
   
Duben 2014 

 

Sportujeme se psem: Agility 

Agility je anglické slovo a v překladu znamená hbitost. 
Tento termín se využil jako název pro psí sport. Jedná 
se o závod, při kterém pes musí bezchybně překonat 
trať s překážkami ve správném směru a pořadí a v co 
nejlepším čase. Sport vznikl roku 1978 v Anglii a dnes je 
označován za nejoblíbenější psí sport. Není tedy divu, 
že probíhaly spekulace o zařazení agility mezi hry letní 
olympiády. 
Tento sport může provozovat úplně každý s kterýmkoliv 
psem. Na závodech tedy potkáte i desetileté dítě 
s ovčákem anebo seniora s chrtem. Dokonce existují 
speciální závody pro vozíčkáře. Faktem je, že za 
každým vyhraným závodem, jsou roky práce náročné na 
fyzičku ale i psychiku psovoda. 
Psovod totiž nese za všechny běhy zodpovědnost. To 
on je mozkem akce a musí hlídat nejen své kroky ale i 
kroky psa a řečí a posunky ho navádět přes překážky. A 
pokud se stane chyba, bývá chybou psovoda a pes by i 
přes to měl být vždy pochválen. Hlavním cílem 
kteréhokoliv sportu by mělo být hlavně utužování vztahu 
pes-člověk a až v další řadě honba za medailemi. 
Krátce o pravidlech: Překážky na trati se dělí do tří 
skupin – skokové, zónové a probíhací. Mezi skokové 
překážky řadíme skok vysoký, skok daleký a proskokový 
kruh, mezi zónové řadíme kladinu, áčko, houpačku a do 
probíhacích patří tunely pevné a látkové, a slalom. 
V optimálním případě překonává závodní tým (psovod a 
pes) parkur bez penalizace a v čase kratším, než je 
předepsaný. Důvody k penalizaci mohou být v zásadě tři 
– chyba (např. shození laťky u skoku vysokého), 
odmítnutí překonat překážku a překročení časového 
limitu. 
Pokud byste měli zájem o tento psí sport, užít si aktivně 
dvě hodiny ve společnosti jiných týmů, přijďte za námi 
na cvičák. Cvičíme pravidelně každou neděli od 12:30 
v Pivovarské ulici za Coop Discontem. Více informací na 
www.agilityvledci.wbs.cz 
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Triky s Viky: Kuk 

Zjednodušeně lze „kuk“ popsat tak, že psovi nastavíte 
ruku, on na ni dá přední packy a vykoukne pod vaší 
rukou. Lze tento fígl natrénovat i se židlí, stolem, atp. 
 

1. Stoupneme si před psa a zvedneme před ním ruku 
tak, abychom vytvořili rovinu mezi loktem a dlaní. 
Výška závisí na výšce vašeho psa. Pro představu - 
ruka by měla být ve výšce loktů psa, když stojí na 
zadních. 

2. Lákáme psa, aby se předními packami opřel o naši 
ruku, motivujeme ho vhodným pamlskem. Pokud se 
pes opírá o naši ruku byť jen jednou packou, 
okamžitě jej odměňujeme. Postupně ho naučíme 
opírat se oběma. Ti šikovnější to zvládnou velice 
brzo, někteří již napoprvé.  

3. Když jsme si jistí, že pes chápe, co po něm chceme, 
můžeme trik dokončit. V okamžiku, kdy máme psa 
opřeného o ruku, dáváme pamlsek zespodu ruky 
k čumáku psa tak, abychom ho nutili dávat hlavu 
pod ruku, mezi své tlapky. Odměnu psovi nabízíme 
v úrovni jeho hrudníku, abychom předešli tomu, že 
pes bude mít tendenci vykukovat nad rukou.  

4. Při dalších pokusech přidáváme povel „kuk“ a trik 
opakujeme. Pokud se pes opírá pouze jednou 
packou, budeme mu dávat pamlsek blíže k čumáku 
a ne tak nízko. 

5. Pro perfektní provedení triku dáváme psovi pamlsek 
až po chvilce, kdy vydrží v námi požadované pozici. 
Ve finále stačí psovi nastavit ruku a říct povel "kuk". 

Psa nezapomínáme chválit a odměňovat. 

