
otfiebujete ãtyfii psy do druÏstva,
ãtyfii stejné skokové pfiekáÏky
a vrhací bednu zvanou flyballov˘

box. Na povel psovoda vybûhne pes na
traÈ, pfiekoná skokové pfiekáÏky a tlapka-
mi stlaãí flyballov˘ box, kter˘ tak vystfie-
lí míãek. Pes míãek chytí a aportuje ho
zpût pfies pfiekáÏky k psovodovi. V oka-
mÏiku, kdy první pes z druÏstva protne
cílovou ãáru, vybíhá dal‰í pes. Vítûzí
druÏstvo, které má jako první v cíli
v‰echny ãtyfii psy (a míãky). PÛvab fly-
ballu nespoãívá v tom, Ïe pes nosí
míãek, ale Ïe ho nosí rychle, s nad‰ením
a aniÏ by ho na trati upustil.
Flyball vznikl v roce 1970 v Severní Ame-
rice, kde se rychle roz‰ífiil. Získal oblibu
pfiedev‰ím u majitelÛ hrav˘ch, tempera-
mentních psÛ a u psovodÛ, ktefií se
z dÛvodu hor‰ích tûlesn˘ch dispozic
nebo vûku nemohli vûnovat jin˘m spor-
tÛm. Nov˘ sport spoustu AmeriãanÛ nad-
chl. Po tfiinácti letech ukázek dosáhl fly-
ball tak vysoké úrovnû, Ïe do‰lo na
konání samostatn˘ch oficiálních závodÛ
a v roce 1985 vznikla Severoamerická fly-
ballová asociace (NAFA). Flyball se v krát-
ké dobû roz‰ífiil také do Evropy (zejména
do Velké Británie, Belgie a Holandska),
Austrálie i do JiÏní Ameriky.

FLYBALL U NÁS
Na jafie roku 2003 pfii‰la Milena
Vrbová s troufal˘m návrhem sestavit
první ãeskou v˘pravu na Evropsk˘ tur-
naj ve flyballu. Hledali jsme informace
na Internetu, vyvolávali úsmûv na tvá-
fiích pofiadatelÛ naivními otázkami
a pilnû trénovali. V Holandsku se nám
jako zázrakem podafiilo vybojovat 1.
místo v pfiíslu‰né divizi! Mûli jsme
ohromnou radost.

JAK ZJISTIT, ZDA BUDE
FLYBALL VA·EHO PSA BAVIT?
Vût‰ina psÛ ráda aportuje. Také vám vá‰
pes nosí klacíky, kamínky, hraãky a míã-
ky? Pak máte doma potencionálního fly-
ballového závodníka. Jako lidé jsou i psi
praváci a leváci. Pro flyball je dÛleÏité zjis-
tit, na kterou stranu se vá‰ pes nejãastûji
otoãí poté, co sebere míãek ze zemû.
PfiidrÏte svého psa, hoìte míãek a vyãkej-
te, aÏ se zastaví, neÏ k nûmu psa pustíte.
Sledujte, na kterou stranu se pes otoãí pfii

návratu k vám. Opakujte alespoÀ 20krát. 
Nûktefií psi jsou v˘raznû levotoãiví, jiní
pravotoãiví a u nûkter˘ch se to tûÏko
urãuje, protoÏe strany pravidelnû stfií-
dají. Pak záleÏí na psovodovi, o které
stranû se domnívá, Ïe bude jeho psovi
lépe vyhovovat. Pokud pes umí na
vyslání tfieba obíhat stromy, mÛÏe to
b˘t dobrá pomÛcka pro urãení strany
toãení pro flyball.

Flyball team
www.propage.cz/fyball
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Flyball team, www.propage.cz/fyball

Co to vlastně flyball je?
Flyball je sport i zábava pro temperamentní psy v‰ech
plemen i neplemen a lidi v‰ech vûkov˘ch kategorií.
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