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Úvod
Pro moji ročníkovou práci jsem si vybrala téma Labradorský retrívr. Pro toto téma
jsem se rozhodla, protože mám ráda psy. Toto plemeno chováme už 8let doma.

Obrázek 1

Obrázek 2
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Historie
Labrador je relativně mladá rasa. Jeho předci se nazývají St.John‘s dog.Tito středně
velcí, krátkosrstí psi žili na počátku 19. století v Newfoundlandu.Kolem roku 1884
začaly některé anglické rodiny s chovem čistokrevných labradorů. Tito psi se dostali i
do Velké Británie. Majitelé byli příslušníci venkovské šlechty. Vroce 1903 britský
Kennel club uznal labradora oficiálně jako rasu. Cestu k nám si našli daleko později.
První štěňata se u nás narodila v roce 1975 páru importovaných labradorů z Anglie.

Obrázek 3
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Zevnějšek
Labradoři mají většinou mohutnou stavbu těla – silný a hluboký hrudník a
širokou lebku.Je u nich výrazný pohlavní dimorfismus ve stavbě těla. Feny bývají
menší i méně mohutné než psi. S přibývajícím věkem přibývají na váze.

Obrázek 4
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Srst a barva
Srst labradorů je krátká, hustá a přilehlá.Podsada je jemná a hustá, narozdíl od tvrdé
a voděodolné vrchní vrstvy.Protože má hustou podsadu, může se stát, že srst
páchne, je nepříjemná.
Labradořísrst je přizpůsobena k plavání i na zimu.Vrchní vrstva má totiž na sobě
mastný film, který nepropouští vodu. Není neobvyklé vidět labradora plavajícího v
ledové vodě v půli ledna.Nedoporučuje se to však, hrozí nebezpečí prochladnutí.
Péče o srst není náročná, stačí jen jednou za týden vzít kartáč a vyčesat. V období,
kdy líná, je nutné vyčesávat častěji. Občas je možné psa vykoupat speciálním
psím šampónem.
Dle barvy srsti se dělí na žluté (nejsvětlejší, žluto-béžový odstín), zlaté (tmavší, spíše
k hnědé než k béžové), čokoládové (čokoládově hnědá) a černé.

Obrázek 6

Obrázek 5

Obrázek 7
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Povaha
Labradorský retrívr je velmi inteligentní, učenlivý a má obrovskou trpělivost, kterou
prokazuje jak ve vztahu k dětem, tak při pracovní činnosti různého charakteru, včetně
canisterapie a úlohy asistenčního či vodícího psa. Slepcům slouží labradorští retrívři
jako velmi dobří asistenti (pomáhají přecházet ulici, dokážou cokoliv podat, atd.).
Postiženým lidem jsou schopni pomáhat sundat kusy oblečení, otvírat dveře a jiné
věci, které by tito lidé sami nedokázali. Labradoři jsou vhodní i k dětem, protože ve
většině případů postrádají agresivitu a jsou velmi milí. Naopak se labradoři příliš
nehodí na ostrahu a hlídání objektů. Potřebují lidskou pozornost a laskavou péči,
nejsou rádi sami.
Tento přátelský pes je laskavým a věrným společníkem, který doslova rozdává
radost na potkání. Neúnavné mávání mohutným ocasem bez ohledu na to, co se
právě nachází v jeho bezprostředním okolí, je pro labradora přímo pověstné. Pravý
labradorský retrívr není nikdy konfliktní ve vztahu k cizím lidem ani zvířatům, přesto
dokáže prokázat i jistou dávku ostražitosti při obraně svého domova. Nesnáší samotu
a nicnedělání, obojí u něj může v nadměrném množství vyvolat až frustraci a
destruktivní počínaní v příbytku svého chovatele. Má výborný čich a skvělé plavecké
schopnosti protože má blány mezi prsty, je vynikající aportér.
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Trénink
Správný výcvik znamená daleko víc, než jen běžet za hozeným míčkem. Proto je
třeba trénovat pomalu tak, aby výcvik přinášel psovi a pánovi nějaký užitek.

Aport
Aportování je vášeň labradorů, takže je to pro ně samozřejmě vhodná zábava i
zaměstnání. Navíc je opravdu velmi baví-bez ohledu na to, zda tento sport
provozujete jako přípravu ke zkouškám, nebo prostě jen tak, jako výplň volného
času. Labrador spolehlivě přináší aport k vám, i když leží asi jen jeden nebo dva
metry od něj a startuje asi deset metrů od vás. Nyní kombinujte povel
vpřed!S aportováním začínáme co nejdříve.

