
lastnû to není tak úplnû sport,
protoÏe v nûm nejde o rychlost
ani dal‰í exaktnû mûfiitelné v˘ko-

ny. Skoky, otoãky a salta jsou v‰ak samo-
zfiejmou souãástí taneãních vystoupení.

Prostor pro fantazii
Základem  dogdancingu je opût dobro-
volná a radostná spolupráce ãlovûka
a psa. Jedná se o disciplínu divácky velmi
atraktivní. Lidem se na nûm líbí propoje-
ní pohybÛ psovoda i psa s hudbou a také
to, Ïe jako snad  Ïádn˘ jin˘ kynologick˘
sport  dává prostor pro fantazii a kreati-
vitu. Se závodním tancem coby „lidskou“
disciplínou ho nelze moc srovnávat.
Tanec se psem  jako disciplína není zalo-
Ïen na plnûní pfiedepsan˘ch figur a pozic,
nemá pfiedem dan˘ rytmus ani poãet prv-
kÛ. Jedná se o taneãní pohyb psovoda na
libovolnou hudbu, doprovázen˘ nauãe-
n˘mi prvky psa. Vystoupení mÛÏe b˘t
váÏné, dojemné i legraãní, rychlé i poma-
lé, mÛÏe pfiipomínat skuteãn˘ tanec, ale
také spí‰e komick˘ v˘stup nebo scénku. 
Zatímco psovod tancuje více nebo ménû
spontánnû, pes se fiídí pokyny ãlovûka.

Samotnému taneãnímu vystoupení tak
pfiedchází izolovaná v˘uka a pilování jed-
notliv˘ch taneãních prvkÛ. DÛleÏitá je
celková harmonie, vzájemná souhra
a soulad s hudbou.

Technická hodnota 
a umûleck˘ dojem 
SoutûÏe v dogdancingu se zpravidla
skládají z povinn˘ch cvikÛ, krátké sesta-
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Organizace v âR
Dog Dancing Club Czech Republic
Jednatelka: Petra Malá, 
e-mail:pipi@seznam.cz, 
tel. 604 520 270, adresa: R˘mafiovská
387, 199 00 Praha 9 – LetÀany

V

Tanec se psem neboli dogdancing patfií k nejmlad‰ím
kynologick˘m sportÛm. Vznikl v 80. letech minulého
století, u nás se objevil teprve pfied ‰esti lety, ale
získává si  stále více pfiíznivcÛ a ãe‰tí závodníci 
se dobfie umísÈují i v mezinárodní konkurenci...

TANEC se psem

I tak mÛÏe vypadat  „psí tanec“
Dogdancing dává velk˘ prostor
fantazii a kreativitû

Povoleny jsou
i netradiãní
rekvizity,
v tomto
pfiípadû tahací
harmonika
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vy a volné finálové sestavy. Povinné cvi-
ky je‰tû nejsou skuteãn˘m tancem, spí‰e
jakousi nezbytnou technickou prÛpra-

vou na nûj. Zahrnují takové cviky jako je
slalom (proplétání mezi nohama psa),
otoãky, plazení nebo couvání. Tyto prv-
ky, ale také mnoho dal‰ích, pak psovod
vyuÏívá ve voln˘ch sestavách. Ty uÏ jsou
doprovázeny hudbou a jejich nezbytnou
souãástí b˘vají rÛzné tematické kost˘my,
rekvizity, doplÀky pro psovoda i pro psa,
nûkdy i jeden spoleãn˘ pfiedmût, kter˘ je
nûkdy pfied závodem pevnû dan˘ (napfií-
klad Ïidle).
A co hodnotí rozhodãí? Podobnû jako je‰-
tû nedávno v krasobruslení technickou
hodnotu a umûleck˘ dojem. První kritéri-
um zahrnuje takové vûci, jako jsou rozsah
pohybu, stupeÀ obtíÏnosti, kvalitu pohy-
bÛ a také atletiãnost a flexibilitu psa.
Umûleck˘ dojem  hodnotí míru splynutí,
tedy partnerství mezi ãlovûkem a psem,
vyjádfiení hudby, choreografii a kost˘my. 

Individuální sport
Ve srovnání s disciplínami, o nichÏ jsme
se v na‰em seriálu uÏ zmiÀovali, jako
jsou tfieba agility nebo flyball, je dogdan-
cing  velmi individuálním sportem. Na-

cviãovat mÛÏe kaÏd˘ sám doma, podmín-
kou nejsou technické vybavení ani
obzvlá‰tû velké prostory. Se psy malé
a stfiední velikosti lze trénovat doslova
v ob˘váku. K individuálnosti tohoto
sportu pfiispívá i fakt, Ïe velkou roli na
soutûÏích hraje moment pfiekvapení.
Velmi se cení, kdyÏ závodník pfiijde
s nûãím nov˘, neobvykl˘m, neokouka-
n˘m. Mnozí psovodi proto choreografii
sv˘ch sestav drÏí pod pokliãkou a po-
chlubí se s ní aÏ pfiímo na závodech.
Samozfiejmû i v dogdancingu se konají
letní v˘cvikové tábory, kursy a podobnû,
které mohou zvlá‰tû zaãáteãníkÛm velmi
pomoci. Mnoho dne‰ních úspû‰n˘ch
závodníkÛ se v‰ak k úspûchÛm propraco-
valo samo, bez pomoci zvenãí, snad jen

s pomocí videokazet nebo pasivní úãasti
na soutûÏích. To je velká ‰ance pro ty lidi,
ktefií by rádi se sv˘m psem nûco aktivnû

podnikali, ale nemají ve svém okolí Ïádné
cviãi‰tû nebo jim ãasové moÏnosti neu-
moÏÀují tam pravidelnû docházet.

Zájem vefiejnosti
Tanec se psy v‰ak nachází uplatnûní
i mimo oblast ryze sportovní. Setkat jsme
se s ním uÏ mohli ve formû pfiedtanãení
na plesech, oblíben˘ zaãíná b˘t na rÛz-
n˘ch podnikov˘ch oslavách zvlá‰tû tûch
firem, které se zab˘vají v˘robou a prode-
jem potfieb a krmiv pro zvífiata. Leto‰ní
vicemiss âeské republiky Miroslava
Ko‰Èanová si pro své vystoupení pfied
miliony televizích divákÛ vybrala právû
tanec se psem, border kolií Barneym.
Mistrynû republiky v této disciplínû byla
nedávno hostem Jana Krause v jeho oblí-
bené talk show Uvolnûte se. To v‰echno
v˘znamnou mûrou pfiispívá k populariza-
ci tance se psy, ale také kynologick˘ch
sportÛ vÛbec. Lea Smrãková
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Info
www.dogdancing.wz.cz
www.tanecsepsem.cz
www.canine-freestyle.org/
www.dog-play.com/musical.html
www.musicaldogsport.org/
www.doggroups.com/dog-training/
item/12

Svou roli
hrají v˘kony
psa, ale
i ‰arm
psovoda
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