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ANOTACE 

Tato práce se zabývá úplnými základy sportu agility. Popisuje základní výbavu a postup 

při výcviku štěněte i dospělého psa. Jsou v ní důkladně popsány první krůčky při výcviku. 

Je zde také podrobně rozepsaný postup při výcviku agility překážek.  

 

ANOTATION 

This work deals with the basic agility training. It describes the basic equipment and the 

process of puppy and adult dog training. The first steps in training are described 

thouroughly. Detailed information regarding each step in agility obstacles training is also 

provided. 
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1. ÚVOD 
 

Téma agility jsem si vybrala, protože se o tento sport hodně zajímám. Doma mám dva psy. 

Starší je osmiletý křížený jezevčík a s mladším tříletým shetlandským ovčákem Matyášem 

běhám závodně tento sport. Práce se psy mě ohromně baví, a proto jsem se rozhodla o 

agility napsat absolventskou práci. Agility je sport určený pro psy a jejich majitele. 

Dvojice je na sebe pevně vázána a ještě svůj vztah tímto sportem upevňuje. Jde vlastně o 

to, že pes musí pouze podle slovních pokynů majitele překonat překážky ve správném 

směru a správném pořadí. Cílem každého psovoda by mělo být hlavně upevnění pouta 

mezi psem a jeho pánem, ale také si tento sport pořádně užít, protože je to zábava. 

Samozřejmě každého velice potěší, když se mu občas podaří vyhrát pohár nebo medaili, 

ale správnému psovodu jde hlavně o prožití úžasného dne mezi svými kamarády a 

v neposlední řadě i se psy. Jelikož je můj pejsek trochu lenivý a bázlivý, chci tímto 

sportem Matyho především socializovat a naučit ho, že se nemusí všeho bát, a že agility je 

zábava.  

  



6 
 

2. AGILITY 

2.1. Co je agility? 
Agility je sport pro psy, který vznikl v roce 1978 v Anglii. Jedná se o překonání překážek 

psem za co nejrychlejší čas. Tento sport velmi dobře upevňuje vztah mezi psem  

a člověkem. Pes si sice po startu obvykle tvoří vlastní dráhy, ale aby tuto dráhu správně 

překonal, musí svou vymyšlenou dráhu občas přerušit pokynem svého majitele.  

2.2. Pravidla 
Aby mohl tento sport správně fungovat, musí psovodi dodržovat určitá pravidla. Dráhu 

probíhá pouze zdravý pes, který se dobře snáší s ostatními psy. Toto pravidlo je zavedeno 

z toho důvodu, aby nedošlo ke rvačkám nebo zraněním psa. Na závodech jsou přísně 

zakázány fyzické tresty psů a nevhodné chování k nim. Na samotné trati rozlišujeme  

tzv. odmítnutí a chyby. Mezi chyby řadíme shození laťky u skoku vysokého, shození části 

zdi, odraz od překážky u skoku dalekého, minutí branky ve slalomu (s výjimkou první), 

nedošlápnutí psa do kontaktní zóny u zónových překážek, seskočení z houpačky dříve,  

než se dotkne země, nedodržení časového limitu výdrže na stole a obvykle u kategorie 

začátečníků (A1) neúmyslný kontakt se psem. Jako odmítnutí je označováno minutí 

nástupní strany překážky (např. pes překážku oběhne a musí se vrátit, stačí ale, aby pes 

minul překážku a současně proťal rovinu, ve které je nástupní hrana  

překážky – prostě překážku mine) a minutí první branky ve slalomu. Počet chyb není 

omezen, ale maximální počet odmítnutí je 2 na jeden běh. Za chybu i za odmítnutí je dáno 

5 trestných bodů. Pokud pes nebo psovod poruší některé z těchto pravidel, hrozí  

mu diskvalifikace. Pes může být diskvalifikován, i pokud na něm jeho majitel zapomene 

obojek, nebo drží v ruce pamlsek či hračku. 

