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Metodika k praktiku z kynologie č. 1 
 
Téma 1. Etologie psů – chování psů ve smečce 
 
Úvod: 
 
Cílem této kapitoly je, aby žáci pochopili psy, naučili se koukat jejich očima, a tím mohli lépe 
hledat cestu ke komunikaci s nimi a efektivněji řešit problémy. Základem pro pochopení psů 
jsou znalosti jejich chování, jejich potřeb a jejich způsobu komunikace. Pokusíme se přiblížit 
si život ve smečce, protože pes je fylogeneticky smečkové zvíře a rodinu či člověka, s nimiž 
žije, si automaticky začleňuje do své smečky. Proto je nutné znát hierarchická pravidla a určit 
psovi jeho místo ve smečce.  
 

Teorie: 
 
Etologie je nauka o chování zvířat. Chováním se rozumí jakákoli činnost, kterou zvíře 
v průběhu dne provádí. Chování vychází z potřeb psa, které se snaží uspokojit – hlad, strach, 
radost, únava, rozmnožování, atd., žádné chování u zvířat není bezúčelné. Primárním cílem, 
zafixovaným fylogenetickým vývojem trvajícím u psů 40-50 miliónů let, je přežití druhu, a 
proto se u některých druhů (př. pes, vlk) vyvinuly geny, které je programují tak, aby se u nich 
vyvíjel sociální charakter, neboť život ve smečce je pro jejich přežití nejvýhodnější. Pro 
srovnání se podívejme na smečku vlků, která nám nejlépe přiblíží zákony přírody.  
 

Každá smečka má svůj vnitřní řád – hierarchii, což má velký význam v období rozmnožování, 
při lovu, při krmení, při ochraně území a vůbec vždy, když je smečka pohromadě, protože 
zabraňuje potyčkám a každodenním konfliktům, které by mohly přerůst ve vážné boje.  Mezi 
členy smečky dochází ke vzniku silných sociálních vazeb. Jsou to vazby partnerské (námluvy a 
páření), vztahy mezi mládětem a dospělým jedincem (nejen matkou, na výchově mláďat se 
podílí všichni dospělí jedinci ve smečce) či vztahy sourozenecké. 
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Hierarchie vlčí smečky je organizována ve dvou liniích: jedna pro samce, druhá pro samice a 
je velmi proměnlivá. Může být jiná v období rozmnožování, při lovu a při hře. V čele celé 
smečky stojí alfa samec a alfa samice, kteří tvoří alfa pár. Termín alfa je však poměrně 
zavádějící. Jedinec alfa ne vždy vede lov nebo jde v čele smečky a ani nemusí jíst dříve než 
ostatní. Jedinec může být alfou dokonce jen za určitých okolností nebo při určitých 
činnostech (třeba pouze při lovu). Alfa ale vždy požívá úctu ostatních členů smečky. 

Alfa pár má jako jediný ve smečce právo pářit se. Toto právo si alfa vlčice vymáhá produkcí 
silných aromatických látek, které přebijí pach ostatních samic. Otcem mláďat je většinou alfa 
samec, ale nemusí tomu tak být vždy. Když alfa nejeví o samici zájem, spáří se s ní níže 
postavený samec (většinou beta). Matkou mláďat je však vždy alfa samice. 

Alfa páru jsou podřízeni ostatní dospělí členové smečky, z nichž nejvyšší postavení má beta 
vlk a beta vlčice. Jedinec beta může jako jediný ohrozit pozici alfy. Ostatní zvířata vytvářejí 
hierarchii s dvou- až tříletými jedinci na vrcholu a jednoletými vespod. 

Mláďata si také vytvářejí vlastní sociální strukturu, ale bez ohledu na pohlaví. Při výchově 
mláďat dospělí vlci používají jasná gesta a signály, kterým se učí vlčata porozumět a 
respektovat je. Mláďata mají ve smečce speciální postavení, přestože hierarchicky vyjadřují 
všem starším jedincům podřízenost, jsou chráněna celou smečkou a krmena jako první, 
neboť členové smečky instinktivně vědí, že jsou budoucností smečky a zajistí pokračování 
jejich druhu. 

Úplně nejnižší postavení má jedinec omega. Tento jedinec už do smečky v podstatě ani 
nepatří, protože nemá žádná práva. Je to obětní beránek - je zaháněn od žrádla a směřují 
proti němu bezdůvodné útoky. Při napadení smečky většinou nese hlavní nápor a vyžadují-li 
to vyšší zájmy smečky, může být i obětován. Tímto způsobem se smečka zbavuje 
nežádoucích členů (tzv. vnitřní selekce). 

Hierarchická struktura je dána rovnováhou sil. Zespodu působí tendence k sociální expanzi a 
proti ní působí snaha nadřazených zvířat udržet si svoje místo. Změny v postavení se často 
rozhodnou jediným bojem. Prohraný boj způsobí na určitou dobu psychický otřes tak silný, 
že zvíře může poklesnout o několik hodnostních stupňů. Tyto souboje však jen velmi zřídka 
končí zraněním či dokonce smrtí. 

Jak aplikovat toto schéma na vztah člověka a psa?  

Touha psů po hierarchickém uspořádání je psům vrozená – u některých plemen je 
zakořeněna více, u jiných byla dlouholetým šlechtěním potlačena. Přesto však základním 
hierarchickým pravidlům učí všechny psy v raném období jejich života (tzv. první socializační 
fáze vývoje psa) matka a velmi silné projevy můžeme pozorovat už při hře štěňat. Můžeme 
rozpoznat štěňata dominantní či submisivní a podle toho i přistupovat k výběru štěněte. Do  
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rodiny z dětmi, která shání spíše mazlíka, například rozumný chovatel doporučí spíše 
submisivní štěně, naopak např. pro střežení objektů se lépe hodí pes dominantní.  

Pes, jakožto smečkové zvíře, se po odloučení od matky instinktivně snaží začlenit do nějaké 
smečky a rodina, do které přijde, se jí stává. Vždy by to měl být člověk, který získá alfa pozici. 
Již podle výše zmíněného je důležité, aby jako správný alfa jedinec působil autoritativně (ne 
zle, násilně či despoticky). Autorita vychází z důslednosti, jasnosti povelů či požadavků na 
psa, nenásilného, ale přesvědčivého projevu. Pes musí mít k alfa jedinci důvěru, aby byl 
ochoten ho následovat. Nemusí člověk jíst první, aby se stal alfou (naopak, tímto se staví do 
pozice štěněte, jak už bylo výše zmíněno), ani nemusí svoji alfa pozici dávat najevo neustále 
(př. při hře). Důležité je, aby si člověk (alfa jedinec) zasloužil úctu psa. Pes vyžaduje hierarchii 
a dokonale se jí přizpůsobí. Pokud mu ji nejasným chováním neumíme poskytnout, je 
zmatený a jeho chování pak může sklouznout ke vzniku zlozvyků či k agresivitě nebo naopak 
bojácnosti. Na rozdíl od vlků jsou hierarchické vazby u psů trvalé (chybí neustálá rivalita mezi 
členy smečky, která by vedla ke změnám v uspořádání smečky). Pokud se vytvoří pevné 
vazby, pes je bude respektovat bez dalších ambicí na vůdčí pozici. V rodině by měl pes mít 
hierarchicky nižší místo než poslední lidský člen, aby nedocházelo k omezování některých 
členů domácnosti. Jen pes, který má své pevné místo ve smečce může být šťastný a 
spokojený, sebevědomý a tím pádem i příjemný společník.  

Závěr: 

Cílem této úvodní kapitoly bylo uvědomit si, co má pes napsáno v genech, abychom mohli 
přemýšlet a časem i přijít na to, jakým způsobem pes myslí a čím ve své podstatě je. 
Pochopením těchto základních věcí jsme o krůček blíž k efektivní komunikaci se psem a tím i 
k vytvoření pevného a přátelského vztahu. 

 

Použitá literatura:  

 
Abrantes, Roger. Řeč psů – encyklopedie psího chování. Dona, České Budějovice 1999. 230 s. 
Rugaas, Turid. Konejšivé signály. Plot, Praha 2007. 99 s. 
 
Použité odkazy: 
 
http://cs.wikipedia.org 
http://www.vlci.info 
http://www.vseopsech.cz/inteligence-psu/ 
 

http://cs.wikipedia.org/
http://www.vlci.info/
http://www.vseopsech.cz/inteligence-psu/
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Metodika k praktiku z kynologie č. 2 
 
Téma 1. Etologie psů – komunikace psů s okolím 
 
Úvod: 
 
 
Následujícím textu si přiblížíme prostředky pro psí komunikaci – mimiku, postojové či 
zvukové signály, vysílané psem, abychom mohli psu lépe porozumět a reagovat na tyto 
signály. Nemine nás pár psychologických termínů jako temperament, inteligence, instinkty, 
neboť tyto vrozené vlastnosti výrazně ovlivňují osobnost psa a tím i jeho chování a nás tímto 
nutí rozdílně přistupovat k jednotlivým psům a rozdílně řešit nastalé situace. 
 

 

Teorie: 

Protože pes žije v sociální skupině, je velmi důležité, aby dokázal komunikovat s ostatními 
členy smečky. Má k tomu vyvinutý systém mimických, postojových, zvukových či pachových 
signálů, které vysílá k okolí, K tomu, abychom dokázali porozumět našemu psu, je třeba 
sledovat tyto reakce a gesta, kterými k nám mluví. Znalost „psí řeči“ je nesmírně důležitá pro 
správnou komunikaci se psem. Na základě informací podávaných psem, jsme většinou 
schopni určit aktuální rozpoložení a myšlenkový stav psa a podle toho můžeme vhodně 
reagovat při výchově a výcviku. Nejčastěji vysílané signály vyjadřují radost, strach, agresi, 
konejšivá gesta, hravost, výraz dominance či submisivity, apod. Při pozorování mimiky se 
zaměřujeme na pohyb pysků a nozder, uší, očí a obočí. Postojové signály pes vysílá celým 
tělem, pozorujeme jej na postavení, položení nebo natočení trupu, na poloze či pohybu 
ocasu a končetin. Z pachových signálů pes využívá sekret pachových žláz umístěných v okolí 
konečníku, dále jsou to potní žlázy na tlapkách či pach moči, zanechávaný při značkování.  
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Přestože čich je pro vnímání okolí pro psa velmi důležitý, při komunikování jsou mnohem 
důležitější signály vizuální. 

Radost – pes ji vyjadřuje široce rozevřenýma očima, zdviženýma, pozornýma ušima, 
výrazným vrcením ocasu, pevnou pozicí těla a občas štěkotem nebo kňučením. 

