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SPORT

Aktivity se psem

Agility
musí psa
bavit

Poãátky jsou tûÏké,
ale nakonec to
zvládne kaÏd˘

V˘‰ku pﬁekáÏek je
nutno pﬁizpÛsobit
velikosti plemene

Agility
Nejznámûj‰í a nejroz‰íﬁenûj‰í moderní kynologickou
sportovní disciplínou je zﬁejmû agility. Aãkoliv dnes
bychom mezi pejskaﬁi asi stûÏí na‰li ãlovûka, kter˘
by ji neznal, jedná se o disciplínu pomûrnû novou.

P

oprvé se nejspí‰ objevila na slavné
Cruftovû v˘stavû v Anglii v roce
1977 jako souãást doprovodného
programu této svûtoznámé v˘stavy. Pro
pobavení náv‰tûvníkÛ kohosi napadlo
postavit pro psy obdobu koÀské parkúrové dráhy. Ohlas byl obrovsk˘. Záhy zaãaly
nejen v Anglii, ale po celé Evropû vznikat
kluby agility, kde se scházeli nad‰ení
zájemci. Z poãáteãní nezávazné zábavy se
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vyvinulo regulérní sportovní odvûtví, které proÏívá boom a o nûmÏ se hovoﬁí
dokonce v souvislosti s olympiádou.
Základní princip agility zÛstal od poãátku stejn˘. Pes úplnû navolno, bez obojku
a vodítka, za doprovodu a slovních
a mimick˘ch pokynÛ svého pána absolvuje pﬁedepsanou závodní dráhu ãili parkúr. Ten se závod od závodu mûní, pﬁesné rozestavení a poﬁadí pﬁekáÏek urãuje

vÏdy rozhodãí aÏ tûsnû pﬁed soutûÏí.
Pﬁedem jsou stanoveny jen typy pﬁekáÏek.
Zahrnují nejen skokové pﬁekáÏky, ale
i kladinu, houpaãku, tunely, slalomovou
dráhu z tyãek a dal‰í. Psi je musí zdolat co
nejrychleji pﬁedepsan˘m zpÛsobem.
Dvojice ãlovûk a pes, jeÏ se pﬁi agility
oznaãují jako t˘m, nastupují na dráhu
jedna za druhou. Vítûzí ten, kdo dosáhne
nejlep‰ího ãasu a zároveÀ nejménû trestn˘ch bodÛ. Zní to jednodu‰e, ale od prvních krÛãkÛ na závodní dráze ke ‰piãkov˘m v˘konÛm, které diváky zvedají ze
sedadel na soutûÏích, je velk˘ kus cesty.

Kategorie agility
PODLE VELIKOSTI:

SMALL – psi do 34,9 cm v kohoutku
MEDIUM – psi 35 – 42,99 cm
v kohoutku
LARGE – psi od 43 cm v kohoutku
PODLE POKROâILOSTI:

A1 – zaãáteãníci
A2 – stﬁednû pokroãilí
A3 – velmi pokroãilí, elitní tﬁída
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Aktivity se psem

Typy pﬁekáÏek
● PﬁekáÏky skokové (jednoduché,
dvojité, trojité, zeì, viadukt, skok
dalek˘, pﬁíkop, kavalety, kruh)
● Tunely
● Slalom
● Zónové pﬁekáÏky (kladina,
houpaãka, ‰ikmá stûna, stÛl)

MoÏn˘
nácvik
slalomu

Za co je moÏno dostat trestné body?
Nejen za to, kdyÏ pes shodí pﬁekáÏku
nebo vynechá tyãku pﬁi slalomu, jak by se
dalo ãekat. „Trestné“ je i to, kdyÏ vynechá
kontaktní zónu, seskoãí-li z houpaãky
dﬁív, neÏ se dotkla zemû, nebo opustí klidovou zónu dﬁíve neÏ za 5 sekund. Chybu
mÛÏe udûlat i psovod: tím, Ïe se bûhem
závodu mimodûk dotkne svého psa nebo

