyšší trávě.
4. poloblind + marking z vody. Vůdce stál se psem na hrázi rybníka. Rybník byl po levé
straně. Házeč do něj odhodil marking. Poté druhý pomocník vystřelil ke stromku
vzdálenému cca 80 m v rovné linii po hrázi, kde byl položen poloblind. Nejdříve měl
být přinesen poloblind, poté aport z vody.
Oba rozhodčí se při vyhlášení shodli na tom, že úroveň psů oproti roku 2009 velmi stoupla a
několik psů by si dokonce i rádi odvezli domů. Oni sami začínají pracovat se štěňaty až v 8
měsících věku, proto byli překvapeni vycvičeností našich mladých psů.
Disciplíny ve všech třídách byly takřka stejné, jen se měnily vzdálenosti a s každou
disciplínou byly tvrději penalizovány chyby. Nejvíce bodů ubírali za špatnou komunikaci
mezi psovodem a psem.
V neděli startovalo v třídě M 8 psů a v třídě S 4 psi. Disciplíny bylo opět podobné jako
předešlý den, jen byly přizpůsobené úrovni psů a rovněž byly přísněji hodnoceny.
Zde je přehled disciplín pro třídu M
1. Walk-up se dvěmi psy. Pro každého padl jednoduchý marking na cca 60m do
řepkového pole.
2. walk-up se dvěmi psy. Vlevo a vpravo stáli házeči, kteří postupně odhodili aporty do
vzdálenosti cca 60m do psů. Každý pes si donesl oba dva aporty.
3. marking+poloblind – vůdce stál se psem na řepném poli cca 40m od zarostlé dolinky,
za kterou byla další louka. Nejdříve padl na druhé louce marking, poté druhý
pomocník, který stál v dolince, vystřelil. Poloblind ležel cca 50m od stanoviště ve
vyšší trávě zhruba v linii s parkingem odhozeným na horní louce. Pes byl vyslán
nejdříve pro poloblind, poté nahoru na druhou louku pro marking.
4. leč+blind z lesa. Všech 8 startujících nastoupilo do jedné linie s neupoutanými psy na
hranici řepkového pole. Na vyvýšené louce stáli dva pomocníci, kteří stříleli, a
odhazovali dummy. Poté se celá skupina vůdců se psy otočila o 180°. Každý z nich
měl za úkol poslat svého psa přes řepkové pole do hustého lesíka, kde bylo rozhozeno
několik aportů. Rozhodčí chtěl po každém donést 2 aporty.
5. poloblind+rušivý marking – vůdce stál se psem na hrázi rybníka, po které vedla rovná
linie až na louku, kde byl u břízky schován aport, ke kterému pomocník vystřelil.
Vůdce vyslal psa. Při návratu čekalo na psa v půli cesty překvapení ve formě výstřelu
a přehození aportu přes hráz do vody. Po předání poloblindu poslal vůdce psa do vody
pro rušivý aport.
Ve třídě S byly disciplíny stejné, jako ve třídě M. Rozdíl však byl v prodloužených
vzdálenostech a ve velmi striktním posuzování.
Podrobné výsledky z WT Tábor najdete na stránkách www.retriever-sport.cz .

Téma čtvrtletí
Česká účast na IWT 2011
International Working Test je mezinárodní soutěž týmů, která má po celé Evropě prestižní a
velmi ceněné renomé. Každý rok ji pořádá jiná členská země FCI a letos má tu čest pořádat
již 20. ročník IWT Maďarsko, a to v termínu 14. 5. - 15. 5. 2011. Akce bude probíhat poblíž
hranic se Slovenskem a Rakouskem.
Soutěže se mohou zúčastnit maximálně čtyři týmy z každé země ve složení tří vůdců se třemi
psy. Každé „šestičlenné“ družstvo po celou dobu soutěže spolupracuje a komunikuje. Před
některými disciplínami mají vůdci možnost se rozhodnout, který pes vykoná jaký úkol. Proto
je důležité znát silné a slabé stránky svých parťáků.
Výsledné bodové hodnocení je součtem bodů všech členů týmu (při této soutěži se
započítávají i výsledky vůdců, kteří v disciplíně neuspěli a dostali nulu). Odměněn bude
rovněž i jedinec, který individuálně získá na IWT nejvíce bodu.
Pokud jste fanoušky retrieverů, nenechte si tuto veleakci ujít a vydejte se do Maďarska! Letos
se dočkáme i české účasti!!!!
Startovat budou dva týmy, a to v následujícím složení:
Tým číslo 1:
Martin Incédi a Blackthorn Biham (Viky) LR
Táňa Hašová a Blackthorn Giansar (Gori) LR
Peter Novota a Angel of Adamarden (Angie) LR
Tým číslo 2:
Petr Bubeník a Icke Regent Plus (Icke) LR
Jaroslava Bubeníková a Blackthorn Dubhe (Buddy) LR
Michaela Tomcová a Woodquater Gundogs Alabama (Ferrari) LR

Slovo genetika
Výcvikový kolaps: Dědičné onemocnění komplikující život
Výcvikový kolaps (Exercise Induced Collapse – EIC) je závažné dědičné onemocnění, které
významným způsobem postiženému jedinci komplikuje život. Molekulárně biologická
podstata onemocnění byla poprvé popsána u plemena Labrador retriever v roce 2008.
V současnosti je výskyt EIC kromě plemena Labrador retriever potvrzen také u plemen Curly
Coated Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Deutsch Drahthaar, Pembroke Welsh Corgi a
Boykin Spaniel.
Onemocnění je obecně prezentováno jako netolerantnost jedince vůči náročnému výcviku. V
případě, že je predisponovaný jedinec vystavený tlaku ve formě výcviku, dochází ke svalové
slabosti, ztrátě koordinace a nastupuje život ohrožující záchvat. Kolaps může vyvolat i jiná
forma silného emotivního zážitku spojená s fyzickou námahou.