Strach – je stresová reakce, kdy se pes musí vyrovnat s podnětem, který pro něj znamená 
existenční nebo sociální hrozbu. Reakcí bývá uklidňující chování (pes vysílá konejšivé signály, 
aby protivníka odradil od útoku), útěk nebo obranná agrese. Záleží na povaze psa a na 
konkrétní situaci, jak pes zareaguje. Většinou postupuje od konejšení přes vyjádření submise 
po útěk, pokud tyto reakce nepomáhají. Pokud je mu v útěku zabráněno začíná se bránit. Jde 
zde o obrannou, nikoli útočnou agresi. 

Konejšivé signály – jde o různě výrazná gesta, která psi vysílají k zabránění konfliktní situace 
při kontaktu s jinými jedinci nebo lidmi. Těmito signály se snaží zklidnit své okolí a často i 
sami sebe, ztlumit stres, nervozitu či neklid z nepříjemných jevů (např. hluk). Těchto signálů 
bylo popsáno mnoho (cca 28 dle norské etoložky Turid Rugaas): pootočení hlavy nebo trupu, 
sklopení víček a odvrácení pohledu, olizování, vrtění ocasem, lehnutí, přetočení se na záda, 
zívání, chůze obloukem, čichání atd. Pokud se naučíme číst tyto konejšivé signály, můžeme 
předcházet konfliktním situacím, které by mohly nastat. Pes nám jimi jasně dává najevo, že 
se děje něco jemu nepříjemného a přeje si, aby to skončilo. 

Projevy dominance – nadřazený pes se projevuje rázným pohybem, sebevědomým 
postavením těla, zvednutou hlavou, zvednutýma ušima, široce otevřenýma očima, upřeným 
pohledem a lehce ohrnutými pysky. Existuje další spousta gest, kterým zvířata vyjadřují 
dominanci, př. sevření čumáku podřízeného jedince do tlamy, zavalení podřízeného psa pod 
sebe apod.  

Projevy submisivity – podřízenost je úzce spjata se strachem. Jedinec ji dává najevo, aby 
uklidnil okolí a zmírnil jeho agresivitu. Je to jeden z nejsilnějších konejšivých signálů.  

Tuto řeč psi používají navzájem mezi sebou, ale i při komunikaci s člověkem, proto je 
důležité, naučit se tyto signály zachytit a správně interpretovat.  

Temperament je důležitá vrozená vlastnost psí osobnosti, která ovlivňuje jejich chování, 
jednání a charakter. Temperament ovlivňuje rychlost paměti a myšlení, sílu a rychlost a 
způsob reakcí na vnější i vnitřní podněty, výrazovost (mimiku, pantomimiku) a pohyblivost. 
Dnes se má za to, že i když je temperament vrozený, lze jej do jisté míry regulovat výchovou. 
Při výcviku je důležité ke psu přistupovat tak, abychom využívali kladné vlastnosti jeho 
temperamentu a naopak potlačovali vlastnosti negativní.  
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Rozlišujeme čtyři základní typy temperamentu: 
 

1. Sangvinik – má vyrovnanou veselou povahu, dobře se učí, je živý, značně pohyblivý, 

přizpůsobivý. Ideální pes pro výcvik. 

 

2. Cholerik – má nevyrovnanou výbušnou povahu, vznikají u něho náhlé, silné emoční 

reakce, sebevědomý, samostatný, pohyblivý a velmi živý pes. Na výcvik je vhodný 

s klidným a trpělivým pánem, který bude tlumit jeho bouřlivé reakce. 

 

3. Flegmatik – má vyrovnanou, klidnou povahu, je dobromyslný, snášenlivý, 

samostatný, trpělivý, pomalý, pasivní, líný, majitele vytáčí až k nepříčetnosti svým 

ledovým klidem. Pro výcvik je náročnější, musí se hodně pracovat na motivaci a chuti 

k práci. Je vhodný spíš na aktivity, u nichž uplatní svoji trpělivost a vytrvalost, než 

rychlost a výbušnost (př. stopy, zachranářský výcvik, apod.) 

 

4. Melancholik – má nevyrovnanou povahu, je často submisivní, plachý, bázlivý, 

přecitlivělý a náladový. Tito psi nikdy nebudou na vyšších příčkách při soutěžích, 

přinejmenším ne trvale. Práce s nimi je složitější, člověk musí být důmyslný a citlivý 

při výcviku a opatrný při volbě metody výcviku a velmi trpělivý, jedna negativní 

reakce může pokazit dlouhé hodiny předchozího výcviku. 

Z pohledu psychologie psů jsou ještě vzhledem k výcviku důležité dva termíny – inteligence a 
instinkty. Oba do velké míry ovlivňují chování psa a jeho výcvik. Stejně jako u lidí, tak i u psů 
se dá měřit jejich inteligence. Je vypracováno mnoho testů, které mohou vyčíslit IQ, ovšem 
musíme brát v potaz to, že existuje několik aspektů, podle nichž můžeme inteligenci psů 
posuzovat. Hlavní z nich jsou tři – instinktivní, adaptivní a pracovní (poslušnost). Instinktivní 
inteligence vychází z vrozených vlastností, které jsou typické pro dané plemeno (lovecký 
instinkt, teritoriální, pastevecký, atd.) a neměla by se porovnávat s jinými plemeny, neboť 
jejich vrozené schopnosti a intelekt se vzhledem k původu a využití příliš liší. Adaptivní 
inteligence obsahuje to, co je pes schopen se naučit sám, jde o schopnost řešit problémy a 
situace a reagovat na základě zkušeností. Jde o vlastnosti důležité pro přežití psa. Pracovní 
inteligence se týká schopnosti učit se a spolupracovat s člověkem, vnímat pokyny a příkazy 
člověka a reagovat na ně.  

Každý pes má tedy inteligenci založenou na instinktech (vrozenou) a na schopnosti adaptace 
(co se dokáže naučit sám) a pracovní inteligenci. Tyto složky ovlivňují chování psů stejně jako 
roli, kterou jednotlivá plemena hrají v soužití s lidmi. Výběr psa by měl zohledňovat využití, 
které od psa budeme očekávat. Pokud budeme potřebovat rozvíjet jeho vrozené instinkty 
(př. lovečtí, strážní nebo pastevečtí psi), vybereme si psa (resp. plemeno) s vysokou  
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instinktivní inteligencí v dané oblasti s tím, že může hůře zvládat klasický výcvik a základní 
ovladatelnost pro pohodové společné soužití s člověkem. Pokud budeme se psem chtít 
pracovat při klasickém výcviku či psích sportech, vybereme si plemeno s vysokou pracovní 
inteligencí apod. Někteří psi jsou prostě vynikající jako lovečtí, jiní jako pracovní a z dalších 
zase mohou být oddaní domácí mazlíčci, proto obecně a jednoznačně charakterizovat psí 
inteligenci nelze. Nicméně její jednotlivé složky jistě jako zodpovědní chovatelé musíme při 
výběru psa brát v potaz, aby nedošlo k nepříjemným procitnutím po přivezení psa domů. 

Závěr: 

O etologii psů by se dalo hovořit velmi dlouze a velmi obsáhle, toto je jen krátké nakouknutí 
do psí duše. Přestože se spousta etologů věnuje psímu chování a byla napsána spousta 
publikací, hlubiny psí mysli jsou natolik rozsáhlé, že nikdy nedokážeme plně objasnit psí 
osobnost a přesně vysvětlit jejich chování. Snažíme se alespoň o to, abychom se přiblížili 
jejich pohledu na svět a pokusili se ho vnímat jejich očima. Toto nám dokáže velmi pomoci 
při běžné komunikaci, výcviku i při řešení problémů. 

Použitá literatura:  
 
Abrantes, Roger. Řeč psů – encyklopedie psího chování. Dona, České Budějovice 1999. 230 s. 
Rugaas, Turid. Konejšivé signály. Plot, Praha 2007. 99 s. 
 
Použité odkazy: 
 
http://cs.wikipedia.org 
http://www.vlci.info 
http://www.vseopsech.cz/inteligence-psu/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/
http://www.vlci.info/
http://www.vseopsech.cz/inteligence-psu/
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Metodika k praktiku z kynologie č. 3 
 
Téma 2. Komunikace se psem – motivace  
 

Úvod: 

Motivace je jednou z nejzásadnější věcí, které musí správný psovod znát a hlavně umět 
uplatnit. Cvičit bez motivace je jako jet v autě bez benzínu. Proto si v této lekci přiblížíme 
různé metody motivace psa, aby náš výcvik měl energii, pes cvičil s radostí a na každý trénink 
se těšil. Protože jedině s motivovaným psem nejen že je trénink zábavnější, ale je také 
mnohem efektivnější. 

Teorie: 

Motivace 

Motivací rozumíme podnět či faktor, který na psa působí a podporuje jeho chování k tomu, 
aby dospěl k danému cíli. V podstatě můžeme rozlišit dva základní typy motivace: pozitivní a 
negativní. Negativní motivace znamená, že podnět, který na psa působí, je mu nepříjemný a 
proto se snaží vyvinout takové jednání, aby tento podnět přestal působit. Jde v podstatě o 
trest za nevhodné chování, přičemž vytváříme podmíněný reflex: určité chování – trest – 
oslabení tohoto chování. Např. pes vyskočí na majitele – majitel psa plácne (trest) – pes 
skákat přestane, neboť je mu plácnutí nepříjemné. Podobný efekt má cukání s vodítkem, 
pokud pes tahá nebo se oddaluje od psovoda, použití elektrického obojku, křik na psa, 
stříkání vodou apod. Pro výcvik se tyto metody v moderní kynologii nepoužívají (resp. 
rozumní kynologové je odmítají) hned z několika důvodů: 

1. Negativní motivací se tlumí samostatné myšlení a iniciativa psa ze strachu, že za něj 
budou potrestáni. 

2. Výcvik je mnohem méně efektivní než při použití pozitivních metod.  
3. Trestání může vyvolat u psa strach, agresivitu nebo nejistotu. 
4. Výcvik je pro psa stresující a nečiní mu radost. 
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Pozitivní motivací naopak rozumíme to, že psovi za správné chování poskytneme příjemný 
zážitek (odměnu). Tímto opět vytváříme podmíněný reflex: správné chování psa – odměna – 
upevnění tohoto chování. Výhod tohoto pozitivního přístupu je hned několik: 

1. Pes se výcviku účastní s nadšením a dychtivě očekává nové povely.  
2. Správně načasovanou pochvalou psovi přesně označíme správné chování a tato 

asociace vede rychle k pochopení cviku a je ho naučení.  
3. Rozvíjí se u psa samostatné myšlení a sebedůvěra. 
4. Posiluje se harmonický vztah mezi psem a psovodem, který je velmi důležitý jak pro 

výcvik, tak pro soužití se psem mimo cvičiště.  

