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1.Úvod
Jako téma své ročníkové práce jsem si vybrala psí sporty. Téma jsem si vybrala,
protože já sama se některým ze sportů věnuji a chtěla bych se podělit o své
zkušenosti a poznatky. Dnes bych vám ráda některé z nich představila.

obr. 1, 2, 3
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2. Poslušnost
Než se dostaneme ke sportům, je nutné znát základy poslušnosti. Musíme si určit
pravidla ve vztahu se svým psem. Bez základního výcviku je velmi těžké se
jakémukoli psímu sportu věnovat. S výcvikem a určováním pravidel je potřeba začít
co nejdříve, nejlépe v období, kdy štěňata začínají svět vnímat nejen čichem a
sluchem, ale také zrakem. Nejdůležitějším a nejtěžším povelem je ‘’ke mně,,. Mezi
základní povely dále patří sedni, lehni, zůstaň, k noze a chůze na vodítku. K těmto i
všem ostatním činnostem je důležité mít pozornost psa, tu si můžeme získat
například pamlsky, hračkami nebo hrou. Cvičení vždy ukončujeme v době, kdy psa
ještě baví. Tím si zajistíme, že se bude těšit i na příště.
S odměnami to není tak jednoduché, to co má rád
jeden pejsek, nemusí mít rád i druhý. Nemůžeme
pejskovi odměnu určit my, ale on sám. I my lidé si
odměnu vybíráme sami a každému vyhovuje něco
jiného. Některý pes má raději pamlsky, jiný hračky,
některým stačí i obyčejné pohlazení. Je dobré
odměny rozdělit na kategorie nejlepší, průměrné,
obyčejné, stejně tak v případě hraček. Na závody
používáme nejlepší, průměrné na trénink a
obyčejné na klasickou procházku.
Vsechny tyto starosti mě potkaly v momentě, kdy
jsem si domů přivezla štěně Border kolie, jménem
Bella. Nešlo jen o výcvik, ale i o starosti a
problémy, kterých je opravdu spousta. Štěňata
ještě zcela neovládají své venčení, z toho důvodu
se často venčí doma.
obr. 4
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Rozkousané či potrhané věci, nejčastěji boty, také nejsou ojedinělé, s dospíváním
se tyto problémy většinou uklidní a později zcela zmizí.
Border kolie je loajální, houževnatý, inteligentní pes, s velkým množstvím energie,
ladnými a elegantními pohyby a neuvěřitelnou rychlostí. Plemeno bylo vyšlechtěno
na hranicích Anglie a Skotska ke konci 19. století jako pastevecké, k hlídání stád,
především ovcí. V poslední době se ale používá téměř ve všech sportech od agility,
přes dogfrisbee, až po coursing. Plemeno je velmi citlivé na vše, co se okolo něj
děje. Potřebuje důrazné, ale zároveň jemné zacházení.

3.Agility
Agility je týmový sport, tým tvoří pes a člověk. Jde o parkur podobající se tomu
koňskému. Při běhu se započítává především běh psa, tým se snaží trať proběhnou
v určeném pořadí, za co nejnižší čas, s co nejmenším počtem chyb. Tento sport
pochází z Anglie, z roku 1978. Můžeme ho dělat s jakýmkoli psem, některá plemena
jsou ke sportům využívána více než jiná, z čehož někteří lidé mylně usuzují, že jsou
to psi určeni vyloženě ke sportům.
Na agility chodím už třetím rokem na cvičák, kde jsme s Bellou potkali spoustu
nových lidí a psů. Chodí tam i plemena, která bych v agility úplně nečekala,
například taková čivava.
Překážky dělíme na skokové, zónové a probíhací. Mezi skokové patří například
skok vysoký, skok daleký, kruh, mezi zónové áčko, kladina a houpačka a mezi
probíhací slalom a tunel.
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obr. 5.

