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12 zkoušek. všude asi platí to, že některá plemena 

psů jsou v určitém sportu vidět častěji, jiná méně 

a už tento faktor kolikrát lidi může odradit, protože 

přece jejich pes nesplňuje to, aby mohl dělat stejné 

cviky tak rychle, jako ten na videu na youtube. 

nenechte se ale mýlit. Jak u agility, tak právě 

u dogdancingu lze nalézt pestrou škálu plemen 

a voříšků všech tvarů a velikostí. Dokonce mistrov-

ství světa vyhrál novofundlandský pes.

nebudu ale lhát, u psího tance obecně vládnou 

nejčastěji border kolie, protože nejlépe zvládají 

různé podmínky z řádu ať už rychlostí provedení 

nebo praktickou velikostí.

Jak se tedy stane, že člověk vybere 

svéhlavého ričouna a jde s ním na parket? 

psal se rok 2013, už tehdy jsem jezdila po dog-

dance závodech s poněkud raritním pejskem, a to 

malou kříženkou jezevčíka s teriérem, Sarčou. pře-

kvapivě tento neobvyklý pes budil zájem a uznání 

nejen u ostatních soutěžících, ale i u poroty. mým 

kdo zná plemeno rhodéský ridgeback, určitě se 

mnou bude souhlasit, že jde o jedno z nejelegantněj-

ších plemen. Své příznivce našel v rodinách, u mla-

dých párů, občasně v myslivosti a poslední dobou 

začíná být viděn i jako psí sportovec. Je pravda, že 

ridgebackům to obecně sluší všude, i v obývacím 

pokoji na koženém gauči. nicméně potenciál má 

například v agility nebo coursingu. Co už ale tak 

obvyklé není, je kombinace ridgeback a dogdancing.

o čem je vlastně řeč? co je dogdancing?

 Dogdancing je kynologický sport a jak už ná-

zev napovídá, jde o tanec se psem. pes při této 

disciplíně předvádí nacvičenou choreograii cviků 

a triků, přičemž psovod psa vhodně doplňuje pohy-

by nebo kostýmem. pes přitom dostává nenápadné 

povely, případně posunky tak, aby to sestavu 

nerušilo a jelikož jde o sestavu na hudbu, výsledný 

efekt je, že psovod se psem tančí.

Jako každý jiný sport, i dogdancing má svůj řád, 

pravidla a podmínky, dokonce je možné složit až 

snem byla tenkrát samozřejmě borderka, ale ta 

doma neprošla a chystalo se pořízení dalšího ričou-

ního nástupce trůnu. To se taky začátkem dalšího 

roku stalo a přidal se k nám malý ridge back 

Hubbýsek. ze začátku jsem s ním měla cvičení 

zakázané, že přece takový důstojný pes nebude 

někde šaškovat a že můžeme časem maximálně 

chodit na agility. Takže jsem s ním samozřejmě 

začala cvičit tajně. Brzy to ale prasklo, protože to 

Hubbyho hrozně bavilo a nebyl důvod nám tu vzá-

jemnou radost upírat. Toho času nebyl Hubbýsek 

o mnoho větší, než jezevčíková a nebyl problém 

ho cokoliv naučit. Tento stav ale netrval u malého 

ridgebacka dlouho a brzy se z něho stal malý tank. 

postupně to dotáhl na mojí váhovou kategorii a já 

se s ním vydala na první soutěže. 

Jak to tak bývá, lidi se znali od vidění a věděli jsme 

vzájemně, kdo má jakého psa. mě si vždy spojovali 

s jezevčicí a najednou jsem se tam objevila s reza-

vým kolosem. Už jen to budilo trochu rozruch. naše 

začátky byly poměrně nekoordinované a nějakou 

dobu nám trvalo se sehrát. Stále jsem získávala 

zkušenosti a postupně mi ridgeback pracoval lépe 

a lépe. 

Nejtěžší byla vždycky motivace 

každý kdo poznal ridgebacka ví, že neudělá nic 

zadarmo. Takže jsme začínali na neoiciálních 

akcích, kde jsem ho mohla odměnit. nic se ovšem 

nesmí přehánět, kolikrát se mi ho povedlo přemo-

tivovat a pak se z něho stala rezavá střela, která 

s ridgebackem  
v rytmu hudby? Proč ne! 

A K T I V I T Y

Dogdancing je kynologický sport a jak už 

název napovídá, jde o tanec se psem.