Odměna 

Odměna je hlavní a nejdůležitější součást pozitivního výcviku. Zvolit správnou odměnu někdy 
může být pro psovoda velmi obtížné. Při volbě odměny musíme dobře poznat svého psa a 
zjistit, po čem nejvíce touží. Každý pes je jiný a to, co uspokojí jednoho, druhého nechá 
absolutně lhostejným. Odměny je také možné (a velmi vhodné) kombinovat (př. slovní 
pochvala a pamlsek nebo hračka) a také střídat, aby se zvýšila atraktivnost odměny. Co tedy 
lze použít jako odměnu? 

Hlas – slovní pochvala je velmi užitečná a je vhodné ji používat při každé příležitosti a  
spojovat ji s jinými odměnami. Vyslovením pochvaly dáváme najevo své pozitivní emoce, 
svou radost a pes, který je na vnímání lidských nálad velmi citlivý, toto vnímá a přenáší se to 
na něj.  

Pamlsky – většina psů je alimentární typ, to znamená, že odměnu ve formě pamlsků velmi 
oceňuje a je ochotno vyvinout značné úsilí, aby jí dosáhli. Správný pamlsek by pro psa mělo 
být něco výjimečného. Granule, které denně najde v misce, jako pamlsek taky poslouží, ale 
většinou s nižším efektem. U žravých psů je výběr pamlsků vcelku jednoduchý, u 
vybíravějších typů se musí zapojit lidská fantazie, lze cvičit od párků a salámků. Přes různé 
typy sýrů až po maso a vnitřnosti (syrové, sušené, vařené).  

Hračky – někteří psi upřednostňují hru před pamlsky. Vhodné jsou různé pešky, míčky na 
šňůrce, přetahovala, pískací hračky a podobně, v podstatě cokoli, s čím se dá přetahovat 
nebo házet.  

Doteky – tělesný kontakt někteří psi vyhledávají méně a jiní více. Podmínkou je, že náš 
kontakt musí být psovi příjemný, ať už jde o pohlazení, drbání nebo hravé šťouchání. 
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Oblíbená činnost – toto je velmi individuální. Lze použít jako odměnu to, že psovi dovolíme 
jeho oblíbenou činnost, např. skočit do vody, jít si hrát se psy, hrabat myší díry, skočit na klín 
apod. Při těchto činnostech se také pes odreaguje a uvolní po výcviku. 

Klikr – o klikru si řekneme v samostatné kapitole. 

Součástí pozitivní motivace je to, že na psa nekřičíme, nevyvíjíme nátlak a nepoužíváme 
tresty. Základem pozitivních metod je to, že pes je odměňován za správné chování, které tím 
u něj posilujeme. Začít je možné po malých krůčcích. Např. pokud vlastníme psa, který nás 
ignoruje, natož aby na zavolání přiběhl, začínáme chválit za pouhý oční kontakt i na větší 
vzdálenost. Takto si pes uvědomí, že je dobře, když se s vámi zkontaktuje a můžeme 
postupovat dál. Podobně pracujeme při výcviku. Psa chválíme ze začátku i při náznacích 
splnění nového cviku. Jakmile si pes uvědomí, za co přichází odměna, začne reagovat rychleji 
a s postupem času vyžadujeme preciznější a preciznější provedení, než přijde odměna.  

Trest v pojetí pozitivní motivace 

Pokud pes projevuje nežádoucí chování, lze jej potrestat tím, že mu něco pro něj příjemného 
odepřeme, např. svoji pozornost, hračku, pamlsek, oblíbenou činnost atd. Odměna přichází 
v momentě, kdy pes s nežádoucím chováním přestane. Nejlepší je ale prevence – naučit se 
předvídat, kdy chce pes provést něco nežádoucího a předejít tomu přenesením jeho 
pozornosti na jinou činnost, nějaký povel apod., za který ho následně můžeme odměnit. 
Tento pozitivní přístup je mnohem lepší než negativní, totiž trest za skutek, který již byl 
vykonán. Je cenné si uvědomit, že psi nejsou vyvinuti pro lidský styl života. Pes je pes a chová 
se jako pes, protože je to pes. Pokud se chová jinak, než bychom si představovali, je to proto, 
že jsme ho danou věc nenaučili. A proto by neměl být trestán za naše nedostatky. Psa lze 
totiž vychovat i za pouze výjimečného používání trestu.  

Závěr: 

Pro kynologa je klíčem k úspěchu zvolit pro svého psa správnou motivaci pro danou chvíli. 
Správnou motivací mu dodáváme chuť a energii do práce. A s veselým, živým psem radostně 
očekávajícím nové a nové povely je radost pracovat. Ať už ale pes bude fungovat na pamlsky 
nebo na hračky, pořád musíme klást důraz na již dříve zmíněné tři zásady výcviku, bez 
kterých ani sebelépe nemotivovaného psa nic nenaučíme, a to je systematičnost, důslednost 
a trpělivost! 

Použitá literatura: 
 
Killionová Jan. Jak trénovat nemožného psa. Plot, Praha. 2012. 207 s. 
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Metodika k praktiku z kynologie č. 4 
 
Téma 2. Komunikace se psem - klikr 
 

Úvod: 

Klikr je výcviková pomůcka, která je velmi užitečná při výcviku psa pomocí pozitivních metod. 
Pro efektivní využití klikru je ale nutná znalost principu, na kterém je použití klikru založeno, 
protože jen při správném načasování a při správném používání se dostaví kýžený výsledek . 

Teorie: 

Klikr (clicker) je v podstatě plastová krabička s kovovým plíškem uvnitř, který při stisknutí 
vydává typický klikavý zvuk. Kromě těchto jednoduchých původních klikrů jsou už dnes na 
trhu i propracovanější klikry s tlačítky, i když v podstatě účel splní stejně jako obyčejné klikry 
s plíškem, jen se snad někomu lépe mačkají.  

 

 

 

Různé typy klikrů  

(http://www.kktovacov.cz/klikr-trenink/) 

 

 

http://www.kktovacov.cz/klikr-trenink/
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Jak klikr funguje? 

Nejde o nic jiného, než opět o vytváření podmíněného reflexu. Přirovnat to můžeme 
k rachocení miskou při krmení psa, které u něj vyvolá radostné reakce a tvorbu slin 
v očekávání jídla. Vytvořením vazby mezi pamlsky a kliknutím se u psa vytvoří reflex, kdy 
pouhé kliknutí v něm vyvolá příjemný pocit a očekávání odměny a tím pozitivní potvrzení, že 
daný úkol splnil dobře. Kliknutím potom psovi přesně označíme moment jeho správné reakce 
a tím mnohem rychleji pochopí, co se od něj očekává.  

Jak začít s klikrem? 

První krok je o vytvoření vazby (reflexu) klikr = pamlsek. Základem je mít připravené výborné 
pamlsky nakrájené na malé kousky, aby je pes dlouho nežvýkal, např. sýr, párek, malé 
kostičky grilovaného kuřete, atd. Najdeme si klidný koutek, kde se pes bude plně soustředit 
na nás, posadíme ho před sebe a můžeme začít. Klikneme a po té ihned dáme psovi pamlsek. 
Takto pokračujeme dále, klik – pamlsek, klik – pamlsek. Kliknout můžeme cca 20-30krát. Pes 
zpočátku neví, o co jde, ale rychle se naučí, že zvuk klikru oznamuje, že odměna je na cestě. 
Tento trénink je dobré provádět aspoň třikrát denně, aby se vazba upevnila.  

Důležité: pamlsek nikdy nesmí přijít dřív než kliknutí a naopak mezi kliknutím a podáním 
pamlsku nesmí uplynout dlouhá prodleva. Načasování je u klikr tréninku hodně důležité. 

Trénink s klikrem: 

S  klikrem se dá naučit prakticky jakýkoliv cvik, od základního sedni až po stojku na předních 
tlapkách. Klikr se dá tedy uplatnit téměř při jakékoliv činnosti, ať už se věnujete agility, 
poslušnosti, dogdancingu, záchranařině, atd.  

Základem je správné načasování kliknutí. Vždy musí následovat přesně ve chvíli, kdy pes 
správně zareagoval. Naučit se správně klikat není nic jednoduchého. Pokud klikneme příliš 
pozdě nebo brzo, budeme psa mást. Použití klikru  můžeme uplatnit u různých metod 
výcviku. Každá z těchto metod má své přednosti a někdy může být prospěšné použít na učení 
jednoho cviku jednu metodu a na výcvik dalšího zase metodu jinou či lze tyto metody 
zkombinovat při tréninku jednoho cviku. 

Shaping (tvarování) 

Shaping, neboli tvarování, je metoda výcviku po malých krůčcích, která nutí psa intenzivně 
přemýšlet a hledat cestu k provedení cviku, resp. kliknutí a odměně. Tato metoda vychází 
z toho, že se pes odměňuje již po dílčích úspěších či při náznacích splnění cviku. Obecně se 
jako nejlepší příklad k pochopení využívá hra "samá voda, přihořívá, hoří". Jde o to, že pes  
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nám nabízí různá řešení a my mu kliknutím a pochvalou označíme to správné. Zpočátku 
označujeme i jen náznak provedení cviku, např. při cviku lehni, klikneme, už když se pes sníží 
a přesune těžiště blíž k zemi. Postupně vyžadujeme zpřesnění cviku a nakonec klikáme až po 
dokončení celého cviku. Při shapingu se rozvíjí samostatné myšlení psa, jeho kreativita a 
inteligence. Další výhodou je to, že pokud pes jednou sám přijde na to, jak cvik provést, velmi 
rychle si to zapamatuje. 

Luring (navádění) 

Další z metod je tzv. luring, neboli navádění. Zjednodušeně můžeme říct, že psovi dáme 
povel a navedeme jej (pomocí pamlsků, hračky nebo doteků) do správné polohy nebo 
činnosti, kterou vyžadujeme a toto chování označíme psovi jako správné pomocí kliknutí a 
následné odměny. V podstatě mu výcvik zjednodušujeme, neboť nemusí hledat cestu, jen si 
musí uvědomit a spojit povel s daným chováním. I zde je však vhodné nechat psa přemýšlet, 
jak se do dané polohy/pozice/pohybu dostal a intenzivně chválit snahu cvik samostatně 
provést, abychom mohli navádění omezit až úplně vypustit. 

Capturink (zachycení) 

Capturink, nebo-li zachycení, využívá k označení spontánního chování psa, které spojíme 
s povelem. U složitějších cviků tuto metodu nevyužijeme, ovšem dá se použít u základní 
poslušnosti. Pes si např. sedne – následuje povel, klik a odměna. Zachytíme okamžik, který 
využijeme, proto zachycení. 

Většinou výcvikáři, využívající klikr, kombinují oba (tři) způsoby, aby psovi cvik co nejvíc 
ulehčili. 