Obrázek 8
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Puberta
Neposlušnost a jiné problémy ve druhém roce života psa často souvisejí s pubertou.
Na druhé straně se právě nyní projeví, jak systematičtí jste dosud byli při výchově a
výcviku. Nedůslednosti se nyní vymstí. Svou roli hrají ale také genetické vloh. Pokud
je váš labrador velmi dobře ovladatelný a má silně vyvinutý will-to-place, nic zřejmě
nepocítíte. Samostatný tvrdohlavec vás naopak bude ignorovat a neposlouchat. I
v pubertě je proto nutné zůstat důslednými, aby výcvik a výchova přinesly
dlouhodobé plody. Citlivější psi mimochodem během puberty vykazují častější
nejistotu vůči lidem a optickým/akustickým podnětům.

Obrázek 9

Obrázek 10
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Závěr
Cílem mé ročníkové práce je zaměření na labradorského retrívra. Nevím, jestli je toto
psí plemeno vaše oblíbené. Jsem však ráda, že jsem vám ho mohla představit a
trochu přiblížit.
V mé práci jsem se zaměřila na stavbu těla, povahu a historii tohoto plemene.
Nejzajímavější informací pro mě bylo, že labrador vydrží aportovat až tři hodiny
v zátahu.

Resumé
The aim of my coursework is to focus on the Labrador Retriever. I do not know if this
dog breed is your favorite but I am glad that I could show you this dog a little closer.In
my coursework I focused on the dog’s body, character and breed history. The most
interesting fact for me was that Labrador is able to fetch a ball up to three hours in a
row.

12

Seznam použité literatury

Z knihy:
SCHLEGL-KOFLER, Katharina. Labradorský retrívr. České vydání druhé. Přeložil
Jaromíra BORECKÁ. Praha: Vašut, 2016. Jak na to (Jan Vašut). ISBN 978-80-7541016-0.

Z internetu:
https://www.webfordog.cz/atlas-psu/labradorsky-retrivr/
https://psiusmev.cz/media/labrador-pes-obrazky
http://www.labradorskypes.estranky.cz/fotoalbum/labradorsky-retrivr-cerny/cernylabrador-3.html
https://www.mala-skala.cz/volny-cas/aktuality/tohle-muze-udelat-pouze-naprostybezcita-469cs.html?page=3
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labradorsk%C3%BD_retr%C3%ADvr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labradorsk%C3%BD_retr%C3%ADvr#/media/File:Buccl
euch_Avon_(1885).png
http://www.psi-plemena.cz/labradorsky-retrivr-labrador-retriever/
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/labradora-v-lese-smrtelne-nakazil-divocakpes-se-trasl-se-a-knucel-bolesti-20160211.html

Obrázky
Obrázek 1https://www.webfordog.cz/atlas-psu/labradorsky-retrivr/ ............................ 5
Obrázek 2https://psiusmev.cz/media/labrador-pes-obrazky ....................................... 5
Obrázek

3http://www.labradorskypes.estranky.cz/fotoalbum/labradorsky-retrivr-

cerny/cerny-labrador-3.html ........................................................................................ 6
Obrázek

4https://www.mala-skala.cz/volny-cas/aktuality/tohle-muze-udelat-pouze-

naprosty-bezcita-469cs.html?page=3 ......................................................................... 7

13

Obrázek

5https://www.mala-skala.cz/volny-cas/aktuality/tohle-muze-udelat-pouze-

naprosty-bezcita-469cs.html?page=3 ......................................................................... 8
Obrázek6https://cs.wikipedia.org/wiki/Labradorsk%C3%BD_retr%C3%ADvr#/media/
File:Buccleuch_Avon_(1885).png ............................................................................... 8
Obrázek 7http://www.psi-plemena.cz/labradorsky-retrivr-labrador-retriever/ .............. 8
Obrázek 8http://www.psi-plemena.cz/labradorsky-retrivr-labrador-retriever/ ............ 10
Obrázek 9https://psiusmev.cz/media/labrador-pes-obrazky ..................................... 11
Obrázek10https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/labradora-v-lese-smrtelnenakazil-divocak-pes-se-trasl-se-a-knucel-bolesti-20160211.html ............................. 11

14