2.3. Kategorie 
Psi jsou rozdělení do tří kategorií podle kohoutkové výšky a to: 

 small - psi do 34,99 cm KVH 

 medium - psi od 35 do 42,99 cm KVH 

 large - od 43 cm KHV a výše 

Týmy se dále zařazují do kategorií podle výkonnosti: A1 (začátečník), A2 (pokročilí), A3 

(profesionálové). Aby se tým dostal do vyšší kategorie, musí složit 3 zkoušky. 
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3. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ 

3.1. Skoková překážka 
Úplným základem celého parkuru jsou skokové překážky („skočky“). Tuto překážku 

můžeme nastavit na tři velikosti, podle kohoutkové výšky psa. Běhy, ve kterých je více 

skoček než všech ostatních překážek se nazývají „jumpingy“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tunel 
Aby byl parkur zábavnější a napínavější, jsou do něj zařazeny i další překážky kromě 

skoček. Tunel je pro psy jednou z nejzábavnějších překážek. Běhy, ve kterých je více 

tunelů než skoček, se nazývají „tuneliády“. 
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3.3. Slalom 
Mezi jednu z nejobtížnějších překážek agility parkuru je slalom. U psů slalom obvykle 

není oblíbená překážka, a proto se poměrně těžko učí. Když se však pes naučí  

tuto překážku správně zdolat, je krásný pohled, když v plné rychlosti a s přesností 

proběhne slalomem.  

 



9 
 

4. DALŠÍ VYBAVENÍ 

4.1. Áčko 
Je takzvaná zónová překážka. Někteří psi z ní mají strach, ale jiné naopak tato překážka 

velice baví.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Kladina 
Kladina patří taktéž mezi zónové překážky, stejně jako áčko. Je áčku hodně podobná. 

Jedinou výjimkou oproti áčku je její dlouhý trup, který áčko nemá.  
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4.3. Houpačka 
Houpačka je třetí a zároveň poslední zónovou překážkou. Je to ovšem velmi náročná 

překážka, protože se pes nesmí zaleknout rány při dopadu konce houpačky na zem. 

Spousta psů to nezvládne a jsou za to diskvalifikováni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Látkový tunel 
Latkový tunel také patří u psů mezi méně oblíbené překážky.Je to tunel, který je  

však zakončený dlouhou látkou, a když do něj pes vběhne, nevidí na druhý konec. Většina 

psů z toho má strach, ale zanedlouho je to začne bavit.  
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4.5. Kruh 
Kruh je pro psy zábavná překážka. Někteří psi se však mohou leknout úzkého otvoru  

a mají menší strach, ale po čase se bát přestanou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Skok do dálky 
Jediný problém této překážky je, že ji nemůže překonat každý pes. Některým psům  

by mohla zničit klouby. Ale samozřejmě se dá nastavit dálka podle kohoutkové výšky psa. 

 

 

4.7. Zeď 
Zeď je překážka téměř úplně stejná jako skoková překážka.  Jediným rozdílem  

mezi skočkou a zdí je, že zeď je poskládaná z lehkých cihel, takže pes ji na rozdíl od 

skočky nemůže podlézt. 
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5. PRVNÍ KRŮČKY 

5.1. Kdy ideálně začít s tréninkem? 
S tréninkem je nejideálnější začít hned od štěněte. Samozřejmě každé začátky jsou těžké  

a ještě těžší je začínat se starším psem, ale i to se dá hravě zvládnout. Je dobré hned  

po přivezení malého štěněte, aby si zvykalo na své jméno, na kontakt s vámi a na pohyby 

vašich rukou. Pokud jste se o sportu agility dozvěděli až v pozdějších letech svého psa, 

není žádný problém začít později. Pejsek si tento sport sice nevžije, ale postupně  

se vše naučí a bude ho to bavit. Je tedy vhodné začít kdykoliv.  

5.2. Štěně 
Pokud jste si koupili malé štěňátko a chcete  

se věnovat tomuto sportu, je vhodné začít hned. 

