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SPORT

Aktivity se psem

Dobrá
ovladatelnost
na vodítku
u nohy je
základním
pﬁedpokladem

vykonává rÛzné cviky a pﬁedvádí kontrolované chování v rÛzn˘ch modelov˘ch
situacích. Kromû základních cvikÛ, jako
jsou „sedni, místo, k noze“, zahrnuje
spoustu dal‰ích zajímav˘ch prvkÛ jako
tﬁeba aportování pﬁedmûtÛ, voln˘ skok
pﬁes pﬁekáÏky, vyhledávání pﬁedmûtÛ
(identifikaci), ovládání psa na dálku (sedni, místo, vstaÀ), vysílání vpﬁed, zkou‰ku
odolnosti povahy (zvlá‰tû pﬁi kontaktu
s jin˘mi psy) a podobnû. Tedy ãinnosti,
které se mohou hodit doslova kaÏdému
psu, jenÏ Ïije v lidské spoleãnosti. Nacviãovat ji lze v podstatû kdekoliv, není

Do obedience patﬁí i rozli‰ování
pachÛ jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ

nijak nároãná na materiálové vybavení
ani na prostor. Teprve na soutûÏích se
vyÏaduje minimální prostor 20 x 30 metrÛ, venku radûji 25 x 40 metrÛ.

Rychlost, pﬁesnost,
koncentrace

Obedience
Obedience je jedním z nejnovûj‰ích psích sportÛ, kter˘
u nás zatím není pﬁíli‰ znám˘. Jeho popularita za
hranicemi na‰í vlasti v‰ak stoupá, a tak jistû není
dÛvodu, proã by nemûl najít své pﬁíznivce i u nás.

C

o pÛvodnû anglické slovo „obedience“, dnes bûÏnû pouÏívané ve
vût‰inû evropsk˘ch zemí, v souvislosti s kynologií vlastnû znamená? Do
ãe‰tiny ho pﬁekládáme jako „poslu‰nost“
(ale také u nás se vût‰inou dává pﬁednost
v˘razu anglickému), a do urãité míry skuteãnû navazuje na stejnojmennou klasickou disciplínu sluÏební kynologie.
V mnohém se v‰ak li‰í.

Vysoká ‰kola poslu‰nosti
Obedienci se nûkdy ﬁíká „vysoká ‰kola

70

SVùT PSÒ 6/06

poslu‰nosti“. Je obsáhlej‰í a hlavnû podstatnû v‰estrannûj‰í neÏ „obyãejné“ cviky
v poslu‰nosti. NepoÏaduje strnul˘ pﬁístup k v˘cviku, nepostupuje podle stále
stejn˘ch schémat, a proto mnoh˘m pﬁipadá rÛznorodûj‰í a zajímavûj‰í.
Cílem obedience je nauãit psa spolupracovat s psovodem a udrÏet ho pod plnou
kontrolou. Zvlá‰tní dÛraz klade na vztah
mezi psem a psovodem, a to nejen na
blízko, ale i na vût‰í vzdálenost.
Pﬁi obedience pes spoleãnû se sv˘m
t˘mov˘m spolupracovníkem - ãlovûkem

Pﬁi soutûÏích obedience se hodnotí rychlost, preciznost provedení a koncentrace.
DÛleÏitá je také plynulost pﬁedvedení jednotliv˘ch cvikÛ, harmonie mezi psovodem a psem a celková elegance.
Pes se celou dobu pohybuje cvalem,
musí b˘t stále pln˘ elánu, pozorn˘, soustﬁedûn˘ na svého pána a na to, co dûlá,

Tﬁídy obedience
tﬁída zaãáteãníkÛ
tﬁída 1
tﬁída 2
tﬁída 3 (mezinárodní, FCI,
závodí se podle ní na MS a ME)
OdloÏení
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Aktivity se psem

