Agility
Co je agility
Agility je poměrně mladý kynologický sport. Původně byl odvozen od koňského parkuru, kde
jsou na vyhrazeném prostoru překážky a jezdec na koni je v určeném pořadí překonává.
Parkur agility je samozřejmě velikostně přizpůsoben a navíc obohacen o překážky jako je stůl,
kladina, houpačka, slalom, šikmá stěna, proskokový kruh nebo skok daleký. V původním řádu
agility, který vznikl v 70.letech v Anglii byly ještě překážky jako křížová kladina, vodní
příkop, kavalety a přírodní překážky. Popis a rozměry jednotlivých překážek najdete v Řádu
agility. Dráhu překonává pes pod vedením psovoda , ale pouze na základě slovních povelů a
pohybů psovoda.V závodě nesmí mít pes ani obojek a vzájemný dotek psa a psovoda je
považován za chybu. Trať má 12 až 20 překážek, pro každý závod se staví nová, a možných
kombinací je tedy nekonečné množství. Cílem závodu je překonat trať pokud možno bez
chyby, tedy bez trestných bodů, bez diskvalifikace a v co nejkratším čase. Za co se konkrétně
udělují trestné body a za co může být team (psovod a pes) diskvalifikován se můžete opět
dočíst v Řádu agility.
Aby byly srovnatelné výkony různě velkých psů, jsou psi rozděleni podle kohoutkové výšky
do tří kategorií - Small jsou psi do 34,99 cm a překonávají překážky vysoké 25 - 35 cm,
Medium jsou psi od 35 cm do 42,99 cm kohoutkové výšky a přeskakují 35 - 45 cm vysoké
překážky, kategorie Large jsou pak psi od 43 cm v kohoutku a výška skoku je pro ně 55 - 65
cm.
K nám se agility dostalo v 90. letech a způsob výcviku hodně vycházel ze služebního výcviku.
Běhalo se pomaleji a tratě nebyly tak technicky náročné. Původně se také běhalo jen ve dvou
kategoriích - Mini pro psy pod 40 cm a Standart. V roce 1992 byl založen Klub agility, a
konalo se nulté mistrovství republiky. Už v roce 1993 se první naše teamy účastnily
Mistrovství Evropy.
Agility můžete provozovat buď jen tak pro radost svou i psa, anebo se účastnit i závodů. Začít
závodit můžete od 18 měsíců psa. Aby byly zohledněny pokročilost a výkonnost jednotlivých
teamů, jsou vytvořeny tři výkonnostní kategorie- A1 pro začátečníky, A2- pro pokročilejší
závodníky a A3 - elitní třída pro "nejlepší z nejlepších". Pokud team splní 3x zkoušku A1 na
výbornou musí do roka postoupit do kategorie A2. Pokud splní 3x A2 na výbornou u dvou
různých rozhodčích s umístěním do třetího místa může si team požádat o kartu A3.Kategorii
A3 už musí každý rok obhájit, jinak spadne opět do kategorie A2. Pokud kategorii A3 obhájí
3x za sebou, získává titul Šampión A3.
Závodů se ročně v České republice pořádají desítky, často bývají součástí národních a
mezinárodních výstav. Úplný a aktualizovaný kalendář závodů v ČR ale i v zahraničí najdete
na stránkách Agility klubu ČR. V poslední době se také rozmáhá pořádání neoficiálních
závodů, kde si můžete vyzkoušet závodění nanečisto.
Jako ve většině sportů se i v agility pořádají mistrovství. U nás je to Mistrovství republiky a
Mistrovství republiky mládeže. Na světové úrovni se pořádá Mistrovství světa. Na olympiádě
v Londýně by mělo být agility také jako ukázkový olympijský sport.

Kde a jak začít
V České republice už dnes existuje mnoho kynologických cvičišť, kde se zabývají výcvikem
agility. Ikdyž stále jich není dost,takže budete muset pravdepodobně i zapátrat i v širším okolí
vašeho bydliště. Seznam těchto cvičišt najdete na seznamu oblastních skupin agility. Dobré je
také hledat na internetu, protože né všechna cvičiště jsou registrována jako oblastní skupiny

agility.
Začít samozřejmě můžete i samy. Buď si vyrobit vlastní překážky a zkoušet trénovat na
zahradě, nebo se s partou podobně nadšených lidí pokusit vytvořit vlastní skupinu agility. V
takovém případě je ale dobré se alespoň občas poradit s někým zkušenějším, abyste se
nenaučili zlozvyky, které se pak budou těžko odstraňovat.
Dobrou pomůckou v začátku mohou být i knížky (např. Agility, první krůčky - autoři Karina
Divišová, Martina Podešťová a Jaroslav Benda).

Zásady tréninku:
•
•
•
•
•
•
•

•

pes na agility by měl být zdravý a netrpět nadváhou
pes by měl mít základní poslušnost - přivolání, odložení
musím vědět co je pro psa největší motivace -hračka, pamlsek (jaký)
musím u psa vzbudit dojem, že agility je největší zábava na světě - chválit, chválit,
chválit a skončit trénink dřív než je pes úplně unavený
na parkuru psa netrestám, trpělivost - většina chyb stejně vychází z předchozí chyby
psovoda
při výcviku postupuji od jednoduššího k složitějšímu s ohledem na věk a zdatnost psa
- jednotlivé překážky, pak krátké sekvence, nižší překážky …
na trénink nosím vhodný oděv, který nepřekáží mě ani neruší psa, a neklouzavou
sportovní obuv