Samozřejmě malé štěně nemá ještě zcela vyvinuté 

kloubní a stehenní kosti, a proto nemůže nic 

vysokého přeskakovat, aby se kosti správně 

vyvinuly. Štěňata jsou vlastně velmi podobná dětem, takže se stejně jako ony nedokáží 

dlouho soustředit. Proto každý trénink musí být dlouhý maximálně 10 minut. Důležité je, 

aby štěně bralo výcvik spíše jako hru a zábavu, jednoduše ho výcvik musí bavit.  

Vždy před tím, než začnete trénovat, pohrajte si se svým štěňátkem, abyste ho navnadili  

na výcvik. Za každý povedený kousek je důležité pořádně pochválit, třeba i přechválit,  

ale hlavně nekárat. Když štěně něco provede, naučte je třeba na důrazné „NE!“,  

že něco udělalo špatně a dělat to nesmí. U agility je však málo věcí, za které psa můžete 

pokárat. Maximálně lze psa u agility kárat za počurání překážky nebo očichávání překážek 

uprostřed parkuru.  

Dříve než se dostanete k parkurovým překážkám, začněte štěně učit povely poslušnosti  

a taky nezapomeňte, aby se naučilo slyšet na své jméno a reagovat na pohyby vaší ruky.  

Je to velmi důležité, protože když poběžíte parkurem, pes pečlivě sleduje pohyby vašeho 

těla a hlavně vašich rukou, a podle toho natáčí i svoje tělo a domýšlí se, kterou překážkou 

má nejspíše proběhnout. Někteří psi jsou na pohyby těla tak zvyklí, že jim nemusíte říkat 

ani slovní povely, ale podle vašeho správného držení a natáčení těla běží psi bezchybně 

celý parkur. Je také velmi důležité psa od malička socializovat, protože podmínkou  
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u tohoto sportu je snášenlivost psa s ostatními psy. Mohlo by se stát, že by vám mohl pes 

odbíhat z parkuru, což není příjemné ani pro vás, ani pro okolní lidi 

 

5.3.  Dospělý pes 
Obtížnější možností je začít trénovat agility se 

starším psem. Myslí se tím pes, který není 

trénován od štěněte. Ani tato varianta však není 

nemožná. Spousta lidí si vezme psa například 

z útulku, a chce se mu takto věnovat. V tomto 

případě je velmi důležité, aby pes získal plnou důvěru svého pána. Nejdříve ho naučte 

poslušnost a socializujte jej mezi ostatními psy. Je vhodné navštěvovat tzv. „cvičáky“,  

ve kterých je mnoho psů a především odborníci, kteří vám poradí s jakýmkoliv 

problémem. Když je tedy starší pes socializován, má základy poslušnosti a je připraven  

jak psychicky, tak i fyzicky začít s tréninkem, můžete se pustit do výcviku základních 

překážek. Je důležité stejně jako u štěněte za všechno chválit, nejlépe přechvalovat,  

a omezovat kárání. Výcvik musí být vždy provedený hrou, protože tento sport má psa  

i jeho majitele především bavit a být jejich společnou zábavnou chvilkou. Také motivace 

pro psa představuje zlepšení výkonu, takže na výcvik si nachystejte velké množství hraček 

či pamlsků.  

 

5.4.  Způsob učení nových překážek  
Když už pejsek zvládá základní povely poslušnosti, je socializovaný, nemá žádné 

zdravotní problémy, slyší na jméno a reaguje na pohyby vašeho těla a rukou, je vhodné 

začít s výcvikem přímo v parkuru.  

Nejdříve jej naučte skákat přes skočky. Tato překážka 

totiž nechybí v žádném parkuru, a tak by ji měl každý 

pes opravdu skvěle ovládat. U štěňátek postavte bočnice 

a středovou tyč položte na zem. Štěně totiž nemůže 

skákat do výšky kvůli kloubům. U starších psů můžete 

začít učit skákat už od velikosti small. Projděte  

i se psem mezi bočnicemi, a jakmile budete uprostřed, řekněte: „hop“. Postupně nechte psa 
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procházet skočkou samotného a začněte ho učit stranové povely (levá, pravá). Poté přidejte 

pár skoček navíc a zkoušejte proběhnout co nejrychleji rovnou dráhu. Samozřejmostí je 

psa za každé správné přeskočení pořádně pochválit a odměnit jej pamlskem nebo hračkou. 

