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SPORT

Aktivity se psem

PŘEKÁŽKY agility
Minul˘ díl na‰eho seriálu jsme vûnovali obecnému
seznámení s agility. Vzhledem k tomu, Ïe se
jedná o zﬁejmû nejpopulárnûj‰í kynologick˘
sport, vrátíme se k ní dnes je‰tû jednou.

T

entokrát se budeme podrobnûji
vûnovat jednotliv˘m pﬁekáÏkám.
Na parkúru agility jich mÛÏe b˘t
dvanáct aÏ dvacet, pﬁiãemÏ jejich poﬁadí
se závod od závodu mûní.

SKOKOVÉ P¤EKÁÎKY
Jedná se o pﬁekáÏky tvoﬁené jednou nebo
dvûma laÈkami, o skok dalek˘, kartáã, proskokov˘ kruh a viadukt. Na tûchto pﬁekáÏkách by mûly b˘t skoky provádûny
natolik korektnû, Ïe Ïádná pﬁekáÏka, ale
ani její ãást, nespadne. Pes je nesmí podbíhat ani obíhat. Také odmítnutí je zde,
stejnû jako u koÀského parkúru, povaÏováno za hrubou chybu. U proskokového
kruhu je navíc tﬁeba dbát na to, aby pes
neproskakoval po stranách.
Skok dalek˘ sestává ze tﬁí aÏ pûti prvkÛ
vysok˘ch 15 aÏ 28 cm. Jednotlivé prvky
jsou rozestaveny jeden za druh˘m na ‰íﬁce 120 aÏ 150 cm a pes by je mûl pﬁeskoãit najednou.

TUNELY
Dal‰ími nezbytn˘mi souãástmi parkúru
agility jsou tunely. Mohou to b˘t flexi-
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bilní plastové tunely, jeÏ lze poloÏit rovnû nebo v rÛzn˘ch úhlech a pes je probíhá. Jin˘m typem tunelu je látkov˘
tunel, jenÏ má u vchodu pevn˘ otvor,
kdeÏto na konci je jen volná látka spoãívající volnû na zemi. Psi se s tunelem

Dobrá rada
Pﬁed zaãátkem tréninku je tak jako
u jin˘ch sportovních odvûtví dobré,
aby se pes trochu zahﬁál; staãí
plynulá chÛze s nûkolika obraty.
Nûkolik standardních povelÛ pﬁíznivû
ovlivní koncentraci psa pﬁed
následujícím tréninkem. Pokud byl
pes del‰í dobu odloÏen, nesmí hned
skákat pﬁes vysoké pﬁekáÏky, zv˘‰ilo
by se riziko poranûní svalÛ a kloubÛ.
ãasto seznamují uÏ jako ‰tûÀata v takzvan˘ch ‰kolkách. KdyÏ se zvíﬁe jednou
nauãí, Ïe mu nic nehrozí, vût‰inou tunelem s nad‰ením prolézá.

KONTAKTNÍ P¤EKÁÎKY
Je tﬁeba nacviãovat je velmi klidnû

a s maximální moÏnou peãlivostí. Pro psa
zpravidla není tûÏké je pﬁekonat. Jejich
obtíÏnost spoãívá v tom, Ïe nad‰ení psi
plní elánu nevûnují pozornost ãerven˘m
kontaktním zónám, na které by mûli
vstoupit, a prostû je pﬁeskoãí.
K tûmto pﬁekáÏkám patﬁí ‰ikmá stûna,
kladina a houpaãka. Na v˘uku je díky své
‰íﬁce nejsnaz‰í ‰ikmá stûna. Také kladina
úzká jen 30 aÏ 40 cm psa dokáÏe leckdy
poﬁádnû zneklidnit. V tréninkov˘ch
poãátcích je proto velmi nutné, aby psa
na druhé stranû zaji‰Èovala dal‰í osoba.
Také doãasné sníÏení v˘‰ky psu mÛÏe
pomoci nalézt potﬁebnou jistotu.
Zku‰enosti ukazují, Ïe vÛbec nejtûÏ‰í
kontaktní pﬁekáÏkou b˘vá houpaãka.
Je mnoho psÛ, kteﬁí bez jakéhokoli strachu pﬁebûhnou kladinu, ale kdyÏ se pod
nimi zhoupne houpaãka, propadnou
naprosté panice. I tady je velmi Ïádoucí
pomoc dal‰í osoby, jeÏ pomÛÏe houpaãku pomalu zhoupnout ve chvíli, kdy se
pes ocitne uprostﬁed. Pokud zvíﬁe získá
zku‰enost, Ïe mu nic nehrozí, nauãí se
houpaãku uvádût do pohybu i samo
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a pomoc na druhém konci lze postupnû
odbourávat. Pﬁi tréninku je tﬁeba dbát na
to, aby se pes od houpaãky vzdaloval plynule, protoÏe ta se automaticky vrací do
pÛvodní polohy.
Nûkteﬁí psi potﬁebují velmi dlouhou
dobu, neÏ se jim podaﬁí získat k této pﬁekáÏce dÛvûru. Tady opravdu nepomÛÏe
nic jiného neÏ klid a trpûlivost. Na to, aby
pes kontaktní zóny nepﬁeskakoval, existují rÛzné „fígle“. Tak napﬁíklad mu lze
pﬁi scházení na konci pﬁekáÏky dát povel
„Lehni!“. Jinou metodou je poloÏit na
zem hned za pﬁekáÏku pamlsek, takÏe pes
se za pomoci povelu „Hledej!“ automaticky nauãí sbíhat aÏ dolÛ, protoÏe tam
bude oãekávat nûco na zub.