 
Autor: Jana & Viktorka 
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Z veteriny: Dysplazie kyčelního kloubu 
Stejně jako lidský je i psí kyčelní kloub vysoce pohyblivý kulovitý kloub. Charakteristickým znakem dysplazie je vývoj 
tvarovaných kloubních ploch. Kulovitý konec stehenní kosti se oplošťuje a poškozuje. Zároveň dochází ke změlčování 
jamky pánve. Pak do sebe vzájemně dobře nezapadají. 
Podezření na DKK může být vysloveno na základě bolestivosti kloubu. K potvrzení diagnózy jsou vždy nutné 
rentgenové snímky. Pokud se psovi prokáže dysplazie, můžeme akorát dostat bolestivost pod kontrolu a podáváním 
chondroitinu, glukosaminu a rybího oleje zmírnit opotřebení kloubu, vada jako taková je však nevratná. Důležitá je 
tedy prevence v období růstu psa. Doporučuje se do věku jednoho roku vykonávat kratší ale o to častější vycházky, 
nosit psa nahoru i dolů po schodech a zabránit mu ve skákání a přeskakování. 

Autor: Petra & Laky – z knihy: Velká kniha rad první pomoci pro psy 
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Lásko, budeme mít…štěně! 
Psal jsem zde o ztrátách a nálezech a jak se s nimi vypořádávat, případně kde hledat pomocnou ruku v případě nouze (ztráty) či komu podat ruce i 
obě ve chvíli štěstí. Chvíle štěstí potkávají bez ohledu na pohlaví a věk náhodně nebo s trochou pomoci blízkých téměř celou populaci bez výjimek. 
U populace mladé, spárované pro společný život či jeho část, pak by štěstím měl být příchod vlastních potomků. Ne, že by nebyl. Jen současný 
přetechnizovaný a vpřed se ženoucí svět nastavil pořadí hodnot trochu jinak, než bylo dříve zvykem. Mladých párů, které svírají pyšně vodítko, na 
jehož konci je sice miláček, ale čtyřnohý je v ČR více než těch co tlačí kočárky. Čtyřnožec se pro ně stal právoplatným členem rodiny a tmelem 
jejich vztahu. Věk prvorodiček se posunul z 22 na 28 let a pořízení psa je snadnější alternativou pořízení dítěte. Pes či jiné zvíře funguje ve vztahu 
jako lakmusový papír, ukazující míru lásky, pečlivosti a podpory protějšku v konkrétní dvojici. Psa vlastní tři čtvrtiny bezdětných domácností v ČR 
bez ohledu na věk. Oplývá totiž rysy dítěte, když je stejně bezprostřední, bezpodmínečně milující, vždy bez zábran vítající příchozího člena své 
smečky a radující se ze života jen tak. 
Často bývá i pojítkem dvojice po jejím rozchodu a pes pendluje a supluje střídavou péči. 
Zlomovým okamžikem v životě mladých Čechů již dnes není nástup do práce, svatební zvony či společné bydlení. Často pracují již za studií, se 
svým drahým žijí „na psí knížku“ dlouho před sňatkem. Dospělost se dnes proto počítá až od narození prvního dítěte. 
Experti na lidskou i zvířecí duši se radují. Zvíře se stává předvojem pro budoucí ratolest a vážně, ale s výrazně menšími riziky neblahých 
vztahových dopadů, prověřuje a odkrývá partnerovy rysy. To, že štěně vykoná svou potřebu tam, kde dle mínění páníčků nemá, vyvolá hned 
modelovou situaci. Kdo to uklidí? Kolik řečí při tom pronese? Jak se přenesou přes poškození (i nevratného) domácího vybavení? Kolik jeden či 
druhý obětuje vlastního pohodlí ve prospěch potřeb psa a pochopení pro momentální nepoužitelnost toho druhého. Když správně vychovaný pes ve 
dvě hodiny ráno „ohlásí“ sobě vlastním způsobem potřebu jít se vyvenčit, kolik dvojic se smírně dohodne na doprovodu miláčka do tmavé a studené 
noci? Ti co to zvládnou, jistě nebudou mít problém řešit noční (i jiné) problémy svého dítěte. 
Pes není plyšová hračka, jež se po omrzení odloží. U velkých plemen je to závazek na 10 let u malých i více než 15 let. A to s sebou nese již i 
citelnou položku domácího rozpočtu. Suma úkolů, nákladů, povinností a odpovědnosti leckdy mladý pár zaskočí, výrazně znepříjemňuje představu 
pohodlného života a „miláček“ končí v útulku nebo dokáže dvojici i rozdělit. To je však další z peripetií, jež přináší život a o nich někdy jindy. 
Lze si jen přát, aby při vší lásce k psům zůstala mladým chuť zaměnit „psí radovánky“ za tanec mezi kojením, dětskými nemocemi a vysedáváním 
na dětském hřišti, kam je nejen psům vstup zakázán. 
Jean Effel při své tvorbě světa s Werichovým českým komentářem prohlásil „Milujte se a množte se, to je zákon světa“.  Tak se toho mládeži držte 
ještě více než svých čtyřnohých miláčků. My dříve narození budeme potřebovat, aby nám někdo přispíval do státní kasy na důchody, a pejskové to 
bohužel neumí a nemohou. 
Aby byl závěr nejen moralistní, ale přímo k optimismu nabádající, přikládám níže uvedené otázky (nejsou kvízové jako jindy) k odpovědím dle 
vlastního uvážení. 