Shrnutí a zásady klikr tréninku: 

 "klik - odměna" musí být ve správně načasovaném rytmu, bez dlouhého prodlení 
 odměna po kliknutí musí přijít VŽDY! (jinak reflex začne vyhasínat a klikr ztrácí svůj 

význam) 
 trénink s klikrem začínáme v klidném prostředí, kde pes není nadměrně rozptylován 

jinými podněty, cvičtíme na různých místech 
 intenzita cvičení je 3 x 3 minuty denně, nejlépe před krmením, alespoň jeden týden 
 klik přijde během žádoucího chování psa 
 klik zakončí chování a oznámí psovi: "SPRÁVNĚ! ODMĚNA JE NA CESTĚ" 
 za speciálně dobře provedený úkon následuje klik - a psa odměníme zároveň se slovní 

odměnou PLNOU HRSTÍ pamlsků - po jednom, říkáme tomu "JACKPOT" neboli 
"VÝHRA" 

 je lepší cvičit několikrát denně pár minut než jednou denně hodinu 
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 zpočátku nečekejte na perfektní chování, perfektní postoj, perfektní úkon - učíte psa, 
že to chování, ten postoj, ten úkon je to, co od něho chcete. Dokonalost vypilujete až 
později.  

Závěr: 
 
Pověděli jsme si o jedné z velmi významných pomůcek při pozitivním výcviku psů. Pomocí 
klikru nejen že zefektivníme a zpestříme psovi výcvik, ale také zlepšujeme vztah mezi psem a 
psovodem, protože klikr v psovi vyvolává radostné reakce, které jsou spojeny s odměnou 
z rukou cvičitele. 
 
 
Použitá literatura: 
 
Killionová Jan. Jak trénovat nemožného psa. Plot, Praha. 2012. 207 s. 
 
Použité odkazy: 
 

http://www.klikrtrenink.cz/data/teorievycviku.html 

http://lerl.info/katachyon/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klikrtrenink.cz/data/teorievycviku.html
http://lerl.info/katachyon/
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Metodika k praktiku z kynologie č. 11 
 
Téma 5. Agility – základní charakteristika a pravidla  
 
Úvod: 
 
Cílem této kapitoly je to, aby se žáci dozvěděli základní charakteristiku agility, seznámili se se 
základními pravidly agility a organizací agility v ČR. Přiblížíme si také typy používaných 
překážek používaných na parkuru.  
 

Teorie: 
 
Agility je psí sport, kdy pes překonává jednotlivé překážky v daném pořadí pod 
bezkontaktním vedením svého pána. Dalo by se přirovnat k parkurovému skákání koní s tím 
rozdílem, že trať obsahuje více překážek (cca dvojnásobně) a je použito více typů překážek, 
nejen skokové. Ale princip je stejný, překonat trať bezchybně, v daném pořadí překážek a 
v co nejrychlejším čase. Člověk a pes tvoří jeden tým. Za každou chybu či odmítnutí na 
parkuru je tým penalizován pěti trestnými body, které se sčítají. Rovněž následuje penalizace 
trestnými body za překročení časového limitu, a to 1 trestný bod za 1 vteřinu nad časový 
limit. Po celkovém sečtení trestných bodů vítězí tým, který má nejméně trestných bodů, 
přičemž při rovnosti bodů rozhoduje čas. To znamená, že tým se musí naučit nejen běhat 
čistě, ale i rychle a naopak. Přesné znění pravidel upravuje Řád agility, vydaný Klubem agility 
ČR (KA ČR). Ten je ke stažení na klubových internetových stránkách 
http://www.klubagility.cz/. 
 
Agility je soutěž pro psy otevřená pro všechny psy (s PP i bez PP). Ačkoli agility lze běhat 
s každým psem, který je klinicky zdravý, netrpí nadváhou a nemá natolik deformovaný čenich 
(brachycefalická plemena), aby bylo zhoršeno dýchání, pro ambiciózní závodníky existují 
plemena, která jsou tělesnou stavbou vybavena pro podávání excelentních výkonů. Proto na 
mistrovských soutěžích nejčastěji potkáme border kolie, belgické ovčáky či australské kelpie 

http://www.klubagility.cz/
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 v kategorii large, a mudi, šeltie, pudly, russel teriéry, pyrenejské ovčáky, atd. v kategoriích 
medium a small. Samozřejmě tento výčet je velmi zkrácený a velkou roli v úspěšnosti týmu 
hraje rovněž handler, který psa na trati vede. Trénink agility u psa rozvíjí jeho inteligenci, 
rychlost a hbitost. Jedná se o výchovnou a sportovní činnost zaměřenou na prohloubení míry 
integrace psa do společnosti. Agility vyžaduje dobrý vztah mezi psem a psovodem, který 
vede k jejich dokonalému porozumění. Soutěžící proto musí ovládat i základy výcviku 
poslušnosti. 
 
V ČR je organizace agility pod patronací Klubu agility ČR (KA ČR), který spadá pod ČMKU 
(Českomoravskou kynologickou unii). ČMKU zaštiťuje i jiné psí sporty, např. sportovní 
kynologii, dogdancing, obedience, flyball apod. Je to hlavní kynologická organizace v ČR. 
ČMKU je členem FCI (Mezinárodní kynologické unie), která působí jako sjednocující prvek 
celosvětové kynologie. Každá členská země má v FCI své delegáty pro jednotlivé psí sportovní 
odvětví, kteří zastupují zájmy své země ve svém oboru. Klub agility ČR funguje na národní 
úrovni, vydává normativy a sjednocující pravidla, školí a ustanovuje nové rozhodčí, vydává 
výkonnostní průkazy, pořádá národní mistrovské soutěže a koordinuje výběr reprezentace 
juniorů i dospělých na význačné evropské a světové akce.  
 
Běhat agility můžeme samozřejmě jen pro radost a vybití energie naší i u psa, nicméně v této 
kapitole se zaměříme převážně na týmy se závodními ambicemi. Účastnit se můžeme dvou 
typů závodů – oficiálních a neoficiálních. Oficiální se řídí pravidly, stanovenými KA ČR (Řád 
agility) a jejich dodržování je kontrolováno kontrolní a revizní komisí (KRK) KA ČR. Neoficiální 
závody KA ČR nezaštiťuje, tudíž je v kompetenci pořadatele, jak bude závod probíhat (př. 
snížená výška překážek, povolena motivace psů na parkuru hračkou, apod.). Důležité je, aby 
s pravidly byli seznámeni všichni závodníci předem a aby byla dodržena bezpečnost psů i 
psovodů na trati.  
 
 
Něco z výňatku Řádu agility, vydaným KA ČR: 
 
Všeobecně: 
Cílem závodu je, aby pes absolvoval trať správně a v časovém limitu SCT (standardního času 
tratě). SCT je ovšem pouze referenčním časem, cílem je dosáhnout rovnováhy mezi přesností 
a rychlostí. V případě, že ve stejném čase dokončí trať více psů, bude lépe hodnocen pes, 
který na trati získá méně trestných bodů. Čas bude brán v úvahu pouze při shodném počtu 
trestných bodů. Pokud náhodou dojde k situaci, že celkový výsledek (trestné body za trať a 
čas) budou přesně shodné, může rozhodčí nařídit dodatečný běh psů se stejným výsledkem.   
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Průběh soutěže: 
Z bezpečnostních důvodů nesmějí mít psi nikdy při běhu ani obojek ani vodítko. Psovod 
nesmí mít při běhu nic v rukou. Psovod se může postavit na libovolné místo na trati. Psovod 
odstartuje se svým psem poté, co mu dá rozhodčí signál. Čas se začíná měřit, jakmile pes 
protne startovní linii. Při běhu jsou povoleny libovolné povely a signály. Psovod musí zajistit, 
aby pes překonal překážky ve správném pořadí, a sám se při tom nesmí dotknout ani 
překážek ani psa. Psovod nesmí překážky překonávat, přelézat je ani podlézat. Soutěž končí a 
čas se zastavuje, jakmile pes protne cílovou čáru. Psovod vezme psa na vodítko a opustí s 
ním prostor parkuru. 
 
Penalizace: 
Penalizace se uděluje za: 

- shození – za chybu se považuje jakékoli shození kterékoli části překážky. 
- odmítnutí – za odmítnutí se považuje: 

o jestliže pes zastaví před překážkou  
o jestliže se pes zastaví na trati 
o jestliže pes vyběhne (seskočí) z překážky  
o jestliže pes překážku oběhne 
o jestliže pes proskočí mezi kruhem a jeho rámem   
o jestliže pes proběhne skokem do dálky 

- nedotknutí se kontaktní zóny - na A stěně, kladině nebo houpačce se pes musí 
dotknout nástupní i sestupné kontaktní zóny alespoň jednou tlapkou nebo její částí.  

- dotek psa nebo překážky 
- překročení standardního času tratě (jeden trestný bod za každou sekundu) 

 
Diskvalifikace: 
Diskvalifikace je udělena za: 

- nevhodné chování k rozhodčímu 
- hrubé zacházení se psem 
- překročení Maximálního času tratě (MCT) 
- tři odmítnutí 
- překonání překážky mimo pořadí 
- vynechání překážky 
- překonání překážky ve špatném směru 
- psovod překoná překážku sám, přeskočí nebo proběhne pod překážkou 
- psovod drží něco v ruce 
- vrácení psa na start poté, co překročil startovní čáru (není-li to na pokyn rozhodčího) 
- pes má obojek 
- pes znečistí nebo opustí prostor parkuru nebo není pod kontrolou 
- vyběhnutí na trať před signálem rozhodčího ke startu 
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Závodů agility se nesmí účastnit: 

- březí a kojící feny 
- psi, kteří jsou viditelně nemocní nebo zranění 
- psi, kteří nesplnili veterinární podmínky dané pořadatelem 
- psi pod vlivem povzbuzujících a zakázaných prostředků 
- psi agresivní vůči lidem nebo ostatním psům 

 
Kategorie agility: 
S (small) –  pro psy měřící v kohoutku méně než 35 cm 
M (medium) – pro psy měřící v kohoutku 35 cm a více, ale méně než 43 cm 
L (large) – pro psy měřící v kohoutku 43 cm a více 
 
Výkonnostní třídy agility: 
A1 – začátečníci a mladí psi 
A2 – pokročilí 
A3 – „profi“ kategorie – můžou se 
účastnit mistrovských a 
reprezentačních soutěží 
 
 
 
Překážky agility:  
 
Skokové překážky: 
1. Skoková překážka jednoduchá 
2. Skoková překážka dvojitá                  1.                                                       5. 
      (dvojsklok)                                             
3. Skok daleký 
4. Kruh 
5. Zeď 
 
 
 
 
 
                                                                     3.           ggjmngfjjhj4.  
 
 
Kontaktní překážky: 
6. Kladina  
7. Áčko 
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8. Houpačka 
9. Stůl 
                                                           6.   aaa7. 
 
