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Aktivity se psem

Sportovat
mohou
i spoleãenská
plemena

Sportování pro radost
Na poãátku lidé vyuÏívali pﬁirozen˘ch schopností a instinktÛ psÛ, pozdûji
je zaãali cílevûdom˘m chovem a v˘cvikem pﬁetváﬁet podle sv˘ch potﬁeb.
Velmi dlouho v‰ak byl v˘cvik zaloÏen jen na principu odmûn a trestÛ.

K

obratu do‰lo aÏ ve druhé polovinû
minulého století, kdy svûtoznám˘
etolog a nositel Nobelovy ceny
Konrád Lorenz pﬁi‰el s pﬁevratn˘mi my‰lenkami o chování zvíﬁat. Mnozí kynologové s údivem naslouchali tvrzení, Ïe psi
dokáÏou víc, pokud tomu nejsou nuceni
násilím, ale pracují-li s radostí. A také
tomu, Ïe klíãovou roli v procesu uãení
hraje vzájemn˘ vztah ãlovûka a psa.
Trvalo dlouho, neÏ se podobné revoluãní
my‰lenky podaﬁilo prosadit i v praxi.
Nûkde k tomu nedo‰lo dodnes, donucovací a drilové metody potom stále pﬁevládají nad dobrovoln˘m radostn˘m spojenectvím lidí a jejich psÛ.
Úplnû jinak je tomu u kynologick˘ch
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sportÛ, které jiÏ na provopoãátku vznikaly jen tak pro radost a jako náplÀ volného ãasu lidí i psÛ. Prvotním cílem
bylo, aby se lidé se sv˘mi psy spoleãnû
pobavili a protáhli tûlo pﬁi zábavn˘ch

sportovních aktivitách. Pozdûji se sice
z pouhé zábavy vyvinulo mnoho regulérních sportovních disciplín, které mají
svá striktní pravidla, Ïebﬁíãky, soutûÏe
i mistrovství, ale pﬁesto by i v nich mûl
b˘t kladen hlavní dÛraz na dobrovolnost, nenásilnost a prohlubování vztahu
mezi ãlovûkem a zvíﬁetem.

UÏiteãné i pro spoleãnost

Flyball vyÏaduje urãité materiální
vybavení (stroj na vrhání míãkÛ)

Pﬁes v‰echnu hravost a zdánlivou nezávaznost mají v‰ak nové „psí“ sportovní
disciplíny i závaÏn˘ spoleãensk˘ aspekt.
Sportování psÛm pomáhá lépe vycházet
s okolím. Je nesporné, Ïe poslu‰ní psi,
pﬁivyklí spolupráci s ãlovûkem i mírumilovnému souÏití s mnoha psy na cviãi‰ti,
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vyvolávají ménû problémÛ a jsou obecnû
lépe pﬁijímání neÏ nevychovaní, nevycválaní nebo neãinností frustrovaní jedinci.

NIKDO NEMUSÍ ZÒSTAT
STRANOU
Psím sportÛm lze k dobru pﬁiãíst také to,
Ïe nastartovaly demokratizaci v kynologickém svûtû. Zatímco dﬁíve byl svût oficiální kynologie se sv˘mi v˘stavami
a soutûÏemi urãen jen nebo pﬁeváÏnû u‰lechtil˘m psÛm s rodokmenem a dostat

·eltie patﬁí k nejoblíbenûj‰ím
plemenÛm pro agility
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se na cviãi‰tû s jin˘m plemenem neÏ je
nûmeck˘ ovãák, nebylo jednoduché, vût‰inou kynologick˘ch sportÛ se dnes
mohou se sv˘mi majiteli zab˘vat psi
v‰ech plemen, ale i kﬁíÏenci a voﬁí‰ci. Ti
dokonce mívají i své vlastní mistrovství
a bûÏnû se s nimi setkáváme na stupních
vítûzÛ. Podstatná není ani velikost. RÛzné
kategorie dávají ‰anci stejnou mûrou
mal˘m i velk˘m. DÛleÏité je, aby se jednalo o psy pohyblivé, temperamentní, které
pohyb a hry baví a chápou je jako radost, nikoli jako utrpení. Samozﬁejmû
nejvíc si sportování uÏijí psi, kteﬁí byli
po desítky a moÏná stovky let v mnoha
generacích ‰lechtûni k podávání vysok˘ch pracovních v˘konÛ a kteﬁí se dnes
tûÏko smiﬁují se zahálãiv˘m zpÛsobem
Ïivota. Pro takovou border kolii, nûmeckého ovãáka, kníraãe nebo ohaﬁe jsou sice
Ïivot uprostﬁed rodiny, kaÏd˘ veãer plná
miska, pohodln˘ gauã i procházky kolem
domu docela fajn, ale pro nûkdej‰í pracanty to b˘vá málo. Nové psí disciplíny
jim dávají jedineãnou moÏnost, jak vyuÏít
sv˘ch pﬁirozen˘ch fyzick˘ch dispozic, jak
ne‰kodnû vybít hromadící se energii a pﬁi
tom zamûstnat i svÛj mozek. Ale nudit se
pﬁi stereotypním zpÛsobu Ïivota mÛÏe
i obyãejn˘ voﬁí‰ek nebo sice „pokojov˘“,
ale pﬁesto vyslovenû sportovnû zamûﬁen˘
a vysoce inteligentní pudl.