Kristýna Effenbergerová, vlevo RR Hubby a vpravo 
jezevčice Sára. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus ac leo pretium faucibus.  
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mě nejednou sundala na zem. paradoxně tyto 
chvíle získávaly úspěch a vyvolávaly obdivný smích. 
ono když klečíte rozpažení na zemi a necháte psa 
kolem dokola přeskakovat ruce, tak je docela rozdíl 
dostat kolenem od 15 kg borderky nebo 50 kg 
ričouna. Hudba jede dál, sestava taky, to už nějak 
dáme do konce. o to větší je legrace, když takový 
okamžik zachytí šikovný fotograf. rozhodčí měli 
jasno, lepší pes, který má radost a srazí paničku, 
než pes, který se táhne jak smrad a nechce cvičit. 

po těchto vícero výstupech jsem se odhodlala vzít 
Hubbyho na oiciální závody, kde ale psovod nesmí 
mít u sebe ani pamlsky, ani hračky. kdo někdy 
měl ridgebacka, asi ho nepřekvapí, že to ten prevít 
věděl od prvního okamžiku, kdy jsme vstoupili 
na plac. no a jak to vypadalo si asi dovedete před-
stavit. pes stojí, čumí a tváří se, že neumí do pěti 
počítat. natož třeba sedni. a ty se, paničko, klidně 
stav na hlavu, prostě se nehnu, nazdar.

Řekla jsem si, že tohle nemá cenu ani pro mě, ani 
pro něj. začala jsem se více věnovat propracování 
cviků, hlavně, aby to bylo více plynulé a cviky 
hezky navazovaly. v praxi jsme pak nejčastěji jezdili 
na vystoupení na různých akcích, kde zrzek vždy 
budil největší nadšení, už proto, že vypadal jako 
cvičený poník. Taky jsem s Hubbym nejčastěji volila 

téma Country, aneb cowboy a kůň. Co takto velké-
mu psu prostě sedí je práce u nohy, práce tlapek 
a třeba slalom mezi nohama. ačkoliv to může umět 
malý pes sebelíp, u velkého to více vynikne a co si 
budem, pohled na klusajícího svalovce, který svým 
krokem kopíruje můj, přitom hypnotizuje moje 
pohyby, to mělo vždycky efekt. natož když takový 
jednodušší cvik proložil Hubby něčím složitějším, 
co by nikdo moc od takového maxipsa nečekal. To 
byly ty výhody učit ho některé cviky ve štěněčí veli-
kosti, když to ještě šlo. Třeba cvik, kdy mě podejde 
a přitom mi dá přední packy na moje nohy a jdeme 
spolu. Je to efektní a nemám tušení, jak bych ho to 
v téhle velikosti naučila.

hlavní je, aby to bavilo oba

on člověk nemusí jezdit jen po závodech, 
po zkouškách, ale může si cvičit jen tak doma. 
moje kamarádka má zachráněného ridgebacka 
a učila ho vůbec základy teprve v 5 letech, kdy 
ten pes nic neznal. a aby si nekazila poslušnost 
a zároveň s ním něco dělala, zkrátka ho začala učit 
vtipným kouskům, kterými pobaví třeba rodinu, ale 
hlavně to baví je vzájemně. a to je na tom ten nej-
větší beneit. ačkoliv s Hubbym máme složených 
i několik zkoušek a objeto mnoho závodů, stejně 
mě vždy nejvíc bavilo to dělat jen tak pro radost. ať 
už pro tu vzájemnou, ale třeba na akcích, jako jsou 
dětské dny nebo v domově seniorů. 

Jsem přesvědčena, že ridgeback má na víc, 

než být pouhým členem rodiny a domácnosti

 vidět takového psa pracovat, a to už jakkoliv, vám 
dovolí poznat svého psa z úplně jiného úhlu. nic-
méně není na místě očekávat od ričouna ovčáckou 
poslušnost. nejen, že nemá dril v povaze, ale ani 
by mu to popravě neslušelo. k ridgebackovi zkrátka 
patří to nakrabacené zamyšlené čelíčko a těch pár 
vteřin rozmýšlení, proč že tu danou věc má vlastně 
udělat. Tam už je na místě váš přístup a případně 
volba trenéra. Je třeba myslet na to, že každé 
plemeno má své speciika. Je tedy potřeba dát 
ridgebackovi důvod, aby ho to bavilo. To znamená 
motivace, důvod, aby vás rozesmál a sám z toho 
měl radost. Určitě bych na trénink nevybírala vylo-
ženě trenéra od ovčáků nebo pouze od borderek. 
Takoví trenéři většinou nemají s ričouny trpělivost, 
takže je třeba vnímat především potřeby a reakce 
vašeho psa. věřím, že časem ještě víc lidí získá 
zalíbení v tomto plemeni a kdo ví, třeba se někdy 
potkáme na tanečním place. 

•	 Jitka ludvíková, kristýna Effenbergerová

Motivace Ridgebacka je 
základem úspěchu

Slalom mezi nohama se 
dělá i s velkým psem 
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