 
Probíhací překážky (obr. níže): 
10. Tunel pevný 
11. Tunel látkový 
12. Slalom 
        
                                                           8.   sss9. 
 
 

 
 
 
 
10.  g11.   g12. 

 
 
Závěr: 
 
Agility je sport pro všechny psy, limitujícím faktorem je pouze nadváha psa či jeho zdravotní 
stav. Přestože spousta lidí běhá agility jen rekreačně, je vhodné se seznámit s pravidly a 
Řádem agility z minimálně dvou důvodů. Jednak jde o jakýsi sjednocující prvek, který dává 
smysl našim tréninkům, máme možnost se zlepšovat a náš trénink někam směřovat (např. 
mít krásné rychlé sbíhané zóny, mít spolehlivé odložení na startu, apod). Toto nám potom 
dává radost z tréninku, protože i „nedělní“ agiliťák chce vidět nějaké pokroky. Za druhé nikdy 
nevíte, kdy vás chytne závodní slina a jednou špatně naučené stereotypy se špatně 
odstraňují (jak u vás, tak dvojnásob u vašeho psa). 
 
 
Použité odkazy: 
http://www.klubagility.cz/  
 
Obrázky: 
http://www.agilityprekazky.cz/clanky/cenik/ - Obr. č. 1-12 kromě 11 
http://borderky.svetu.cz/1-nase-agility-prekazky.html - Obr. č. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klubagility.cz/
http://www.agilityprekazky.cz/clanky/cenik/
http://borderky.svetu.cz/1-nase-agility-prekazky.html
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Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.28/02.0062 
Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární 

Lanškroun 

Název klíčové aktivity:  Praktikum z kynologie 
Číslo aktivity:    KA 02 

 
 

Metodika k praktiku z kynologie č. 12 
 
Téma 4. Agility 
 

Úvod: 
 
Překážky jsou hlavní podstatou v agility, proto je velmi důležité jim věnovat důsledný trénink. 
V této lekci se seznámíme s nácvikem jednotlivých překážek, se kterými se na parkuru, 
v menší či větší míře, potkáme. Při běhání celého parkuru se dbá na rychlost, přesnost, 
bezchybnost a někdy je nutná i samostatnost psa, který tudíž musí ovládat všechny překážky 
a vědět, jak je správně celé překonat. 
 

Teorie: 
 

Skokové překážky (skokovka, skok daleký, kruh, zeď) 
 
Psa si odložíme za skokovkou (nebo nám ho někdo může 
podržet), my ji obejdeme a     namotivovaného pejska si 
přivoláme a řekneme povel (např.: „hop“). Někteří pejsci 
budou mít tendenci bočnice obíhat, zatímco jiným to nemusí 
činit potíže. U štěňátek začínáme s probíháním mezi bočniceni 
s tyčkou položenou na zemi. Postupně podle věku psa tyčku 
zvedáme, až se dostaneme na velikost, kterou bude skákat 
v dospělosti (doporučený věk je pro velké plemeno psa min. 1 
 rok, pro malé cca ¾ roku). I s dospělými psy se začíná skákat 
na snížené výšce.         
 
                              
                                                                                                                                                                               (Foto: archiv Z. Klimešové) 
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Tunely  
 

- Pevný tunel 
 

Tunel natáhneme, aby pes viděl na druhý konec, necháme si 
ho podržet u jedné díry, dojdeme na konec, aby nás viděl, a 
pejska si zavoláme. Pomocník musí dbát na to, aby pejsek 
tunel neoběhl, ale proběhl. Většině psů stačí párkrát 
tunelem proběhnout, zbaví se strachu a tunel začnou 
milovat. Pokud se pes hodně bojí, nesmíme ho do tunelu 
cpát násilím, ale stačí tunel co nejvíce zkrátit a hodně psa 
namotivovat, aby překonal svůj strach.  

 
 
 
                                                                                                                                                                  (Foto: archiv Z. Klimešové) 
  
Látkový tunel 
 

Tento tunel je dobré začít nacvičovat, až když pes zvládá tunel 
pevný. Pošleme ho do tunelu, zatímco pomocník drží látku na 
konci zvednutou. Pokud si je pejsek v tunelu jistý, tak 
pomocník může látku pomalu začít přibližovat k zemi a když 
pejsek probíhá, tak ji na něj pomalu začít pouštět. Po několika 
trénincích se to pejsek naučí a nadzvednout si látku 
samostatně mu nečiní žádné potíže. 

 
 
 
 

Kontaktní překážky                                                                                            (Foto: archiv Z. Klimešové) 
 
Zóny jsou barevně odlišené části na začátku překážek (kladina, áčko, houpačka). V praxi se 
každé zóny musí dotknout alespoň jednou packou, jinak je na závodech penalizován 
trestnými body. 
 

- Šikmá stěna – áčko 
 

S nácvikem této překážky je dobré začít až se starším 
štěnětem, je to náročné na vyvíjející se klouby psa. Stejně není 
kam spěchat. 
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Začínáme cvičit na sníženém áčku. Pejska si nahoru navedeme pomocí hračky či pamlsku a 
zase ho svedeme dolů. Přitom dbáme, aby sestupnou část šel až co nejvíc do konce a nezvykl 
si skákat. 
Existuje spousta metod na učení sestupných zón, ale pokusím se ve zkratce popsat ty 
nejběžnější:                                      (Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acko.jpg) 

 
  
 

  Zastavované zóny – 2on 2 off:                                                              
2 zadní končetiny na áčku (kladině, houpačce), 2 přední na zemi. 
Možnost využití na áčku i na kladině, nácvik zůstává stejný.  
 
Výhody - pes si pozici může natrénovat i mimo parkur (doma na 
prkně,na schodech, apod.), poté se to snadno přenese na 
překážky, nejsnadnější nácvik spolehlivých zón, při správném 
nácviku rychlé provedení 
Nevýhody – velmi často pomalejší provedení, náročnost na 
pohybový aparát (pes musí rychle brzdit a zaujmout danou 
polohu)                                                                                                                                                (Foto: archiv Z. Klimešové) 
 
  Sbíhané zóny – S pomocí retardérů 
Retardéry jsou pomůcky (tyčky, lišty), které psovi vymezují prostor, kam má 
šlápnout, aby vždy doskočil na zónu. Výsledkem je rychle přeběhnuté áčko se 
splněnou zónou.  
 
Výhody – relativně snadné učení rychlých zón. 
Nevýhody – nutné časté opakování (ideálně každý den), aby si pes kroky 
dostatečně zafixoval!! 
 
                                                                   

                                                                  (http://upbeattreatdogtraining.com/photo-gallery/agility-photos/) 

 

  Zóny „na ruku“  
Pes zónu sejde, protože následuje psovodovu ruku, 
možnost využití i na kladině. 

 
Výhody – snadný nácvik 
Nevýhody – pes bez psovoda zónu neudělá, takže jakmile 
psovod u konce kladiny nebude moci být, pes ji ve 
většině případů skočí 
 

          (http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=257) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acko.jpg
http://upbeattreatdogtraining.com/photo-gallery/agility-photos/
http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=257
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- Kladina 

 
Psa s kladinou můžeme seznámit poměrně brzy, avšak musíme dbát na to, aby si na ní 
nevytvořil špatné vzpomínky (např. pádem) 

 
Zastavované zóny – 2on 2 off – viz. výše  

 
Zóny „na ruku“ – viz. výše 

 
Sbíhané zóny podle Silvie Trkman  

Cílem je přeběhnutí kladiny v PLNÉ rychlosti až do konce.  
Začíná se trénovat na položeném prkně na zemi. Pes musí v plné rychlosti přeběhnout prkno 
až do konce, aby pes šlápl na zónu, se nejlépe trénuje s klikrem.  
 
Až pes na prkně položeném na zemi bude mít 
úspěšných pokusů více než 90%, můžeme prkno max. 
po5-ti cm postupně zvedat. Po každém zvednutí 
musíme zase minimálně 20x psa nechat seběhnout 
znovu, pokud má opět úspěšných pokusů více než 90%, 
můžeme zvedat dál. Pořád se to opakuje, dokud se 
nedostaneme na stejný úhel jako má kladina. Poté se 
to na ní přenese, nejdříve jen   odprostřed, když  je  pes 
úspěšný, tak ho můžeme pustit na celou kladinu. Zóny 
tímto způsobem psa můžeme učit nejdříve v 5 – 6-ti 
měsících, dřív ne, protože malé štěně neumí běhat                        (www.silvia.trkman.net)         
velkou rychlostí. 
 
Výhody – bezkonkurenčně nejrychlejší (1,3 sekundy), pokud psa zóny učíme tímto způsobem, 
nemusíme řešit zóny na áčku, pes ho automaticky sbíhá také 
Nevýhody – zdlouhavé nacvičování ideálně každodenní opakování, musíme mít k dispozici 
kladinu, nikdy to není 100%, musíme mít propracované vedení psa na dálku, protože skoro                   
nikdy nebudeme na konci kladiny dříve jak pes. 
 

- Stůl 
 

Se stolem se na parkuru ji moc nesetkáme, přesto je dobré, 
aby ho pes znal. 
Pes musí na stůl vyskočit a zůstat na něm 5 sekund v libovolné 
poloze.  
(http://www.agendapet.com.br/2013/07/agility-saiba-tudo-sobre-o-esporte-canino-

mais-popular-do-mundo.html) 

 

http://www.agendapet.com.br/2013/07/agility-saiba-tudo-sobre-o-esporte-canino-mais-popular-do-mundo.html
http://www.agendapet.com.br/2013/07/agility-saiba-tudo-sobre-o-esporte-canino-mais-popular-do-mundo.html
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- Houpačka 

 
Houpačka je pro většinu psů zpočátku nepříjemná čí se jí dokonce bojí, tudíž je naším úkolem 
psovi vysvětlit, že je to úplně v pořádku.  
 
Houpačka se dá překonat dvojím způsobem: 
1. Psa navedeme doprostřed, necháme ji, ať se pomalu začne 
převažovat, popř. ji ještě jistíme. A až se převáží, psa necháme 
sejít dolů.  
2. Houpačku držíme a psa navedeme až úplně do konce a pomalu 
ho spouštíme na zem. Až si je pes jistý, tak ho začínáme pouštět 
rychleji a rychleji, až houpačku nebudeme držet vůbec. 
Záleží na povaze psa, pro jaký způsob se rozhodnout.    
                                                                                                                              
    (http://www.agilityluhacovice.estranky.cz clanky/vycvik/druhy-prekazek---zonove.html) 
 
Slalom 

 
Slalom je tvořem 12-ti tyčkami, pes do něj musí nabíhat z pravé strany (tj. aby měl při 
vběhnutí 1. tyčku z levé strany) 
 
  Nácvik slalomu „na ruku“  
Psovi rukou ukazujeme, kudy má běžet, postupně ukazování 
odbouráváme, až pes umí slalom samostatně. 
Výhody – snadné 
Nevýhody – nutné v době nácviku často opakovat, aby si to pes 
dostatečně zafixoval 
 
                                        (http://www.ekevu.com/kevin/?lang=1&category=4&item=347) 

 
 
  Ulička 
Z tyček vytvoříme uličku, kterou učíme psa probíhat. 
Postupně tyčky přibližujeme k sobě až do jedné linie. 
 
