
prÛbûhu ãasu jsem zjistila, Ïe
není lep‰í terapie pro bázlivûj‰í
a ménû sebevûdomé psy, neÏ je

právû agility. V˘bornû se hodí pro v‰ech-
ny psy, ktefií se bojí ostatních psÛ a lidí,
ktefií jsou hodnû závislí na majitelích
a doÏadují se tfieba ‰tûkáním pozornosti,
stále chtûjí na klín nebo do náruãe.
Trénink a hra na dráze agility dokáÏe
pomoci i psu, kter˘ má problémy s kon-

centrací na majitele, pokud je kolem více
psÛ. Takoví psi se potom dokáÏou lépe
soustfiedit tfieba na v˘stavû psÛ, ale
i v bûÏném Ïivotû. Pfii agility procviãuje-
me i poslu‰nost, protoÏe na tréninku
jsou dal‰í psi se sv˘mi lidmi a tenhle
zpÛsob tréninku poslu‰nosti je vût‰inou
navolno - v‰ichni psi jsou bez vodítka.
Agility pfiedstavuje podle m˘ch zku‰e-
ností velmi dobr˘ zpÛsob, jak velmi mír-

nou a hravou formou zvládnout neÏá-
doucí projevy. Nûktefií psi dostanou do
vínku nevyrovnanou povahu, která mÛÏe
b˘t pfiíãinou v˘‰e zmínûn˘ch potíÏí.
Mnohé zaviní i sami majitelé psÛ
nesprávnou v˘chovou. V obou pfiípadech
lze v‰ak chování psa ovlivnit k lep‰ímu.
Proto na dráze agility v na‰í psí ‰kole
mÛÏete bûÏnû vidût i psy, ktefií vzhledem
ke své plemenné pfiíslu‰nosti, povaze,
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Agility lékem na strach

V

Agility dnes patfií k oblíben˘m kynologick˘m sportÛm. Málokdo ale tu‰í, Ïe 
tato sportovní disciplína mÛÏe mnoha psÛm také pomoci v pfiekonání jejich
problémÛ, aãkoliv jejich majitelé nemají v budoucnu ambice úãastnit se závodÛ.

Pro bázlivûj‰í
psy snad
není lep‰í
terapie 
neÏ agility
(ilustraãní
foto)
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velikosti nebo stáfií nemají nejmen‰í ‰an-
ce úspû‰nû závodit. Jejich majitelé také
nemají v tomto sportu Ïádné ambice.
Atmosféra na tûchto trénincích b˘vá více
neÏ pfiátelská a o dost jiná neÏ na bûÏ-
ném tréninku agility.

P¤ÍBùH MINIâIVAVKY VÁJI
Do psí ‰koly k nám svého ãasu chodila
mladá manÏelská dvojice s ãivavou
Vájou. âivaví sleãna byla skuteãnû minia-
turní, takov˘ kfiehouãk˘ drobeãek. Od-
mítala chodit na vodítku. KdyÏ jí paniãka
na obojek pfiipnula vodítko, Vája ztuhla,
postavila se, nahrbila a „vrostla“ do ze-
mû. Hledûla nûkam daleko za nás a mezi
nás, duchem jakoby nepfiítomná. Pá-
níãkové ji tedy nosili v náruãí a radûji ji
s sebou moc nebrali, protoÏe se to fence
nelíbilo. Vája odmûny nejedla a s hraãka-
mi si nehrála. Byla ustra‰ená a klepala se,
aãkoliv se nic nedûlo a nikdo cizí nebyl
nablízku. Takhle to ‰lo rok.
Potom se manÏelé obrátili na mû. Jejich
pfiedstava byla, aby jejich Vája umûla
chodit na vodítku, nauãila se nûjak˘m
psím kouskÛm a nebyla stále tak uzavfie-
ná. KdyÏ paniãka Váju poprvé poloÏila
v areálu psí ‰koly do trávy, ani se nehnu-
la, jen se choulila a klepala se. ProtoÏe
fenku, která nechtûla spolupracovat,
vlastnû nebylo moÏné trénovat, na
na‰ich setkáních jsme si zpoãátku jen
povídali. Postupnû jsme se pfiestali schá-
zet v areálu psí ‰koly a schÛzky jsme pfie-
sunuli k nám domÛ. 
Byla jsem tro‰ku netrpûlivá, protoÏe jsme
se neh˘bali z místa a majitelé Váji si chtû-
li povídat, ale nedokázali docílit toho, aby
Vája pfii‰la aspoÀ na jedno setkání s chu-
tí na odmûny - vÏdycky byla pfiejedená. 
Nakonec se mi podafiilo majitele pfiesvûd-
ãit, aby mnû Váju na ãas svûfiili. Díky
tomu, Ïe plánovali cestu do Mexika a fen-
ka mûla po dobu jejich nepfiítomnosti
bydlet u rodiãÛ mladé paní, nakonec
usoudili, Ïe bych to snad zvládla i já, a tak
jsem nakonec Váju dostala na starost.
Louãení bylo pro majitele moc tûÏké, ale
nakonec byli pfiece jen rádi, Ïe Vája bude
u mû mít nûjak˘ program, protoÏe vûdû-
li, Ïe u rodiãÛ by jen spala v posteli
a nedûlala nic. V den pobytu Váju pfiivez-
li s obrovskou v˘bavou psích obleãkÛ
a potfieb. Vája s klidem pfieÏila slziãky pfii

