
lyballové pfiekáÏky zÛstaly tvarovû
i rozmûrovû stejné, jen se ustoupilo
od uÏívání tûÏk˘ch kovov˘ch boã-

nic, které nebyly pro psy zcela bezpeãné,
a pfie‰lo se na lehãí materiály (plasty, dfie-
vo, vodovzdornou pfiekliÏku). 
Flyballov˘ box se v‰ak zmûnil takfika od
základÛ. I já jsem jeden katapultov˘ box
poãátkem roku 2002 Alpovi zakoupila,
protoÏe chytání míãku ho velmi bavilo,
tak proã mu tuto zábavu nedopfiát tfieba
doma na zahradû? O flyballu jsem tehdy
nemûla znalosti vÛbec Ïádné a v‰e jsme
nacviãovali velmi amatérsky. Alp byl
odjakÏiva velmi ‰ikovn˘ na práci s tlapka-
mi, takÏe jak tento box funguje a co má
udûlat, aby získal vytouÏen˘ míãek,
pochopil velmi záhy a na povel „Èap!“ na
nûj naskakoval ãím dál razantnûji.
Ostatní z m˘ch psíkÛ v‰ak na‰e nad‰ení
pro tento box vÛbec nesdíleli, neboÈ nû-
které z nich trochu vydûsila jeho pomûr-
nû hluãná mechanika i míãek, kter˘ odnû-
kud znenadání vyletûl... Alpíkovi nic
z toho nevadilo, aãkoliv v‰ak byl dobr˘m
chytaãem míãkÛ, ne vÏdy se mu letící
míãek podafiilo chytit hned napoprvé.
SvÛj box nicménû miloval. U katapulto-
v˘ch boxÛ si psi ãasto navyknou po spu‰-

tûní mechaniky trochu couvnout, aby
mohli míãek lépe chytit, to v‰ak Alp dûlal
jenom zpoãátku. Pozdûji zjistil, Ïe je
mnohem v˘hodnûj‰í se pfii stlaãení jeho
pfiední desky rovnou nahnout k otvoru,
odkud vylétává míãek, a chytit ho tak
mnohem rychleji. MoÏná i tato doved-
nost mu pozdûji usnadnila pfiechod na
nov˘ typ boxu, o kterém si povíme dále. 
O dva roky pozdûji, kdy jsme s Alpem za-
ãali flyball trénovat pod odborn˘m do-
hledem na cviãi‰ti v LetÀanech, kde jsme
poprvé vidûli tento sport v jeho souãasné
podobû, byly uÏ katapultové boxy pou-
hou minulostí. Cviãilo se a závodilo na

boxech se ‰ikmou pfiední deskou a s více
otvory pro míãek. Ty psíkÛm umoÏÀují
provádût tzv. plaveckou otoãku, kdy pes
naskakuje na box boãnû cel˘m tûlem
a pfiímo od nûj se pak odráÏí zpût. Více
otvorÛ – na kaÏdé stranû pfiední desky bo-
xu jeden, popfi. tfietí otvor pro malé míã-
ky uprostfied – jim to velmi usnadní.
KaÏd˘ pes má stranu, na kterou se mu
lépe otáãí, a zbyl˘ prostor na boxu tak
mÛÏe vyuÏít pro zpûtn˘ odraz, kter˘ je
v ideálním pfiípadû provádûn v‰emi ãtyfi-
mi tlapkami. 
Tento zpÛsob získávání míãku je samo-
zfiejmû mnohem rychlej‰í a hlavnû mno-
hem ‰etrnûj‰í k psím kloubÛm, neÏ kdyÏ
pes nabíhá na box ãelnû. V˘hodou je, Ïe
míãek je i pfii nabití do boxu stále vidût
a Ïe ho box nevystfieluje obloukem, ale
psík si míãek (pfii správném nácviku)
bere pfiímo z otvoru v momentu, kdy se
na boxu otáãí.
Mûla jsem tedy samozfiejmû trochu oba-
vu, jak tento zcela odli‰n˘ mechanismus
chytání pfiijme Alpík, kter˘ do té doby cvi-
ãil pouze na boxu katapultovém. Zaãali
jsme s dÛkladn˘m nácvikem nového zpÛ-
sobu chytání míãku nejprve na shootu,
kdy jsem zároveÀ zmûnila i povel pro
míãek z „Èap!“ na „míãek!“ aby zde náho-
dou nedo‰lo k neÏádoucímu pfiipomenu-

tí Alpíkovy flyballové minulosti. V‰echno
ale nakonec dobfie dopadlo a i pfiechod
Alpa ze shootu na box probûhl naprosto
bez problémÛ – Alp pfiijal nov˘ box
s naprostou samozfiejmostí, jako kdyby
na Ïádn˘ jin˘ nikdy v Ïivotû nebûhal.
Aãkoliv vzhledem ke sv˘m krat‰ím noÏiã-
kám nepfiedvádí na boxu ãistou plavec-
kou otoãku, na rychlosti pfii chytání míã-
ku mu to nijak neubírá a stal se z nûj
opravdov˘ flyballov˘ profesionál. Kata-
pultov˘ box od své první náv‰tûvy trénin-
ku v LetÀanech uÏ samozfiejmû nikdy
nespatfiil. Diana Vyskoãilová

Více o flyballu se mÛÏete dozvûdût 
na www.flyball.cz (stránky Flyball
Clubu âeské republiky) 
a www.hoptropprague.wz.cz 
(stránky flyballové skupiny Hop Trop).
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Flyball – víc neÏ sport – ãást 4.

Alp a flyballové boxy
KdyÏ jsem o flyballu sly‰ela vÛbec poprvé a nûkolikrát
ho pak na vlastní oãi vidûla pfii nûkter˘ch závodech
agility, mûla jsem, stejnû jako vût‰ina ostatních,
pfiedstavu o dráze ze ãtyfi pfiekáÏek a boxu zvaného
katapultov ,̆ kter˘ psovi obloukem vystfieluje míãek.
Takhle nûjak vypadaly úplné prvopoãátky flyballu
u nás. Od té doby se v‰ak mnohé zmûnilo...

Flyballov˘ box se ‰ikmou pfiední deskou

F
Alp
chytající
míãek
z boxu

Správné
provedení
plavecké otoãky
na boxu – pes se
po chycení míãku
odráÏí od jeho
pfiední desky
v‰emi ãtyfimi
tlapkami

SP 07/06 48 Fly4.d  18.6.2006 7:12  Stránka 48