1) Koupíme si psa?      2)  Uděláme si děti?                    Autor: BG  

 

 
Ledečtí agiliťáci zaváleli v Třešti 
 

Od ledna visely na webu propozice na neoficiální závody: Jarní Třeštění. A jelikož je 
Třešť poměrně blízko, rozhodli jsme ukázat všem své kvality. Našimi reprezentanty nebo 
spíše reprezentantkami byly: Ivet Sechovcová se svým vižlím puberťákem Paulem, 
Janča Pešková a kříženka Viktorka a do třetice Alča Jelínková s hovawartkou Scully. 
Jako podpora jeli „na výlet“ a fandit jejich drazí mužové a moje maličkost.  
    Na místo jsme dorazili mezi prvními o půl sedmé ráno. Pořadatelé se na nás 
prosebně podívali, jako že ještě minutku a tak jsme vyrazili psy vyvenčit. Paul 
překypoval energií a v očích Ivet byl vidět náznak 
strachu a nervozity. Nikdo totiž nemohl předem 

předpovědět, co se Maďarovi zrodí za nápad v hlavičce. A co teprve na place !  
    První boj, který jsme vyhráli, byl boj se stanem. Podařilo se a náš zelený výstavní 
stan stál pyšně mezi dalšími deseti úplně stejnými. Pěkně jsme se zabydleli a holky se 
šly zapsat. Harmonogram dne byl následující:2 běhy štěňat (mezi startujícími i  náš – 
Paul), vyhlášení výsledků jednotlivých běhů i součtů. Následoval běh začátečníků, běh 
pokročilých, menší přestávka a po ní druhé běhy začátečníků a pokročilých. Viktorka a 
Scully bojovaly v začátečnících v kategorii L. 
    Paul byl tedy na řadě jako první. I když to vypadalo, že stíhá sledovat všechno dění okolo, ve chvíli, kdy rozhodčí 
odpískala start, zapnul všechny svoje agiliťácké senzory a šlapal jak nikdy. Držela jsem kameru, všechny běhy jsem 
nahrávala a při tom ani nedýchala. Paul si vyběhal 3. a 2. místo a v součtech mu to dalo celkově stříbro!  

    Kolem půl jedenácté pomalu přicházela řada na Viktorku a krátce poté i na Scully. 
Tato kategorie byla nejobsazenější ze všech. Své síly zde poměřilo 26 psů. Viky byla 
ještě ve větší nevýhodě, protože se svými 45 centimetry musela prorazit mezi šedesáti 
centimetrovými Border Koliemi. Předvedla ale ohromný výkon a probojovala se v obou 
bězích do té lepší půlky a v součtech dokonce do první desítky.  
    Scully (a nejen ona) se celý den zajímala hlavně  o řízky, co jsme měli v taškách. Na 
parkuru ale ukázala radost z běhání. S Alenkou jsou skvěle sehrané a dopředu vědí, co 
jedna od druhé očekávat. Tomu Alča také přizpůsobila své vedení a nemohlo to 
znamenat nic jiného, než oba čisté běhy, super časy, 7. a 5. místo a v součtech stříbro! 

    Závody se vydařily, odjížděli jsme spokojení, plní dojmů a i opálení od sluníčka. Pořadatelé si připravili krásné ceny, 
paní rozhodčí vymyslela pěkné běhavé parkury. A na našem webu jistě dohledáte fotografie i videa.  

Autor: Petra Blažková 