Výhody – relativně snadné, pes slalom umí nezávisle na 
poloze  psovoda. 
 

 

                                                 (http://vycvikagility.webnode.cz/products/slalom1/) 

 
 
 

http://www.ekevu.com/kevin/?lang=1&category=4&item=347
http://vycvikagility.webnode.cz/products/slalom1/
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  V – slalom 
Speciální slalomová konstrukce, která umožňuje tyčky vyklonit. 
Psa naučíme tyčky „přeskakovat“, postupně je zvedáme, pes musí 
začít kličkovat. Postupně se dostaneme do úplně slalomové 
podoby. 
 
Výhody – samostatné provedení slalomu 

 

 

 

 

(http://www.morinfrance.com/c-obstacles-et-parcours-agility-training-concept-non-

homologues/slalom-agility-training-concept) 

 
 
Závěr: 
 
Pro úspěšného agiliťáka je způsob nácviku překážek klíčový, protože od toho, jak pes chápe 
překážky, se vše odvíjí. Přeučovat např. zóny je u psa, který má zažitý jeden způsob, daleko 
zdlouhavější než u mladého „nezkaženého“ psa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.morinfrance.com/c-obstacles-et-parcours-agility-training-concept-non-homologues/slalom-agility-training-concept
http://www.morinfrance.com/c-obstacles-et-parcours-agility-training-concept-non-homologues/slalom-agility-training-concept
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Metodika k praktiku z kynologie č. 13 
 
Téma 4. Agility – pohyb na parkuru  
 
Úvod: 
 
Pohyb na parkuru je alfou a omegou agility. Můžeme mít sebelíp samostatně naučené 
jednotlivé překážky, špatným vedením si snadno přivodíme diskvalifikaci, odmítnutí, chybu či 
jen ztrátu času a tím degradujeme nejen náš výkon, ale i vynaložené úsilí na tréninku. Proto 
se v této kapitole seznámíme s tím, jak se na parkuru plynule pohybovat, jak číst parkur a jak 
nejlépe provést psa úspěšně do cíle. 
 

Teorie: 
 
Před tím, než vezmeme psa na trať, musíme si ji nejprve sami projít, dobře si ji prohlédnout, 
zapamatovat a hlavně vymyslet, jak psa různými pasážemi provedeme. Parkur na závodech 
má obvykle kolem 150 metrů, kolem 21 překážek a na prohlídku má člověk standardně 8 
minut. Při běhu člověk již nemá čas sledovat čísla, tudíž musí trať dobře znám a musí vědět, 
kdy a kam psovi ukázat kudy se jde dál. Vše musí být perfektně načasované, pokud se toto 
povede, je z toho ve výsledku pěkný bezchybný běh. 
 
Na start přicházíme s pejskem, který je dobře namotivovaný a má chuť běžet. Můžeme 
vyběhnout zároveň se psem (tzv. „z ruky“) nebo ho před první překážkou můžeme nechat 
čekat a vytvořit si náskok. Postavení na startu by mělo být taktické, to znamená, že pes by 
měl při vybíhání vidět následující překážku nebo alespoň podle postavení či pohybu psovoda 
znát směr, kterým se poběží dál. Psovod by měl být vždy napřed, aby psovi ukazoval a pes 
neztrácel zbytečně čas. 
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Dráha psovoda by měla být co nejkratší, aby psovi stačil a dokázal ho všude správně navést. 
Dráha psa musí být hlavně bezpečná a co nejplynulejší, bez zbytečně velkých oblouků. Na 
parkuru se rovněž může vyskytnout spousta pastí, které ne vždy jsou na první pohled zřejmé, 
a často se člověk na trať musí koukat ze psí perspektivy, aby tato nebezpečí odhalil.  
 
K typickým nástrahám patří: 
 
Rozlišovačky – dvě překážky postavené v těsné blízkosti a pes z nich musí vybrat tu 
správnou. 
 
Vynesení – pokud pes ve velké rychlosti překonává překážky, po nichž následuje oblouk, 
může se stát, že setrvačností a odstředivou silou ho to vynese ze směru tratě a takto může 
nechtěně překonat jinou překážku, která bude v cestě, nebo jen ztratí velké množství času, 
než zareaguje na psovodův přivolávací povel. 
 
Těžké náběhy na překážky – můžou způsobit shození laťky, minutí překážky nebo skočení 
nástupní zóny na zónových překážkách. 
 
Podle množství těchto nástrah na parkuru se rozlišuje obtížnost tratě (A1 – A3) a je důležité 
se při tréninku zaměřit na jejich nácvik. 
 
Pro komunikaci se psem na trati je velmi důležitá řeč těla. Pes na ni reaguje mnohem víc než 
na slovní povely. Pes vnímá především směr našeho pohledu, směr natočení ramen, boků, 
kolen a špiček nohou (směřují obvykle tam, kam má běžet pes). Toto psa zaujme na první 
pohled a působí jako nejsilnější ukazatel směru pohybu. Toto pak můžeme zpřesnit 
ukazováním rukama (to je důležité např. při vysílačkách, kdy potřebujeme, aby pes odběhl 
od nás) a samozřejmě i slovními povely na jednotlivé překážky ("slalom", "áčko", "tunel"...) 
nebo na směr pohybu ("vpřed", "toč", "out"). Při vedení využíváme i rychlost našeho  
pohybu (zrychlení = zrychlení a běh rovně, zpomalení = zpomalení a točení). Samozřejmě 
během běhu musíme být se psem neustále v kontaktu a sledovat jeho reakce na naše 
signály, abychom ho v případě potřeby mohli včas opravit nebo ještě lépe, aby k omylům 
vůbec nedošlo. Do toho všeho si musíme pamatovat kurz, orientovat se na parkuru a koukat 
kolem sebe, abychom se nezabili o nějakou překážku. Na rozhodování máme často jen 
zlomek sekundy. Takže v podstatě běhat agility je úplná hračka, pokud jsme rychlí, dobře se 
orientujeme v prostoru, dokážeme koordinovat své pohyby a máme smysl pro správné 
načasování.  
 
Při agility se využívá několik otoček, bez kterých parkur nemůžeme plynule zaběhnout: 

 
 
Otočka na čelo (front cross – FC) – psovod 
je před psem a mění stranu (z levé ruky na  
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pravou či naopak), ke psu je člověk otočen celou dobu čelem, aby ho mohl kontrolovat. 
 
 

Přeběh za psem (rear cross – RC) – nejstarší 
otočka. Psovod psa vyšle na nějakou překážku a za 
ním přeběhne na druhou stranu.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Francouzská otočka (blind cross - BC) – psovod mění 
svou pozici zády ke psu (z levé ruky na pravou a 
naopak), provádí se, když je pes zaměstnán nebo když 
jsme hodně před psem. Psovi přeběhneme z jedné 
strany na druhou před nosem. Provedení musí být 
rychlé a musíme vědět, že se se psem nasrazíme. 
Rameny a pohybem rukou se utvrzuje směr dráhy.  
 
 

 
 
 
Německá otočka („Ketcher“ či top spin) – 
psovod se otáči do protipohybu psa (když je 
pes ve skoku, psovod je k němu zády), čímž se 
zkracuje oblouk.  
 
 
 
 
 

 
 
Ukázka vedení u jedné tréninkové sekvence podle metodiky Martiny Magnoli Klimešové: 
 

Nákres parkuru – čísla označují pořadí překážek                                   (zdroj: časopis Psí sporty, 03/2011)  
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Popis vedení: Psa vyšleme do slalomu… 
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Závěr: 
 
Cílem této hodiny bylo, abychom si uvědomili, že psovod – handler hraje zásadní roli při 
běhu a od něj a jeho chyb se odvíjí chyby psa.  Řešení jednotlivých sekvencí je pak otázkou 
praktického výcviku, kde bychom si měli natrénovat různé situace tak, aby je pes (a hlavně 
my) dokázal zvládnout. Musíme počítat s tím, že každá sekvence a každý parkur je úplně jiný 
a vyžaduje specifické řešení. Ale v tom je kouzlo agility, nikdy nevíme, jaké prvky budou na 
závodech postavené. 
 
Použitá literatura:  
 
Časopis Psí sporty (3/2011) 
 
Použité odkazy:   
 

http://lerl.info/katachyon/view.php?nazevclanku=co-to-je-quotsystem-    

vedeniquot&cisloclanku=2012100002 

http://www.katachyon.lerl.cz/view.php?nazevclanku=stenata-a-agility- pomucky-k-

agility&cisloclanku=2008040002 

http://www.psihry.cz/agilityslovnik.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lerl.info/katachyon/view.php?nazevclanku=co-to-je-quotsystem-%20%20%20%20vedeniquot&cisloclanku=2012100002
http://lerl.info/katachyon/view.php?nazevclanku=co-to-je-quotsystem-%20%20%20%20vedeniquot&cisloclanku=2012100002
http://www.katachyon.lerl.cz/view.php?nazevclanku=stenata-a-agility-%20pomucky-k-agility&cisloclanku=2008040002
http://www.katachyon.lerl.cz/view.php?nazevclanku=stenata-a-agility-%20pomucky-k-agility&cisloclanku=2008040002
http://www.psihry.cz/agilityslovnik.html
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Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.28/02.0062 
Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární 

Lanškroun 

Název klíčové aktivity:  Praktikum z kynologie 
Číslo aktivity:    02 
 
 

Metodika k praktiku z kynologie č. 14 
 
Téma 5. Dog dancing 
 
Úvod 
 
Dnešní lekce je věnovaná pravidlům Dog dancingu. Je to psí sport, který teprve nabírá 
příznivce. Je čím dál více oblíbený právě pro jeho rozmanitost a časovou nanáročnost. 
Přiblížíme si, co se na zádovech smí, jak je Dog dancing rozdělený a jaké můžeme skládáním 
zkoušek získat tituly. 
 

Teorie  
 
Dog dancing je sport, při kterém psovod se psem 
předvádí na hudbu sestavu, vytvořenou z různých 
tanečních prvků, ať už psa nebo psovoda v rytmu 
hudby. Můžete vymyslet pomalou, dojemnou 
sestavu na písničku z filmu Titanic nebo i rychlou, 
akční sestavu plnou adrenalinu.  
 