DÛleÏitá je
motivace

Skok pﬁes
pﬁekáÏku
pro aport

ChÛze
u nohy bez
vodítka

Tﬁída zaãáteãníkÛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

chování vÛãi jin˘m psÛm
stání a prohmat
pﬁedvedení chrupu
odloÏení ve skupinû
ovladatelnost na vodítku
chÛze u nohy navolno
usednutí z pohybu
pﬁíchod na povel
vyslání zpût na místo
pﬁiná‰ení
vztah ãlovûk – pes

a nesmí se nechat vyru‰ovat vlivy okolí.
Pﬁi pﬁípravû je velmi dÛleÏité psa neustále motivovat, vym˘‰let pro nûj zábavná kontaktní cviãení, zkrátka v‰emoÏnû
usilovat o to, aby ãtyﬁnoh˘ sportovec
mûl z tréninku pokaÏdé radost. KdyÏ
s ním pak jednou zaãnete jezdit na závody, tato radost jako základní prvek by
mûla zÛstat zachována. Pes bez zájmu,
postupující mechanicky, nemá ‰anci na
dobré umístûní.

Nic není pﬁedem jisté
Zajímavost obedience zvy‰uje fakt, Ïe

pﬁesn˘ prÛbûh soutûÏe není, na rozdíl od
klasické disciplíny poslu‰nosti, pﬁedem
dan˘. ZáleÏí na momentálních pokynech
rozhodãího a stevarda, jimiÏ se závodník
v prÛbûhu závodu nebo zkou‰ky ﬁídí.
KaÏd˘ závod je proto jin˘.

Obedience u nás
Obedience, tak jako vût‰ina moderních
kynologick˘ch sportÛ, vznikla v Anglii.
Dnes se ale ‰íﬁí se po celé Evropû. Velmi
oblíbená je u na‰ich nûmeck˘ch sousedÛ.
Vûnují se jí tam desítky sportovních klubÛ a organizací. Slibnû se rozvíjí také
v Polsku. Obedience uÏ má i svá mistrovství Evropy a svûta.
U nás je obedience zatím prakticky
neznámá, coÏ je urãitû ‰koda. Lidí, kteﬁí
stojí o to mít dobﬁe vychovaného psa
a vûnovat se s ním v˘cvikov˘m aktivitám, ale pﬁitom se nechtûjí vûnovat
nácviku obrany, stop a dal‰ích klasick˘ch disciplín sluÏební kynologie, je
hodnû, a tak by si tato disciplína své
pﬁíznivce urãitû na‰la. Zvlá‰tû kdyÏ se jí
mohou vûnovat doslova v‰ichni: psovodi
mladí i staﬁí, zku‰ení a zaãínající, se psy
velk˘mi i mal˘mi, ãistokrevn˘mi i kﬁíÏenci nebo voﬁí‰ky.

I nûkteré chovatelské kluby u nás v‰ak uÏ
pomalu pﬁicházejí na to, Ïe právû obedience by byla vhodná pro jejich plemena.
Zajímají se o ni napﬁíklad chovatelé kolií
nebo ãeskoslovensk˘ch vlãákÛ, kteﬁí uÏ
vyslali své odborníky na mezinárodní
‰kolení k obedience do Polska. Vûﬁme, Ïe
to brzy pﬁinese své ovoce a Ïe obedience
brzy roz‰íﬁí v˘ãet u nás provozovan˘ch
sportÛ. Informace o konkrétních rozvíjen˘ch aktivitách rádi zveﬁejníme.
Lea Smrãková

Mezinárodní
(nejvy‰‰í ) tﬁída
1. OdloÏení vsedû ve skupinû
na 2 minuty
2. OdloÏení vleÏe ve skupinû
na 4 minuty s vyru‰ováním
3. ChÛze u nohy bez vodítka
4. StÛj, sedni, lehni za pochodu
5. Pﬁivolání se stáním a lehem
6. ¤ízené vysílání vpﬁed
7. ¤ízené pﬁiná‰ení
8. Pﬁiná‰ení kovového pﬁedmûtu
se skokem pﬁes pﬁekáÏku
10. Ovládání na dálku

Foto Martin Smrãek, archiv

Identifikace
pﬁedmûtÛ

Pes musí cviãit
s viditelnou radostí
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