NejbliÏ‰í závody

Foto Martin Smrãek, archiv

18. – 19. 3 Pradûd Cup (Svûtlá Hora)
18. – 19. 3. âeské Budûjovice
25. – 26. 3. Brno (Zetor)
26. 3. Hloubûtínsk˘ drak
( Praha – Hloubûtín)
1. – 2. 4. Tﬁebíã
pﬁekáÏky, pﬁípadnû projde–li mezi tyãemi
vymezujícími start nebo cíl.
Ze v‰eho nejdÛleÏitûj‰í je dokonalá souhra mezi psovodem a jeho psem. âtyﬁnoh˘ závodník dopﬁedu netu‰í, jak˘m zpÛsobem bude dráha vedena, a musí tedy
dokonale reagovat na kaÏd˘ pokyn svého
ãlovûka. Lehko se to ﬁekne, hÛﬁe provede.
Zpoãátku b˘vá problém psa vÛbec udrÏet
na závodní dráze, pﬁimût ho jakÏ takÏ pﬁekonat v‰echny pﬁekáÏky a pﬁi tom ho
neotrávit. Agility by proto mûli zaãít trénovat ti majitelé, kteﬁí uÏ se sv˘m psem
zvládli základní poslu‰nost, tedy chÛzi
u nohy, usednutí a ulehnutí na povel,
odloÏení a hlavnû pﬁivolání.
Agility je zaloÏena na principu hry a pﬁirozené radosti z pohybu, u ãlovûka i na

jeho soutûÏivém duchu. Ze v‰eho nejdÛleÏitûj‰í je v‰ak u ní vzájemná komunikace mezi psem a psovodem. A platit by to
mûlo pro tento sport v‰eobecnû: aÈ uÏ ho
provozujete doma na dvorku, nebo v nûm
reprezentujete na mistrovství svûta.
Právû nakaÏlivá radost a zaujetí, které ãasto ze psích závodníkÛ vyzaﬁují, jsou jedním z hlavních dÛvodÛ divácké obliby
agility. Psi se na dráze pohybují nejen
rychle a ‰ikovnû, ale vût‰ina z nich i s nezpochybniteln˘m nad‰ením. Zvlá‰tû se to
t˘ká plemen, která jako by byla pro agility pﬁímo stvoﬁená. Jsou to tﬁeba border
kolie, ‰eltie, kníraãi, belgiãtí, nûmeãtí
i dal‰í ovãáci, ale také pudlové nebo stále
oblíbenûj‰í Russell teriéﬁi a samozﬁejmû
nejrÛznûj‰í voﬁí‰ci. I kdyÏ agility byla
pÛvodnû zam˘‰lena jako sport pro v‰echny, jako takovou ji lze chápat pouze na
nejniÏ‰í, rekreaãní úrovni. Pﬁíli‰ vhodná
není pro psy velké, tûÏké ãi nepohyblivé.
JistûÏe i takov˘ anglick˘ buldok nebo
baset se nauãí parkúr nûjak zdolat, ale
pravdûpodobnû jim to dlouhodobû nebude pﬁiná‰et velkou radost a urãitû
nezískají vavﬁíny na soutûÏích.
Zaujala vás agility jako disciplína, kterou
byste rádi sami vyzkou‰eli? Nic vám
nestojí v cestû. Zaãít lze kdykoliv a dnes
uÏ také témûﬁ kdekoliv. Cviãi‰tû vznikají
jako houby po de‰ti, uÏ dávno se nenacházejí jen v Praze nebo v Brnû, ale na
desítkách dal‰ích míst po celé na‰í vlasti.
A kdyby náhodou zrovna poblíÏ va‰eho
bydli‰tû Ïádné nebylo? Ani v tom pﬁípadû
nemusíte zoufat. KaÏdoroãnû se pro
zájemce z celé republiky poﬁádají letní
v˘cvikové kursy a tábory agility urãené
pro úplné zaãáteãníky i pokroãilé závod-

Katalánsk˘ ovãák

Free style
V pﬁekladu voln˘ styl je vlastnû jen
odnoÏí ãi spí‰e pokraãováním agility.
Pokusit se o nûj mohou jen ty dvojice,
které uÏ dokonale ovládly techniku
klasické agility. Pro diváky je tato
disciplína velmi efektní, protoÏe pes
pﬁi ní zdolává parkúrovou dráhu
zcela samostatnû a psovod ho
usmûrÀuje pouze na dálku voláním ãi
naznaãováním smûru rukou. Pokud
se pﬁesto pﬁíli‰ neroz‰íﬁila, je tomu
tak zﬁejmû proto, Ïe pﬁi ní odpadá
jeden ze základních prvkÛ moderních
kynologick˘ch sportÛ - tûsn˘ kontakt
psovoda a psa. Své uplatnûní proto
asi najde spí‰e jako ukázková
disciplína na rÛzn˘ch kynologick˘ch
akcích neÏ v bûÏném Ïivotû
ﬁadov˘ch kynologÛ.
níky. Kontakty na organizace, které se
agility zab˘vají, stejnû jako dal‰í informace naleznete mimo jiné i na níÏe uveden˘ch webov˘ch stránkách.
Lea Smrãková
www.agility.cz, www. klubagility. cz
www. agility.startpage.cz

KdyÏ je vhodnû
motivován, zvládne
kladinu i baset
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