
evûfiíte? Tak se s námi pojìte podí-
vat na jeden závod v agility.
Spoleãnû se vmísíme mezi diváky

a vychutnáme si onu jedineãnou vzru‰u-
jící atmosféru. 
Sluníãko se usmívá z v˘‰ky. Je teprve je-

denáct hodin dopoledne, ale teplomûr
uÏ ukazuje 28 stupÀÛ. 
Více neÏ sto psÛ, jejich majitelé a kromû
nás spousta dal‰ích divákÛ zatím pose-
dává v pfiíjemném chládku pod stromy.
V‰ichni v tomhle horku oceÀují, Ïe závo-

di‰tû je alespoÀ zãásti ve stínu. Op-
timální pfiedpoklad pro skvûlé v˘kony!
Cítíme se tady tak trochu jako na prázd-
ninách. Zku‰ení úãastníci agility jsou
dobfie vybaveni: mají chladicí ta‰ky plné
osvûÏujících nápojÛ, sáãky s lákav˘mi
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Agility: adrenalinová 
ZÁBAVA!
Málokterá aktivita pro majitele psÛ prodûlává
v posledních letech takov˘ boom jako agility.
Stále více jich propadá víkend co víkend nové
vá‰ni kladoucí dÛraz na kondici, techniku
i sportovního ducha psa i jeho majitele. A navíc se
zvlá‰tû za hezkého poãasí scházejí tisíce divákÛ,
aby pozorovali krásné a ‰ikovné psy a jejich
mistrovství na pfiekáÏkové dráze. AÈ jde
o obyãejn˘ okresní pfiebor, nebo finále
mistrovství svûta, agility nechá 
v klidu málokoho. 

N
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pamlsky, sluneãníky, skládací Ïidliãky
a dokonce i stany. 
K „povinné v˘bavû“ patfií také kartáãe
pro psy, misky na vodu i na jídlo, podu‰-
ky a deky na pohodlné spoãinutí, hraãky
a pamlsky.

Bez plánování by to ne‰lo
Pofiadatelé si z ãela utírají krÛpûje potu.
Aãkoliv zaãátek soutûÏního dne s ukáz-
kov˘mi vystoupeními probûhl hladce
a zaznamenal jednoznaãn˘ úspûch, ner-
vozita z nich je‰tû úplnû nespadla.

Z agility se v poslední dobû stává sport
superlativÛ. Úãastníci i náv‰tûvníci
mívají vysoké nároky – a dostát jim není
vÏdy snadné. 
Koneãnû se ozve zvukové znamení zaha-
jující soutûÏní dûní na parkúrech: nejprve
nastupují lidé, ktefií budou se sv˘mi psy
soutûÏit ve tfiídû A1. Rozãilenû se vrhají
na plochu cviãi‰tû a s tváfiemi napjat˘mi
soustfiedûním si zatím je‰tû sami prochá-
zejí parkúr. Jak se na takov˘ oficiální tur-
naj patfií, pfiesné pofiadí jednotliv˘ch prv-

kÛ na parkúru bylo zvefiejnûno teprve
pfied nûkolika minutami. Teì to skoro
vypadá, jako kdyby psovodi své psy
v duchu vidûli po svém boku. Svému pro-
zatím imaginárnímu ãtyfinohému pfiíteli
dávají malé verbální povely, tleskají ruka-
ma, rozãilenû zvedají prostfiedníãek
a ukazováãek, aby psu ukázali smûr, kudy
se vydat. Nûktefií si parkúr procházejí
znovu a znovu; evidentnû se snaÏí si pro
sebe vyhledat optimální variantu trasy. 
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Závodník 
psu rukou
naznaãuje
smûr, kter˘m
se má 
vydat dál