Rovnost ‰ancí
Také mezi páníãky vládne rovnost ‰ancí:
vedle sebe na závodní dráze agility klidnû
uvidíte osmiletou holãiãku i pro‰edivûlého pána, ‰tíhlého sportovce i korpulentní

dámu, bohatého podnikatele i invalidního dÛchodce. V‰echny spojuje jen láska
ke psÛm a chuÈ aktivnû se s nimi bavit.
Kdo jednou zjistí, jakou radost drtivé vût‰inû psÛ pﬁiná‰í cílená sportovní ãinnost,
ten jí uÏ vût‰inou zÛstane alespoÀ
v rekreaãní podobû vûrn˘. KaÏd˘ není
soutûÏiv˘ typ, kaÏdému nevyhovuje veﬁejnû se prezentovat na závodech a soutûÏích, ale témûﬁ kaÏd˘ ãlovûk s aktivním
pﬁístupem Ïivotu, kter˘ miluje svého psa,
si s ním rád hraje, bûhá, dovádí. .A v‰echny ty nové disciplíny nejsou zaloÏeny na
niãem jiném.
Mimoﬁádnû pﬁitaÏlivé b˘vají psí sporty
pro dûti a mladé lidi. Známé pouto mezi
dûtmi a jejich psy je je‰tû násobeno pﬁirozenou soutûÏivostí vût‰iny mlad˘ch,
jejich potﬁebou zaãlenit se do nûjaké
spoleãnosti a také dostatkem volného
ãasu. Není v˘jimkou, kdyÏ se ãtrnáctiletá
sleãna se sv˘m psem pravidelnû umísÈuje
na pﬁedních místech nejvy‰‰ích soutûÏí.
A pﬁitom vÛbec nemusí b˘t nijak ‰tíhlá
ani pohybovû nadaná. Zápal a schopnost
porozumût psu jsou zde, na rozdíl od vût‰iny ostatních bûÏn˘ch sportÛ, mnohem
dÛleÏitûj‰í neÏ sportovní talent a skvûlé
materiální podmínky.

Pestr˘ v˘bûr
V˘bûr psích sportÛ je rok od roku pestﬁej‰í. Z agility se uÏ i u nás pomalu stává
tradice a její cviãi‰tû najdeme na mnoha
místech republiky.
Dal‰í disciplíny, zpoãátku brané jen
jako zpestﬁení závodÛ a tréninkÛ
agility, jako jsou tﬁeba
flyball nebo frisbee, se
dnes stávají samostatn˘mi disciplínami.
Není to tak dávno, co se
u nás zaãaly poﬁádat závody
„O Ïelezného
muÏe“. Jejich
následovníci,
soutûÏe o titul
„Îelezn˘ pes“, na sebe nedaly dlouho
ãekat. Oblíbené jsou také závody „kdo
utáhne“ víc“ neboli weight pulling.
Milovníci pﬁírody a turistiky nacházejí
stále vût‰í zalíbení v canicrossech a v dogtrekkingu, dálkov˘ch bûzích a pochodech se psy na ãas. A relativnû ãerstvou
novinkou je takzvan˘ dog dancing neboli tancování se psem. âlovûk a podle nûj
i jeho pes tancují na hudbu, do „tance“
b˘vají zakomponovány rÛzné cviky a triky, skoky a obraty. DÛleÏitá je dobrá choreografie, ke slovu pﬁijdou i kost˘my
a rÛzné doplÀky.
Nûkteré disciplíny u nás na své objevení

Zdolání slalomu pﬁi agility
si Ïádá plné soustﬁedûní

teprve ãekají. Zatím se zde napﬁíklad
pﬁíli‰ neprosadila obedience dále rozvíjející poslu‰nost.
Zato se u nás provozuje mnoho tradiãních psích sportÛ nebo ãinností, které se
sportu dot˘kají. Zatím jsme se nezmínili
o nejrÛznûj‰í disciplínách saÀov˘ch
a dostihov˘ch, tﬁeba bikejöringu, scooteru nebo tﬁeba coursingu... Úplnû jsme se
vyhnuli oblasti sluÏební kynologie, záchranaﬁinû a mnoha dal‰ím ãinnostem, které lidé se psy u nás provozují uÏ dlouho.
V následujícím seriálu se chceme podrobnûji vûnovat pﬁedev‰ím tûm ãinnostem,
jejichÏ základním
prvkem je hra a komunikace mezi
ãlovûkem
a psem.
-les-

Frisbee
aktivní
psy baví
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