SLALOM
Ze v‰ech pﬁekáÏek si vyÏádá nejvíce ãasu.
Urãitû se vyplatí vybudovat si cviãn˘ slalom pﬁímo doma na zahradû a dennû se
alespoÀ pár minut vûnovat jeho nácviku.
Slalom se skládá ze 12 tyãí vysok˘ch

NejbliÏ‰í závody
1 .4. Mladá Boleslav
1. – 2. 4. Tﬁebíã (Tﬁebíãsk˘ zimní pﬁebor)
15. 4. Jiãín (O CipískÛv pohár)
15. – 16. 4. Svûtlá Hora u Bruntálu
(Pradûd cup)
17. 4. Tﬁebíã (Velikonoãní beránek)
22. – 23. 4. Ostrava, âeské Budûjovice
29. – 30. 4. Praha – Rychety (MR
teriérÛ), Praha – LetÀany

nejménû 100 cm, které jsou od sebe rozestaveny zpravidla a v pÛlmetrov˘ch
odstupech. Pes musí zaãít vÏdy z pravé
strany, to znamená, Ïe první pﬁekáÏku
bude mít po levici. Potom je dÛleÏité, aby

Nácvik
slalomu
si vyÏádá
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probûhl skuteãnû kaÏdou brankou.
Abychom toho dosáhli, mÛÏeme vyuÏívat
nejrÛznûj‰ích tréninkov˘ch metod:
V - slalom: tyãky jsou rozestaveny v Ïádoucích rozestupech v pﬁímé lince a ohnuty, takÏe se vytvoﬁí uliãka ve tvaru V.
Úhel se v prÛbûhu ãasu zuÏuje, aÏ nakonec tyãe mají Ïádoucí rovnou polohu.
Jinou moÏností je uliãka. Pﬁi ní jsou tyãky
umístûny tak, aby se vytvoﬁila uliãka tvoﬁená dvûmi ﬁadami, kterou pes bude probíhat. Jak bude trénink pokraãovat, budeme uliãku stále více zuÏovat, aÏ se pes
zaãne mezi tyãkami proplétat.
Nûkdy se setkáváme také s takzvan˘mi
slalomov˘mi oblouky. Jsou to pÛlkulaté
flexibilní oblouky, které se upevÀují na
tyãe a psu pomáhají pﬁi udrÏování smûru.
Pes by mûl zásadnû, jako u v‰ech ostatních pﬁekáÏek, pracovat smûrem dopﬁe-
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V látkovém
tunelu volná
látka spoãívá
volnû na zemi

du. Abychom toho dosáhli, mÛÏeme ho
na konci slalomu odmûnit potravou nebo
balonkem. Provádûní psa mezi jednotliv˘mi tyãkami za pomoci pamlsku b˘vá

StÛl

neproduktivní. Pes se v takovém pﬁípadû
vût‰inou orientuje pouze na potravu
a tyãe vÛbec nevnímá. Pozdûji pak b˘vá
velmi obtíÏné pﬁimût ho k vût‰í rychlosti
a ke koncentraci na poÏadovan˘ v˘kon.

STÒL
Na stole by mûl pes setrvat pût sekund,
a to buì vsedû, nebo vleÏe. Jak pﬁesnû to
bude, nezáleÏí na libovÛli závodníka, ale
na rozhodãím nebo trenérovi, kteﬁí to
ov‰em oznámí pﬁedem. Pro hodnû rozãílené psy mÛÏe b˘t pût sekund celá vûãnost. Nácvik tohoto cviku v‰ak není
samoúãeln˘. Tímto zpÛsobem dobﬁe procviãíme základní poslu‰nost a psa pﬁinutíme ke klidu a soustﬁedûní. Jen soustﬁedûn˘ klidn˘ pes poslouchá, a psovod
navíc mÛÏe této malé pauzy vyuÏít
k tomu, aby si promyslel pokyny, které
bude psu dávat na dal‰ím parkúru.
K. Orthová
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