Chov na jedincích s EIC postižením je z etického hlediska nepřípustný, chov na přenašečích
onemocnění je na zvážení chovatele. Rozhodně je však rozumné znát EIC status obou rodičů
plánovaného vrhu, protože vzhledem k četnosti jedinců přenášejících mutovanou alelu
v populaci, je riziko narození postiženého štěněte vysoké.
Dědičnost a detekce mutace odpovědné za EIC:
Onemocnění je způsobeno mutací v genu pro Dynamin 1 (gen je značen jako DNM1).
Konkrétně se jedná o tranzici (záměnu) nukleotidů v sekvenci DNA v genu DNM1. Tato
mutace se projeví také na úrovni aminokyselinového řetězce (a také proteinu).
Onemocnění je recesivního typu. To znamená, že na to, aby se klinicky projevilo, musí být
jedinec nositelem dvou alel (forem) genu DNM1 se stejnou mutací (mutace musí být v páru,
tedy dvakrát). Klinicky zdravý jedinec je buďto bez mutace (ani jedna alela neobsahuje
mutaci), nebo má jednu alelu (jednu z páru) s mutací a druhou alelu bez mutace. V posledním
jmenovaném případě se jedná o jedince označovaného jako přenašeč EIC (EIC status carrier).
Jaká je pravděpodobnost onemocnění u štěňat?
V následující tabulce jsou popsány procentuální šance přenosu mutované alely na štěňata. Ve
schématu záměrně neuvažujeme o krytí klinicky postiženého, resp. klinicky postiženým
jedincem.
Genotyp otce
Genotyp matky
EIC carrier
EIC carrier
Pravděpodobnost narození štěněte postiženého
25%
EIC
Pravděpodobnost narození štěněte EIC carrier
50%
(přenašeče)
EIC clear
EIC carrier
Pravděpodobnost narození štěněte postiženého
0%
EIC
Pravděpodobnost narození štěněte EIC carrier
50%
(přenašeče)
EIC clear
EIC clear
Pravděpodobnost narození štěněte postiženého
0%
EIC
Pravděpodobnost narození štěněte EIC carrier
0%
(přenašeče)
Mutaci v DNM1 a riziko jejího přenosu na potomstvo je možné identifikovat pomocí testu
založeného na analýze DNA. Obrázek 1 je příkladem jedince s jednou mutovanou alelou –
přenašeče onemocnění. Výsledek analýzy informuje majitele o genotypu testovaného jedince
a také poskytuje informaci o riziku přenosu mutované alely na potomstvo. Testování mutace
způsobující EIC je chráněné patentem EU a realizované v laboratoři Laboklin. Testy
laboratoře Laboklin jsou na území SR a ČR nabízeny několika veterinárními lékaři a
společností GENYuse, s.r.o. V případě objednání testu u veterinárního lékaře je zapotřebí od
testovaného jedince odebrat vzorek periferní krve, v případě objednání testu u společnosti
GENYuse, s.r.o. jsou plně postačujícím materiálem na analýzu chlupové folikuly.

Obr. 1: Příklad detekce mutace odpovědné za EIC (úsek sekvence genu DNM1):
Vyznačená pozice v sekvenci DNA znázorňuje heterozygota – tedy přenašeče (carrier)
mutované alely. Mutace na úrovni DNA spočívá v záměně nukleotidů G za T v naznačené
pozici. Příklad analýzy ukazuje v dané pozici „K“ což znamená přítomnost heterozygotní
kombinaci (přítomnost obou) nukleotidů G a T v daném místě. V případě jedince „clear“ by
se v dané pozici nacházel pouze nukleotid G, v případě postiženého (affected) jedince by se
v dané pozici nacházel pouze nukleotid T.
Literatura:
Patterson EE, Minor KM, Tchernatynskaia AV, Taylor SM, Shelton GD, Ekenstedt KJ,
Mickelson JR. A canine DNM1 mutation is highly associated with the syndrome of exerciseinduced collapse. Nat Genet. 2008; 40:1235-1239.
http://www.genyuse.eu
http://www.laboklin.de

FOTOSOUTĚŽ!!!!!
Posílejte fotky svých retrieverů při tréninku nebo jen při
procházce. Téma je JARO!
Nejlepší fotku uveřejníme v dalším čísle na prvním listu
zpravodaje.
Vaše fotky s textem RS-fotosoutěž posílejte na e-mail fotosoutez@retrieversport.cz !!!
Chcete se podílet na přípravě zpravodaje? Máte zajímavý komentář, článek či jen nápad?
Ozvěte se nám na e-mail zpravodaj@retrieversport.cz . Na vaše příspěvky se těšíme!

http://www.bracco.cz

http://eshop.dummy-sport.cz