Postupně pak nastavte výšku překážek podle velikosti psa, u štěňat počkejte se zvedáním 

až po prvním roku jeho života.  

Když pes perfektně ovládá skokové překážky, 

přejděte na tunel. Tunel je pro většinu psů zábavnější 

než skočky, ale nejdřív mu musíte ukázat,  

že se nemusí bát do něj vlézt. Připravte si krátký 

tunel, stáhněte ho na co nejkratší délku a psa jím 

pomocí pamlsku protlačte. Pokud pes nemá 

s tunelem žádné problémy, můžete poprosit nějakou 

druhou osobu, aby vám vašeho psa podržela těsně u tunelu, vy jděte na druhou stranu a psa 

zavolejte. Měl by bez větších problémů tunelem proběhnout. Po každém proběhnutí 

tunelem psa pořádně pochvalte a odměňte. Když pes získá v tunelu jistotu, zkuste ho 

vyburcovat k co největší rychlosti. Poté můžete tunel postupně mírně zahýbat a trénovat 

stranové povely. Psa to brzy začne bavit a bude v tunelu zrychlovat. Postupně můžete tunel 

přidat do jednoduchého parkuru se skočkami.  

Slalom bych ze začátku úplně vynechala. Je to jedna 

z nejnáročnějších překážek a psi nad ní musí 

přemýšlet a věnovat jí pozornost, což štěňata 

nedokáží. Slalom učte až jako poslední překážku. Je 

více možností výcviku slalomu: ulička, klasický 

nácvik a přibližování. Doporučuji uličku, jelikož je 

v nejrychlejším provedení, ale musíte si pohlídat, aby pes do slalomu nabíhal vždy z pravé 

strany z pohledu, když stojíte proti první slalomové tyči. Každý krok pečlivě odměňte  

a chvalte.  

Svého psa samozřejmě musíte naučit i všechny ostatní překážky, jestli budete chtít agility 

běhat závodně, ale všechno chce čas, na nic nespěchejte. Pokud chcete běhat jen rekreačně, 

vystačíte si s těmito překážkami. Pamatujte vždy na to, že to musí vás i vašeho psa 

především bavit. 
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6. UKÁZKA AGILITY VE ŠKOLE 
V pátek 20. 5. 2016 jsem se se svým psem Matyášem (šeltie) a Lajlou (zlatý retrívr) vydala 

do školy ukázat dětem, co pejsci umí. Ukázka se velice povedla a dětem se moc líbila.  
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7. ZÁVĚR 
Účelem mé absolventské práce je, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o tomto úžasném 

sportu, který upevňuje vztahy nejen mezi člověkem a psem, ale obecně mezi zvířaty a 

lidmi. Doufám, že se myšlenka této práce naplní, a že bude přibývat psovodů, kteří se 

budou chtít věnovat tak krásnému sportu, jako je agility. Velmi mě bavilo popisovat 

jednotlivé cviky, protože si myslím, že je důležité je správně psa naučit. Také doufám, že 

někteří lidé pochopí, že pes je neuvěřitelně chytrý tvor a umí se leccos naučit, a může 

s ním být velká zábava. Mimochodem určitě každého občas nějaké to vítězství potěší. 

Doufám, že ostatní budou s mou prací spokojeni stejně jako já.  

 

Ještě bych na závěr chtěla poděkovat paní učitelce Pavle Holíkové, která mi s celou prací 

ochotně pomáhala.  
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8. SEZNAM ZDROJŮ 
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Agility 

 kniha Agility pro začátečníky 

 obrázky vlastní 

 

 

 

 

 

  