louãení a usnula na gauãi v ob˘váku, kte-
r˘ z na‰ich sezení dobfie znala. Veãer v‰ak
zahájila protestní hladovku, protoÏe
suché granule jí zfiejmû doma nepodáva-
li. Doufala jsem, Ïe mû miniãivavka nemí-
ní t˘rat nechutenstvím po celou dobu
pobytu u nás doma a zhubnout na kost,
a vytrvala jsem, misku odnesla pryã a ‰lo
se na kutû bez veãefie. Zato jsem malinké
roztomilé fence dovolila spát u sebe
v posteli, aby si na mû co nejvíc zvykla. 
Bûhem nûkolika dnÛ mû zaãala budila
Àafáním a skotaãením na pefiinû. Tahala
se o kapesník. A tak jsem zaãala jako
odmûnu pouÏívat hedvábn˘ kapesník,
o kter˘ se Vája pfietahovala. 
Zaãali jsme cílenû s terapií agility. Na drá-
ze agility Vája dostávala jako odmûnu
malilinké kousky kufiecího masa ode mû
a od v‰ech ochotn˘ch lidí, ktefií se sv˘mi
psy také cviãili. Zatím jen pfiihlíÏela, ale
musela b˘t na zemi. VÛbec jsem ji nebra-
la do náruãe, a tak se postupnû nauãila
chodit na vodítku. Nejednalo se zpoãátku
o Ïádnou vzornou chÛzi u levé nohy, ale
o prosté následování na vodítku. Vája
musela chodit na vodítku i doma, chodi-
la se mnou pfiipravovat krmení, brala
jsem ji s sebou úplnû v‰ude. Také se
musela smífiit s tím, Ïe na svûtû existují
border kolie a spousta dal‰ích psÛ, kte-
r˘m nosíme veãer misky s krmením.
Jezdila se mnou na rÛzná místa na tré-
ninky obran a musela sná‰et dotyky lidí,
ktefií nevûfiícnû sahali na psa men‰ího,
neÏ je ucho jejich nûmeckého ovãáka.
Musela se nauãit pfii cviãení ãekat, aÏ na
ni pfiijde mezi ostatními psy fiada, a veãer
rychle spofiádat suché granule, neÏ jí
seberu misku. 
Teprve potom jsem s Vájou zaãala cviãit
chÛzi u nohy na vodítku, sedání a lehání,
odloÏení a jednotlivé pfiekáÏky agility. Je
nutné mít na pamûti, Ïe kladina nebo
áãko znamenají pro minipsíky totéÏ co
pro nás dvounoÏce rozhledna, a pejsky
nesmíme pfietûÏovat. Z Vájy se stávala
kaÏd˘m dnem veselej‰í a kuráÏnûj‰í psí
sleãna, miláãek a oblíbenec zákazníkÛ,
cestovatelka a „obranáfika“.
Páníãkové po návratu nevûfiili sv˘m
oãím. Louãení se neobe‰lo bez slziãek –
tentokrát na mé stranû, kdyÏ z mého
domu odcházela Vája a s ní velká zásoba
psích obleãkÛ a dal‰ích ãivavích „nezbyt-

n˘ch“ potfieb. Veãer jsem ‰la uÏ bez Váji
nakrmit psy, domluvila jsem si s figuran-
tem aktivizaci svého pfierostlého nûmec-
kého ovãáka, naházela jsem sadu míãkÛ
na‰im borderkám a potom jsem si postû-
Ïovala telefonicky sv˘m pfiátelÛm, jak je
práce cviãitelky psÛ ‰ílená - protoÏe se
mnû po miniãivavû Váje prostû st˘skalo.
Ale dnes, obklopena sv˘mi ãivavami ≈uf-
kou, Ájou a Dejnou, pí‰u tenhle pfiíbûh uÏ
s úsmûvem na tváfii. S Vájou jsem v kon-
taktu a její majitelé jsou nyní dvorními
dodavateli speciálních psích pamlskÛ pro
na‰e ãivavy. A jako se u nás doma ãasem
otrkala Vája, otrkali se i její páníãci a svou
fenku i nadále prohánûjí pfii agility.

KdyÏ vydrÏíte pÛl roku, vá‰ pes se urãitû
zmûní. A vy si dost moÏná najdete nové
kamarády. I kdyÏ se sv˘m psem nebudete
aktivnû závodit, mÛÏete na závody jezdit
jako doprovod ãi organizátor nebo fan-
dit sv˘m kolegÛm. Mezi agiliÈáky je totiÏ
spousta prima lidí, a pokud máte sami
rádi psy, najdete spoleãnou fieã!

Vûra Brunclíková, ambra@iol.cz
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Pravidla pro v˘cvik prob-
lémového psa na agility:
– Nikdy psa pfied cviãením nekrmte,
– NepfietûÏujte psa pfii 
pfiekonávání pfiekáÏek,
– Pokud se vá‰ pes bojí lidí, dovolte
ostatním lidem, aby ho krmili,
– Pokud pes ze strachu chÀapá po
lidech ãi psech, nechávejte mu
náhubek, i kdyby ho nikdo 
jin˘ na cviãi‰ti nemûl,
– DodrÏujte pravidla agility, aãkoliv
tfieba nikdy nebudete závodit 
(Tfieba zmûníte názor a potom by vás
mrzelo, Ïe vá‰ pes pfieskakuje zóny...),
– kdyÏ jste se sv˘m psem na dráze,
zapomeÀte na okolí a snaÏte se, 
aby va‰eho psa trénink bavil,
– Nemusíte bûhat, klidnû parkúr
projdûte, dÛleÏité je vyÏadovat
poslu‰nost a psa zvládnout,
– Psa motivujte i hraãkami, dopfiejte
si ãas - pokud si hraje doma, zaãne 
si ãasem hrát i na agility tréninku,
– Neporovnávejte pokroky svého 
psa s pokroky kolegy s mlad˘m
perspektivním psem 
a nenechte se otrávit!
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