Agility dělíme na kategorie velikostní a výkonnostní. Velikostní se dělí na další tři
základní: S(small) psi do 34,99 cm, M(medium) od 35 až 42,99 cm a L(large) od 43
cm a výše. Výška psa se měří v kohoutku, podle ní je potom také stanovena výška
překážek. Výkonnostní kategorie se dělí na A1(začátečník), A2(pokročilý) a
A3(profesionál).
Pozor si musíme dávat také na pravidla. Při nedodržení pravidel můžeme být
diskvalifikováni nebo dostat trestné body, za které se k času připočítávají setiny
sekundy. Mezi chyby patří například shození laťky u skoků, minutí branky ve
slalomu, nedošlápnutí psa na vyznačené zóny zónových překážek a další.
Diskvalifikovaní můžeme být za tři odmítnutí, odběhnutí psa z parkuru, vyvenčení
psa na dráze, dotyk psa se psovodem, dotyk psovoda s překážkou a další. Na
mistrovství světa mohou zatím pouze psi s průkazem původu, ve zkratce s PP, od
18 měsíců.
Já osobně jsem s agility začala před třemi roky, kdy jsem si domů přivezla Bellu.
Nejdříve jsem to chtěla prostě zkusit, protože to vypadalo dobře a zábavně, ale
nenapadlo by mě, že se tomuto sportu budeme jednou věnovat tak, jak dnes. Ze
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začátku to bylo opravdu těžké, protože Bella byla ještě štěně a koukala pořád všude
kolem, ne na mě a na to, co po ní chci. Dnes se na každý trénink moc těšíme, někdy
dokonce Bella z radosti shazuje všechny skokovky, nejoblíbenější překážkou i
nadále zůstává tunel.

3.1 Skočka
Základní překážka, která se vyskytuje v každé
dráze. Na naučení je nejjednodušší. Dají se na
ní nastavit různé velikostní kategorie. Skáče se
různými způsoby, zezadu - pes musí překážku
oběhnout, já používám povel “vpřed toč”.
Někdy musíme psovi přeběhnout za zády, což
může být problém pro závislé psy na pánovi,
protože na nás nevidí. Skáče se také směrem
od nás nebo k nám.
obr. 6.

3.2 Kruh
Jedná se o skokovou překážku, většinou se používá povel “kruh,, nebo “skrz hop,,.
Patří k jednodušším překážkám, jen občas si pes není jistý, protože vždy skákal přes
a teď má najednou skočit skrz.

obr. 7.
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3.3 Tunel
Jedná se o probíhací překážku, při učení mají problém psi závislí na svých
páníčcích. V momentu, kdy vběhnou do tunelu, spolu ztrácejí oční kontakt. Ale psi,
kteří se ho naučí, ho mají rádi. V našem případě se jedná o jednu z nejoblíbenějších
překážek. Existuje více druhů tunelů, například pevný a látkový - viz. obr 1. a 2.
Pevný tunel (obr. 9.) se používá častěji, musíme si však správně naběhnout,
abychom stihli psa, když vyběhne. Látkový (obr. 8.) se nepoužívá tak často, pes se
občas vrací, na konci totiž nevidí světlo, což ho může vyděsit.
obr. 8.

obr. 9 .

3.4 Slalom
Slalom je jedna z těžších překážek na naučení. Je matoucí nejen pro psy, ale i pro
páníčky. Problém je především ve straně, z které se do slalomu nabíhá. Všechny
překážky se překonávají z levé i pravé strany. Problém často nastane, pokud se
nabíhá zprava, pes je zmatený, že se jde z druhé strany, než je zvyklý. Psi, kteří se
ho dobře naučí, ho mají také docela rádi.

obr. 10.
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3.5 Áčko, kladina
Obě překážky fungují více méně stejně, jsou to zónové překážky. Při učení může
mít pejsek strach z výšky. Musíme dbát především na zóny, kterých se pes musí
dotknout. Pokud by seskočil dříve, může mít později problémy s klouby. Náročné je
to s velkými psy, kteří mají, oproti malým, delší kroky, tak se do zóny občas netrefí.
(obr. 11. Áčko, obr. 12. kladina)
obr. 11.

obr. 12.

3.6 Houpačka
Houpačka je zónová překážka, především u lekavějších pejsků musíme dávat
pozor na první pokus. Když se kladina zhoupne a bouchne o zem, pejsek se může
vylekat a příště už na houpačku nechce.

obr. 13.
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obr. 14.