Předvádět se může téměř cokoliv, prvky nesmí 
ohrožovat zdraví psa, jinak se ve fantazii meze 
nekladou. Je povolena celá škála pohybů od chůze 
u nohy, po otočky, slalom mezi nohama, couvání, 
podávání pacek, panáčkování, válení sudů, skákání 
přes ruce nebo nohy psovoda.  
 
Závodní plocha by měla být velká cca 10 x 15 
metrů (rozměry musí být uvedeny v propozicích, 
aby lidé mohli sestavu přizpůsobit), plocha musí  
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být řádně označená, s neklouzavým povrchem a osvětlená.  
- Taneční týmy by měly využívat celou plochu. 
- Psovod by měl vymyslet sestavu, která má nějaký děj. 
- Sestavy by měly jasně ukazovat vztah psovoda a psa, dále pak obratnost psa, poslušnost, 
pozornost, flexibilitu a trénink. To vše v souladu s pohyby psovoda, hudbou a s ohledem na 
příslušnou divizi.  
- Sestavy mohou začít a skončit kdekoliv se psovod rozhodne, za předpokladu, že pes i 
psovod jsou na taneční ploše.  
- Pes, který se připravuje na svou sestavu, nesmí být v těsné blízkosti taneční plochy a psa, 
který je právě na taneční ploše, nesmí nijak rušit, zvláště ne štěkáním. V opačném případě 
může dojít k diskvalifikaci připravujícího se týmu.  
- Psovod by měl brát ohled na tělesnou stavbu a fyzické možnosti psa a nezařazovat do 
sestavy prvky, které by mohly vést k jeho zranění.  
- Použití slovních i posunkových povelů (řeč těla) je povoleno, psi mohou být v kontaktu se 
psovodem (vzájemné dotyky jsou povoleny). Psovod však nesmí se psem manipulovat.  
- Psi, kteří během sestavy štěkají, a toto štěkání není zřejmou nedílnou součástí sestavy, 
budou bodově penalizováni.  
 

Rozdělení dog dancingu – jednotlivé divize 
 

 Divize A - MUSICAL DRESSAGE   
 
Tzv. hudební drezúra, je založena na 
pohybu psa – plynulý rytmický krok, klus 
nebo cval, přičemž pes je neustále v 
souladu s hudbou a s psovodem.  
 
Základní pohyby:   
 
DOPŘEDU – cval, klus, chůze, skok 
STRANOU – doprava, doleva 
ZPĚTNÝ – klus, chůze, skok, odraz 
KRUHOVÝ - otočky, obcházení 
VLNITÝ (hadovitý) – střídající se křivky 
OSOVÝ (pivot) – pes se otáčí kolem své osy ramen nebo 
hýždí a udržuje rovná záda 
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 Divize B – HEELWORK TO MUSIC 
 
Pes pracuje u levé či pravé nohy nebo v jiné pozici v blízkosti psovoda. Přibližně 
60% má být v pozici, ky je pes u nohy psovoda. Heelwork představuje 
schopnost psa se udržet u nohy psovoda, který se pohybuje elegantně a 
v jakémkoliv vyhovujícím tempu. 
 
 
 
Heel pozice je ta, při které se pes udržuje v nejmenší vzdálenosti od strany 
psovoda (pravé, levé, přední, zadní), pes může být otočen kterýmkoliv směrem 
– tudíž je možno zaujmout 8 heel pozic:  

- u levé nohy, pes se dívá stejným směrem jako psovod X opačným   
- u pravé nohy, pes se dívá stejným směrem jako psovod X opačným 
- bokem před psovodem, pes se dívá doprava X doleva 
- bokem za psovodem, pes se dívá doprava X doleva 
 

 Divize C – FREESTYLE  
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Freestyle umožňuje kterékoliv prvky, v jakékoliv vzdálenosti od psovoda. 
Mohou být použity veškeré skoky, obraty, prvky s rekvizitami. Nejlepší  
 
kategorie pro vytvoření opravdového dramatického příběhu. Heel pozice je 
akceptovaná, ale jen v malém množství. 
Základní cviky ve freestyle: 

- Otočky – pes se otáčí v uzavřeném kruhu, flipy – otočky s výskokem (salta) 
- Kruhy – pes se pohybuje po omezeném kruhu kolem psovoda či kolem 
rekvizity 
- Slalom – mezi nohama psovoda či mezi rekvizitami 
- Couvání – s psovodem, od psovoda, k psovodovi, kolem psovoda nebo ve 
slalomu 
- Póza (pozice) – pes udržuje nehybnou pozici, např.: stoj, sed, leh, úklonu, 
prosení, mávání packou, leh na zádech, na boku, atd… 
- Práce nohou – pes používá přední nohy individuálně na signál od psovoda 
- Práce na dálku – pes je nezávisle vyslán na značnou vzdálenost 
- Cviky na zadních – panáčkování – pes po krátkou dobu balancuje na 
zadních nohách 
- Skoky – pes může skákat volným skokem, odrazit se od psovoda či 
přeskočit rekvizitu 
- Sudy – pes se přetočí z lehu doprava nebo doleva 

 
- třeba brát vždy ohled na psovu 

formu a přizpůsobit mu 
sestavu! 

 
 Divize D – TANEC SE PSEM  
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V této divizi je důraz kladen hlavně na tanec psovoda. Pes může provádět  
jaklékoliv cviky, ze všechn ostatních divizí. Když psovod provádí různé taneční 
prvky, pes jej svými cviky vhodně doprovází, např.: chůze u nohy, otočky, sudy, 
slalom mezi nohama, přeskoky, .. 
 
 
Závody:  
 
Po vzoru ostatních zemí oficiálně zůstávají Heelwork to Music a Freestyle.  
 
Všechny oficiální závody, které pořádá Dog Dancing Club Czech Republic (DDCCR) jsou 
rozděleny do dvou výkonnostních kategorií Beginners (začátečníci) a Advanced (pokročilí). 
Každý začínající tým startuje v kategorii Beginners a za umístění získává body, které se 
zapisují do výkonnostní knížky (je nutné, aby si výkonnostní knížku závodníci pořídili před 
svými prvními závody), kterými se následně kvalifikuje do kategorie Advanced.  
Bodové ohodnocení umístění:  
1. místo - 5 bodů  
2. místo - 3 body  
3. místo - 1 bod  
Tým může po dosažení šesti bodů zažádat pověřeného člena klubu o přestup do kategorie 
Advanced, ale může startovat v Beginners až do dosažení 10-ti bodů, pak musí postoupit.  
 
Každá divize je hodnocena samostatně. Tým může v divizi Heelwork to Music závodit v 
Advanced a zároveň startovat v Beginners v divizi Freestyle, pokud ještě nezískal 10 bodů. 
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Zkoušky: 
 
Zkoušky se mohou ve všech 4 divizích (pravidla výše). 
 
- Postupové zkoušky: 
 
Když máme s pejskem nacvičenou nějakou sestavu odpovídající pravidlům, 
můžeme si složit nějaké dog dancingové zkoušky. Pořadatelem je DDCCR, 
posuzuje je klubem vyškolený rozhodčí (divizi Tanec se psem posuzují 2 
rozhodčí). V každé ze čtyř divizí a každé ze tří úrovní je seznam cviků, které pes 
musí předvést v časovém limitu stanoveném pro danou zkoušku. Cviky jsou 
hodnoceny body 0 - 3, přičemž při nesplnění cviku (0 bodů) nebo nedodržení 
časového limitu je tým diskvalifikován. Cviky, které nejsou pro danou zkoušku 
předepsané, nejsou hodnoceny. Před začátkem zkoušky odevzdá psovod 
pořadateli hudbu a seznam cviků v pořadí, v jakém je máte do sestavy zařazeny. 

Zkoušek první úrovně se smí účastnit psi od 10 měsíců, zkoušek vyšší úrovně se smí účastnit 
psi od 12 měsíců. 
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- Rozdělelní postupových zkoušek: 
 

Každá ze čtyř divizí má tři úrovně obtížnosti. Každý tým musí nejprve začít v první úrovni a 
jejím splněním se může dostat do úrovně druhé a pak třetí. V divizích se postupuje nezávisle, 
pes tedy v jedné divizi muže skládat zkoušku 3. úrovně, ale v další musí opět začít na 1. 
úrovni. 

 
Podle počtu bodů za jednotlivé cviky tým získává hodnocení dobře, velmi 
dobře nebo výborně. S hodnocením "dobře" tým splnil zkoušku, ale pokud chce postoupit do 
další úrovně, musí zkoušku opakovat a získat přinejmenším hodnocení "velmi dobře".  
S hodnocením "velmi dobře" tým muže na dané úrovni zkoušku opakovat, nebo může 
postoupit do další úrovně. S hodnocením "výborně" pes musí skládat další zkoušku dané 
divize pouze na vyšší úrovni, zkoušku na stejné úrovni opakovat nemůže. 
 
Výsledky ze zkoušek jsou zapisovány do výkonnostního průkazu, který získáte na svých 
prvních zkouškách nebo závodech. 
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- Tituly udílené za postupové zkoušky: 
 
Master od dogdancing (MoD) – za splnění všech zkoušek v jedné divizi  
      - MoD A - všechny úrovně Musical Dressage 

  - MoD B - všechny úrovně Heelwork to Music 
   - MoD C - všechny úrovně Freestyle 
  - MoD D - všechny úrovně Tanec se psem 

MoD 1/MoD 2/MoD 3 – za splnění všech zkoušek na první úrovni ve všech divizích 
    (všechny divize na 1. úrovni/na 2. úrovni/na 3. úrovni) 
Champion of Dogdancing (CoD) – za všechny splněné zkoušky na 3. úrovni 
 

( http://www.aibara.estranky.cz/clanky/uspechy-chs.html) 

 

Závěr:  
 
Dozvěděli jsme se, co je vlastě Dog dancing a jaká jsou jeho pravidla, že se rozděluje do 4 
divizí na zkouškách a do 2 na závodech. Teď už jen vzít psího parťáka, naučit ho pár triků, 
vymyslet sestavu a hurá na závody  
 
 
Foto: archiv Z. Klimešové   
 
Použitá literatura: časopis Psí sporty 02/2013 
 
Použité odkazy: http://www.dogdancingclubcr.cz/clanky/pro-zavodniky.html 

    http://www.dogdancingclubcr.cz/clanky/o-dogdancingu.html 
 

http://www.aibara.estranky.cz/clanky/uspechy-chs.html
http://www.dogdancingclubcr.cz/clanky/pro-zavodniky.html
http://www.dogdancingclubcr.cz/clanky/o-dogdancingu.html
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Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.28/02.0062 
Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární 

Lanškroun 

Název klíčové aktivity:  Praktikum z kynologie 
Číslo aktivity:    02 
 
 

Metodika k praktiku z kynologie č. 15 
 
Téma 5. Dogdancing 
 
Úvod: 
 
V této hodině se seznámíne s nácvikem cviků, které při Dog dancingu nejvíce využíváme a 
těch které jsou zažazené do povinných prvků. Jak se má pes daný prvek naučit se budu snažit 
popsat tak, aby to platilo na co nejvíc pejsků, ale nikdy není sto procentní, že zrovna tenhle 
popisek bude přesně Vašemu psu vyhovovat. Každý pes je originál, vyžaduje individuální 
přstup a my to musíme respektovat. 
 