âervená barva oznaãuje kontaktní
zónu, jíÏ se pes musí dotknout
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Pfii agility
jsou vítáni
i kfiíÏenci
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PrÛlet tunelem
„Nyní musí v‰ichni úãastníci opustit par-
kúr,“ oz˘vá se z tlampaãe. Ve‰kerá moÏ-
nost pfiípravy je u konce; teì uÏ jde

o v‰echno. A na startu uÏ jsou pfiiprave-
ni první úãastníci ãekající, aÏ budou
moci vyrazit: „Jen doufám, Ïe Niki zase
z tunelu nevybûhne na ‰patné stranû,“
mumlá si sleãna pro sebe, zatímco natû-
‰eného psa vypou‰tí z vodítka. Zaznívá
gong a jde se na vûc. Mladá paniãka se
ocitá vedle záfiivû Ïlutého plastikového
tunelu a zufiivû gestikuluje. Její pes zavá-
há jen na zlomek sekundy, pak vyráÏí
a mizí v tunelu. Smûr je v pofiádku, maji-
telka záfií a sympatická dvojice se rych-
l˘m tempem pfiesouvá k dal‰í pfiekáÏce. 

Pfiimûfiené poÏadavky
Parkúr pro zaãáteãníky není tûÏk˘, ale ani
nudn˘. Zku‰ení pofiadatelé dobfie vûdí:
„Parkúr pro zaãáteãníky nesmí b˘t pfiíli‰
tûÏk˘. VÏdyÈ na‰ím cílem není lidi odrazo-

vat, právû naopak!“ Pfiehledná dráha je
zcela vhodná i pro zaãáteãníky a sk˘tá
skvûlou pfiíleÏitost jak k agility pfiitáh-
nout i nezku‰ené majitele, aniÏ by jejich
psi byli pfietûÏováni. 
Na pokroãilej‰í ov‰em ãeká dráha mno-
hem nápaditûj‰í. Pro závodníky ve tfiídách
A2 a A3 pofiadatelé pfiekáÏky samozfiejmû
pfiestavují a znalci, ktefií se v tomto spor-
tovním odvûtví vyznají, ihned odhalí to
nebo ono zapeklité místo, které by moh-
lo pûknû zatopit i „profíkÛm“. KdyÏ odbû-
hají v‰echny tfiídy vãetnû mini, znovu se
dostavuje napûtí: jako vyvrcholení dne se
koná jumping, k nûmuÏ se je‰tû jednou
sejdou témûfi v‰ichni psí úãastníci. 

Podafien˘ den
Ani lidé, ktefií dnes sami nestartovali, roz-

hodnû netrpí nudou: border kolie, aus-
tral‰tí ovãáci, kerry blue teriér, schapen-
does, silky teriér, vipeti, kolie, ‰eltie, pud-
lové, briardi, zlatí retrívfii, ovãáci, Jack
Russell teriéfii a mnoho dal‰ích plemen
(zapomenout nesmíme ani na skvûlé kfií-
Ïence) sk˘tají pestr˘ obrázek a pfiedvádû-
jí se z té sportovní stránky. Diváci jsou
nad‰ení zvlá‰tû z tûch nejmen‰ích, soutû-
Ïících ve tfiídû mini.
Nalákali jsme vás? Dostali jste chuÈ sami
se zúãastnit takové akce? Urãitû se vám ve
va‰em okolí podafií najít cviãi‰tû nebo psí
‰kolu, kde se cviãí agility. Zkuste si to nû-
kdy. Ale pozor: jedná se o vysoce nakaÏli-
vou záleÏitost! Marc Jacquet

Dal‰í informace k agility: Klub agility
âeské republiky, www.klubagility.cz
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Správnû proskoãit kruhem
není jednoduché

Tunel patfií mezi tzv.
probíhací pfiekáÏky. 
Délku  tohoto tunelu lze
variabilnû upravovat 

Jack Russell teriéfii jsou
pro agility jako stvofiení

ZÛstat sám  na startovní ãáfie? Tak to
si Ïádá pfiedem dÛkladn˘ trénink.
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