
Agility tyče 12 ks 

 

 zábavná sportovní aktivita 

 posiluje vztah psa s páníčkem 

 pestrý fitness program pro Vašeho psa 

 podporuje přirozený pohyb Vašeho psa 

 

Tipy: 
 

1. Před tréninkem by se měl pes trochu rozpohybovat a rozehřát, např. joggingem nebo 

aportem. 

2. Nedoporučujeme psa těsně před tréninkem nebo po něm krmit. Můžete však během 

tréninku používat pamlsky jako odměnu. 

3. Zpočátku trénujte jen krátce. Dobu tréninku postupně prodlužujte. 

4. Agility je sport vhodný pro každého psa. Konkrétní podobu a náročnost tréninku je 

třeba uzpůsobit stáří, plemenu, velikosti a nadání psa. 

5. Během cvičení by měl mít pes neustále k dispozici misku s vodou. 

6. Nedílnou součástí tréninku by měly být přestávky, aby psa nepřestala Vaše společná 

aktivita bavit. 

7. Cvičení vždy zakončujte nějakou aktivitou, která je psovi příjemná.    

8. Štěňata a mladé psy, jejichž tělesný vývoj není ještě ukončen, trénujte pouze po 

konzultaci s veterinárním lékařem, abyste předešli případným zdravotním potížím. 

 

Důležité upozornění: 
 

Po každém úspěchu psa pořádně pochvalte pohlazením a/nebo pamlsky. 

 

Návod k rozestavení tyčí: 
 

Rozestavte tyče do řady s rozestupy ca 50-65 cm. Jako pomůcku použijte šňůru, která je 

součástí balení. Pokud máte v plánu se později se svým psem účastnit soutěží v agility, měli 

byste hned na začátku pracovat s rozestupy 60 cm. Odpovídající označení najdete na dodané 

šňůře. Po rozestavení tyčí šňůru odložte, abyste předešli případnému zranění psa. 

 

Začínáme: 
 

Slalom je velmi náročnou překážkou a  předpokladem pro jeho zvládnutí je ovladatelnost a 

inteligence psa a též dokonalé ovládání toho, co se již naučil.  Počítejte s tím, že trénink 

slalomu je časově náročný. Náročnost tréninku pomalu stupňujte a zařazujte do něj pravidelné 

přestávky, aby psa nepřestala Vaše společná aktivita bavit. 

 

1. Začněte trénovat s osmi tyčemi a jejich počet postupně zvyšujte, až budete mít deset 

až dvanáct tyčí. 

2. Pokud máte v plánu se později se svým psem účastnit soutěží v agility, dbejte na to, 

aby se první tyč slalomu nacházela po levé straně psa (tzn. že  pes začne slalom vždy 

zprava). 

3. Při agility běží pes po páníčkově boku a páníček u každé překážky vydá příslušný 

povel, např. “Slalom!” 

4. Jednotlivé tréninkové fáze několikrát opakujte, aby pes povel opravdu pochopil a 

dobře jej zvládl. 



5. Po každém úspěchu psa odměňte pohlazením a někdy pamlskem. 

6. Pokud plánujete účast na soutěžích v agility, doporučujeme trénovat na cvičišti nebo 

ve spolku. Vyhnete se tak případným chybám při tréninku a získáte užitečné tipy od 

zkušených cvičitelů psů. 

 

Tréninkové fáze slalomu: 
 

Slalom lze postavit dvěma způsoby (do V a do uličky). Cíl slalomu je vždy týž. 

 

Slalom do V: 
 
Postavení slalomu do V usnadní psovi seznámení s touto pro něj úplně novou překážkou. 

Pomocí šňůry rozestavte tyče do řady tak, aby měl slalom při pohledu zepředu obrys písmena 

V. Veďte psa mezi tyčemi a použijte hračku nebo pamlsek jako lákadlo. Po absolvování 

slalomu psa hračkou nebo pamlskem odměňte. 

 

Váš pes by se měl během dalšího tréninku tak těšit na závěrečnou odměnu, aby bylo postupně 

stále méně potřeba jej povzbuzovat. Náročnost tréninku postupně zvyšujte a dbejte na to, aby 

pes žádnou tyč nevynechal. 

 

Jakmile pes bude slalom ovládat již relativně samostatně, můžete pomalu zvyšovat rychlost. 

Dávejte pozor,  aby pes nahnuté tyče nepřeskakoval. Postupem času  slalom do V stále více 

napřimujte, až budou tyče svislé. Až do této fáze dojdete, bude pes opět potřebovat důraznější 

vedení z Vaší strany. Proveďte psa pomalu slalomem. Stejně jako tomu bylo předtím u 

slalomu do V, i zde postupně zvyšujte rychlost a snažte se, aby byl pes stále samostatnější. 

 

Ulička 
 

Rozestavte slalomové tyče do dvou paralelních řad tak, aby vznikla ulička, kterou budete 

moci společně se psem projít. Z ptačí perspektivy bude mít ulička klikatý tvar. Proveďte psa 

uličkou a lákejte jej na hračku nebo pamlsek. Po absolvování uličky psa hračkou nebo 

pamlskem odměňte. Trénink opakujte a uličku zužujte. Nakonec by už měly být  tyče tak 

blízko u sebe, aby se mezi ně vešel pouze pes, zatímco Vy poběžíte vedle. Pes by se měl 

během dalšího tréninku tak těšit na závěrečnou odměnu, aby bylo postupně stále méně 

potřeba jej  povzbuzovat. 

 

Když uvidíte, že pes již probíhá uličkou samostatně, můžete ji ještě více zúžit. Psa 

probíhajícího slalomem veďte a korigujte. Dbejte na to, aby žádnou tyč nevynechal. 

Uličku postupně zužujte, až budou všechny tyče v jedné přímce. Zvyšujte rychlost a snažte se, 

aby byl pes co nejsamostatnější. 

 

Přejeme Vám i Vašemu psovi spoustu zábavy! 

 

 