Teorie:  
 
S pejskem cvičíme jen, když na to máme oba náladu. Pokud je psovod naštvaný, nebo si 
myslí, že má špatný den, tak všechny emoce přenáší na psa, pak se nedaří, což není dobré 
pro psychiku člověka a už vůbec ne pro psa. Při tréninku je dobré být na klidném místě, kde 
pejska nic nerozptyluje a může se plně soustředit na práci. Denně cvičíme víckrát, ale po 
kratších časových intervalech. 
 
Prvky z Musical Dressage 
 
Chůze do boku: Pes je vedle nohy, ruku s pamlskem mu dáme 
před čumák a pomalinku do něj „strkáme“. Pes nám musí 
uhýbat, takže ustupuje. Za každý malý krůček správně mu dáme 
pamlsek. Postupně, když bude dělat krůčky, tak přidáme povel, 
např.: „do boku“. Až pejsek bude alespoň trochu povel chápat, 
tak si ho můžeme postavit před sebe, dát mu pamlsek opět k 
čumáku, říkat ten povel, ustupovat na stranu s ním a chválit i za 
náznaky ústupů. 

http://www.energy-spirit.com/photos/tanec/lucky_turn.jpg 

http://www.energy-spirit.com/photos/tanec/lucky_turn.jpg
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Prvky z Heelwork To Music 

 
Chůze u nohy: Toto je nejzákladnější cvik, který se používá úplně všude (v poslušnosti, venku 
na procházkách,…). Psa navedeme pamlskem do základní polohy (tj. že nás má obejít a 
sednou si k levé noze), poté se rozejdeme s pamlskem u jeho čumáku, aby koukal nahoru. Po 
malých kouskách mu dáváme, chválíme ho a říkáme mu povel (např.: k noze). Když pes ví, co 
má udělat po povelu („k noze“), udbouráváme pomalu ukazování, jakmile polohu zaujme, 
pochválíme a opět se rozejdeme, omezujeme držení pamlsku před čumákem. Pejsek by měl 
pochopit, že když psovod řekne „k noze“, tak se zaujme základní poloha a poté jde u nohy se 
zvednutou hlavou. 

 
http.//www.migiarchimi.rajce.idnes.cz 

 
Prvky z Freestyle 
 
Couvání: Psa si postavíme před sebe, pamlsek máme opět u jeho čumáku. Když se pes 
soustředí, rozejdeme se proti němu, on musí couvat. Pokud couve hodně do stran, tak si 
z něčeho můžeme vytvořit uličku, která ho nepustí nikam jinam než rovně. U toho 
opakujeme povel, např.: „couvej“ po malých kouskách mu dáváme pamlsky a chválíme, když 
hezky couve. Zezačátku chválíme i malý krůček dozadu a časem po psovi kroků chceme víc a 
víc. Až pes bude povel 100% chápat, může couvat různě, např. k psovodovi, od psovoda či 
může psovoda obcouvávat. 
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http.//www.migiarchimi.rajce.idnes.cz 

 
Odraz od psovoda: Nejdříve si klekneme na zem a psa pamlskem navádme aby se po nás 
prošel. Až to pes pochopí, tak ho trochu zrychlíme povzbuzováním a začneme říkat povel. 
Když se pes hezky odráží, tak se postupně začneme zvedat, např. se opřeme o postel, později 
o zeď. Pejsek se naučí se od vás odrážet, i když stojíte. 
 

 
http.//www.migiarchimi.rajce.idnes.cz 

 
Válení sudů: Psa položíme na zem, a 
pamlskem ho navedeme do pozice na boku 
(popř. mu můžeme i trochu pomoct rukou, 
ale vždy je lepší při cvičení se psem moc 
nemanipulovat). Když je na boku, musíme ho 
pamlskem navést ještě více na záda a pak aby 
se překulil. Z polohy na boku mu asi budeme  
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muset prochu pomoct, ale to se budeme snažit co nejdříve odstranit. 

  
http://www.energy-spirit.com/photos/tanec/fidorka_sudy.jpg 

 
 

 
Plazení: Pejska položíme, ruku mu dáme na lopatk, 
říkáme mu povel (např. „plaz“). Rukou ho přidržujeme 
u země, ale až nebude pes mít tendenci se zvedat, tak 
ji pomalu začínáme oddělávat. Opět za každý malý 
posun dopředu chválíme a dáváme malé kousky 
pamlsků. 
 
http://www.energy-spirit.com/photos/tanec/freddie_plaz.jpg 

 
 

Závěr: 
 
V této lekci jsme si trochu přiblížili, jak pejska naučit nějaké triky, které by se nám mohli 
hodit nejen, pokud se rozhodneme dělat Dog dancing, ale i když budeme pejska chtít naučit 
nějaké triky pro radost. Každopádně musíme veškeré cvičení pejskovi přizpůsovit, jsou psy, 
kterým pomáhání rukou nemají rádi a jsou zase psy, kterým to nevadí. Vždy musíme vědět, 
co je našemu psovi příjemné a co už ne. Pes musí mít s výcvikem spojené věci, které mu 
nevadí, aby se na další lekci hodně tešil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energy-spirit.com/photos/tanec/fidorka_sudy.jpg
http://www.energy-spirit.com/photos/tanec/freddie_plaz.jpg
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Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/02.0062 

Název projektu: Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun 

Název klíčové aktivity: Praktikum z kynologie 

Číslo aktivity: KA 02 

 

Metodika k praktiku z kynologie č. 16 
 
Téma 5. Dog dancing 
 
Úvod:  
 
V této lekci se seznámíme s teorií tvorby choreografie – jak by měla správně vypadat, dále 
s nácvikem sestavy, když vybereme tu správnou písničku i s tím do jaké divize se co hodí. Co 
je ale při Dog dancingu nejdůležitější? Je to Vaše originalita, Vaše nápadité prvky, kostýmy.. 

 
Teorie: 

 
Když se rozhodneme jet na závody, nejdříve si musíme 

vybradi divizi, ve které bychom chtěli vystupovat. Od toho 

se totiž odvíjí výběr hudby, tvorba kostýmu i použité cviky.  

 

V Musical Dressage je důležité, aby pes uměl měnit tempo 

i v klusu, podle hudbu buď klusat při zemi a rychle, nebo 

vykopávat přední nohy vysoko do vzduchu, což se hodí k 

pomalejšímu rytmu. Člověk musí mít přesně vyměřený 

rytmus, kterým pes dokáže couvat, obíhat nebo se točit.  
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Heelwork to Music vychází z anglické obedience (něco jako poslušnost), takže je důležité si 

uvědomit, že náplní téhle divize je chůze u nohy dopředu, dozadu, do boku, točení se na 

místě, a to ve všech možných heel pozicích (dohromady osm).  

 

Pro Freestyle se zase nejvíc hodí pes, který má celou škálu 

akčních cviků nebo zajímavých póz, rád obíhá i skáče. 

Zároveň psovoda by mělo bavit vymýšlení kostýmu a práce s 

rekvizitami.  

 

Pro Tanec je velmi vhodný pes, který umí pracovat 

samostatně a nevyruší ho, když psovod začne tančit. 

Výběr hudby není jednoduchý, pro někoho to znamená 

nejdelší období při tvorbě sestavy. Je dobré mít hudbu 

uloženou v počítači a podle tématu si procházet písničky 

jednu po druhé, až jich zbyde několik, u kterých si zkoušíme 

představit cviky. V téhle fázi ještě pár písniček vypadne, 

protože zjistíme, že se nám sice daří vymyslet cviky, ale není 

to nic originálního. Můžeme také pak vyrazit s písničkama 

ven a zkoušet cviky do hudby, někdy pes nestíhá nebo mu 

písnička „nesedne“, tak ji vyřadíme. 

 

Když vybíráme cviky pro Musical Dressage nebo Heelwork to 

Music, postupujeme tak, že se nejdříve snažíme obsadit 

stěžejní místa skladby, například v refrénech by měly být 

tématicky podobné cviky. Například poprvé jednoduchý 

slalom mezi nohama dopředu, podruhé dozadu. Potom je 

důležité vymyslet zajímavý začátek, který má zaujmout 

rozhodčí, i superkonec, který je má definitivně přesvědčit o 

kvalitách vystupujícího týmu. 

 

Obecně by cviky měly vystihovat hudbu, odpovídat 

celkovému námětu sestavy a pes by měl zároveň naplnit 

svoje fyzické možnosti. Při umisťování cviků je dobré dbát 

několika pravidel. - Není dobré opakovat cvik stále dokola,  
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pokud ho pes nepředvádí nějakým originálním způsobem, a i tak je dobré s ním šetřit.  

- Měli bychom respektovat hudbu a její témata - kde se mění téma je dobré i změnit cvik.  

- Pro zaujmutí publika je dobré uvědomit si i načasování 

a zkombinovat dva odlišné cviky, například sudy a 

výskok, pózu a rychlý běh.  

- Konečnou podobu sestavy je dobré napsat si na papír, 

pokud možno i s odpovídajícími body v hudbě. Když 

sestavu vymýšlíme, může se nám vše zdát dobré, ale po 

čase třeba zjistíme, že by bylo dobré něco změnit a bez 

sepsaných cviků se nám rekonstrukce vystoupení nemusí 

podařit. Jakmile máme cviky zapsané, už obvykle jen 

doupravujeme jejich umístění vzhledem k publiku a 

porotě, neměli bychom zapomínat, že co porota neuvidí 

ani nemůže hodnotit.  

 

Je dobré nenechat se při vymýšlení choreografie 

omezovat tím, co pes už umí, nebo co se na soutěži očekává, a zůstat otevřený novým 

možnostem.  

Písničku můžeme sestavit i z více sestříhaných skladeb. 

 

Závěr: 
 
Doufám, že Vám tato lekce pomohla. Tomu, kdo plánuje jet na závody, jsem se snažila 
přiblížit tvorbu choreografií, výber hudby a sestavení cviků. Nácvik sestav je velice zábavná 
část (i když to tak nevypadá). Pes si to oblíbí, protože za dobře provedené cviky dostane 
odměnu a vy z toho máte dobrý pocit. 
 

Použité odkazy: http://zpravodajddccr.blog.cz/0903/vytvareni-choreografie 

http://www.dogdancingclubcr.cz/ 
 
 

http://zpravodajddccr.blog.cz/0903/vytvareni-choreografie
http://www.dogdancingclubcr.cz/