Skočka - 1¡ 2¡ 3¡ 5¡ 6¡ 9¡ 11¡ 15¡ 21
Áčko - 4
Tunel - 14¡ 7¡ 18
Houpačka - 8
Slalom - 10
Skok daleký - 13
Kladina - 19
Video
https://youtu.be/TZn7oWMHD90 - 5:00
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100002788487578&attachment_id=745068820197182
&message_id=mid.%24cAAAAD9uVzWiG_4jBB2AzkLRbT_4h
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4. Dogdancing (Tanec se psem)
Tanec se psem pochází z Anglie, odkud se rozšířil do téměř celého světa,
především do USA. První oficiální klub, tance se psem v České republice, byl
založen roku 1999. Jedná se o sestavu cviků a triků v rytmu hudby.
V dogdancingu závisí na vaší a pejskově šikovnosti. Můžete předvést téměř vše,
pokud se u toho pejsek nezraní nebo to není zakázané. Časté triky jsou např.:
odrazy od těla psovoda, přeskoky, panáčkování, slalom mezi nohama, klasické
otočky a obíhání.
Při dogdancingu je důležité zvolit správný povrch ke cvičení. Nemůžeme po psovi
chtít, aby skákal na kluzkém a tvrdém povrchu jako je například plovoucí podlaha,
kachličky nebo beton. Nikdy bychom se psem neměli provádět cviky nebo sporty na
nevhodném povrchu. Při skoku se pes může zranit nebo mít později problémy s
klouby. Nejlepší jsou povrchy jako je zahrada, obyčejná tráva, která je pro psa
přirozená.
Dogdancing se dělí na divize A, B, C a D.

4.1 Divize A (MUSICAL DRESSAGE)
Je kladen důraz na pohyb psa, pohybuje se především plynulým rytmickým
krokem, klusem nebo cvalem. Nejčastěji dopředu, dozadu, stranou a kolem vlastní
osy.

4.2 Divize B (HEELWORK TO MUSIC)
Spočívá především na přesné práci bez vodítka u levé či pravé nohy psovoda a na
ovladatelnosti psa.

13

4.3 Divize C (FREESTYLE)
V této divizi můžeme předvést vše, co umíme, pokud se u toho pes nezraní nebo to
není zakázané. Jde především o to, předvést všechny pejskovi výhody (pružnost
rychlost, vytrvalost,...). Freestyle by měl tvořit příběh. Cviků, které tu můžeme
předvést, je velké množství - chůze u nohy, skoky, otočky, pózy, nošení předmětů
atd.. Můžeme také použít rekvizity hůlky, šátky, oblečky,...

4.4 Divize D (TANEC SE PSEM)
Je zde kladen důraz na taneční prvky psovoda, pes je pouze napodobuje nebo
doplňuje.
https://youtu.be/1GPC-XvPV4o
obr. 15.

obr. 16.

obr. 17.
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5. Coursing
Jedná se o sport založený na loveckém pudu psa. Původně byl určen pro chrty,
dnes ho běhají různá plemena.
Cílem je, aby pes chytil střapec natažený mezi kladkami. Největší důraz je kladen
na obratnost, vytrvalost a rychlost. Běhá se v přirozeném prostředí v přírodě,
například na louce. Na závodech psi běhají po dvou, v barevných dečkách kvůli
rozpoznání. Závodu je možné se zúčastnit s licencí, kterou získáte po určitých
tréninkových bězích. Před během je potřeba psa rozcvičit a zahřát, rozcvička by
měla trvat alespoň 15 minut. Po běhu je potřeba psa rozchodit na vodítku, aby si
uvolnil svaly. Rozcvičkou i rozchozením se dá předejít zraněním.

obr. 18.

obr. 19.
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6. Závěr
Ve své práci jsem vám představila tři psí sporty. Dozvěděla jsem se i pár nových
informací, které určitě využiji. Doufám, že i vás toto téma zaujalo nebo vás dokonce
přimělo přemýšlet nad koupí psa. Tohle ale nejsou zdaleka všechny psí sporty, v
dnešní době si každý páníček se svým psem najde sport, který je baví. Hlavně
nesmíme zapomenout, že nezáleží na velikosti, plemeni, průkazu původu, ale na
vaší šikovnosti a na tom, co vás baví. Ráda bych poděkovala za pomoc a rady Mgr.
Martině Šamalíkové a Mgr. Vladěně Ševčíkové za opravu resumé.

7. Resumé
I introduced some dog sports in my final work. I hope you liked it and learned
something new. Dogs have the ability to make you happy in every situation, so let
them be happy too and do some activity with them. It doesn't have to be some of
these sports, there are so many other sports and activities to do with your dog.
Never forget that your dog is the best. Don't care about size or breed, but about your
abilities, what do you like and what you enjoy.
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