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FRISBEE

Pro nûkteré psy disk znamená svût

Talíře jsou in
Frisbee pfiedstavuje mezi psími sporty relativnû nov˘ trend a dnes
mu propadá stále více nad‰en˘ch pfiíznivcÛ. PÛvodnû pochází
z USA, ale mezi evropsk˘mi milovníky psÛ se uÏ dávno zabydlel. 

DÛleÏitá 
je radost
z pohybu
a dokonalá
souhra
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oto fascinující sportovní odvûtví
mûlo neménû fascinující poãátky.
Tak schválnû, fieknûte sami: není

vzru‰ující pfiedstava, Ïe se jeden mlad˘
muÏ se sv˘m vipetem vetfiel na losange-
lesk˘ baseballov˘ stadion, pfieskoãil záta-
rasy a pfied 50 tisíci diváky, ktefií pfii‰li na
národní mistrovství v baseballu, se sv˘m
psem poprvé vefiejnû pfiedvedl ilegální
vloÏku frisbee? To prosím není pohádka,
ale realita. Právû to udûlal mlad˘ Ame-
riãan Alex Stein se sv˘m vipetem. Od té
doby ubûhlo uÏ 33 let. 
Publikum bylo tehdy nad‰ené, tisk se na
oba úãastníky vrhl a Alex se stal hrdinou
obrázkov˘ch magazínÛ a hostem talk
show. Zrodil se nov˘ „trendy“ sport.

Freestyle v perfektním
provedení
Pro úplnost dodejme, Ïe pfiece jenom je‰-
tû nûjakou chvíli trvalo, neÏ se tato skvû-
lá zábava dostala i k nám do Evropy. Ale
postupnû si nová outdoorová aktivita
získává pejskafie v jedné zemi za druhou.
Kroutíte hlavou, co mÛÏe b˘t tak napí-
navého na házení a pfiiná‰ení disku? Je
pravda, Ïe tím se zaãíná, ale zdaleka
nekonãí. MoÏná byste se divili, kdybyste
na vlastní oãi spatfiili akrobatickou fris-
bee-show: psi skáãou pfies nataÏené
nohy, pfies ohnutá záda, pfies páníãka
leÏícího na zemi, zároveÀ dûlají otoãky
a pfii tom v‰em si nesmûjí nechat unik-
nout ani jeden disk. 

Postupovat pomalu
T̆ m, kter˘ se nám pfiedvádí na fotografi-
ích, Frolic-Frisbee-Fun-Team, patfií k pro-
fesionálÛm a dosahuje skvûl˘ch v˘sledkÛ
dokonce i na americk˘ch mistrovstvích.
Ale neÏ se bûÏn˘ závodník dostane na

takovou úroveÀ, ãeká ho spousta mra-
venãí práce. 
I kdyÏ tento sport mÛÏe principiálnû pro-
vozovat jak˘koliv pes, musí b˘t splnûno
nûkolik základních pfiedpokladÛ:
● Nesmí b˘t ohroÏeno zdraví psa, 
● Hra by psa mûla bavit, nemûl by b˘t do
ní nucen,
● Adepti na frisbee potfiebují vytrvalost,
v˘razn˘ kofiistnick˘ pud a musí b˘t hraví,
● Sportovní v˘kony by pes mûl odvádût
dobrovolnû a mûly by odpovídat jeho
momentální kondici. 

Îádn˘ uãen˘ z nebe nespadl
...a platí to i pro tento sport. Zaãít
bychom mûli tím, Ïe disk budeme kutálet
po zemi, aby pes mûl moÏnost si na
„pohyblivou kofiist“ zvyknout. Chytání
létající kofiisti - to uÏ je nûco pro mírnû
pokroãilé a zpoãátku by to mûly b˘t jen
krátké hody, jeÏ jsou ideální prÛpravou
pro sloÏitûj‰í cviky. V̆ ‰ka skokÛ nesmí
b˘t pfiehnaná! Zvlá‰tû to platí v poãáteã-
ních fázích v˘cviku. 

Na disku záleÏí
Ptáte se, zda je moÏno pro frisbee pouÏít
jak˘koliv disk? Radûji ne. Ty tvrdé by totiÏ
psu mohly poranit tlamu. Dobr˘ disk je
takov˘, jenÏ se mÛÏe ohnout, ale nezlomí
se pfii tom. Ideální je prÛmûr 24 centi-
metrÛ pfii hmotnosti kolem 120 gramÛ.

Vnûj‰í okraj disku musí v ruce dobfie
sedût, aby bylo moÏno dát hodu pfiesn˘
smûr. Îádn˘ strach – v obchodech
s potfiebami pro zvífiata nebo ve sportov-
ních obchodech vhodn˘ model urãitû
seÏenete. 

Vrhací trénink
To, zda si pfii frisbee skuteãnû uÏijete tu
správnou zábavu, nezáleÏí jenom na psu.
DÛleÏitá je také va‰e vrhací technika.
Osvojit si ji není tak úplnû lehké.

Rozhodnû byste ji mûli nejprve nacvião-
vat s nûjak˘m znám˘m nebo kamarádem,
a teprve potom to zkusit se psem. Ten se
rozhodnû nesmí ocitnout v ohroÏení!
Právû správn˘ „grif“ a rotace disku rozho-

Speciální vysoce elastick˘ disk
brání poranûní psí tlamy

Pes musí projevovat
o disk Ïiv˘ zájem
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Vysok˘ch skokÛ je moÏno se
odváÏit teprve po vhodném
zahfiívacím tréninku
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dují o tom, zda „talífi“ záhy padne k zemi
jako stfielen˘ holub, nebo zda bude hlad-
ce jako úhofi proplouvat vzduchem.
Hod vychází z rychlého pohybu zápûstí.
Palec spoãívá na svrchní stranû disku,
zatímco ostatní prsty svírají obrouãku.
Rozhodnû by k ní nemûly jen pfiiléhat,
protoÏe tímto zpÛsobem nelze pfiesnû
zamífiit k˘Ïen˘ smûr. Ramenem ruky, jíÏ
budete házet, se natoãte smûrem k cíli
a pfii odhodu dejte disku potfiebnou rota-
ci krátk˘m zrychlen˘m pohybem zápûstí.
Pfii tom by disk mûl b˘t trochu naklonûn
smûrem ven, takÏe v okamÏiku vrhu bude
vidût jen okraj disku, nikoliv motiv na
nûm. Vrh se vût‰inou podafií tehdy, pokud
va‰e ruka po odhodu ukazuje pfiesnû tam,
kam jste házeli. 

Bezpeãnost pfiedev‰ím
Pokud chcete svého psa i sebe udrÏet ve
zdraví a v dobré náladû, snaÏte se dodr-
Ïovat následující rady:
● Pes by si mûl na disk zvykat v na-
prostém klidu.
● Psa pfied tréninkem nikdy nekrmte ani
mu nedávejte „pfiesnídávku“. Hrozí ne-
bezpeãí pfievrácení Ïaludku!
● Vûnujte pozornost v˘bûru terénu, kde
se sv˘m psem budete nacviãovat: nemûly
by tam b˘t v˘razné terénní nerovnosti ani
díry, které by mohly zpÛsobit zranûní
vãetnû zlomenin. 
● Pfied samotnou hrou byste mûli do-
hlédnout na to, aby se pes zahfiál, proto-
Ïe jinak mu hrozí poranûní svalÛ nebo
‰lach. Na rozehfiátí jsou nejvhodnûj‰í
krátké ploché hody. 
● ·tûÀata rozhodnû nesmûjí provádût

vysoké skoky ani b˘t jinak pfietûÏována.
Jejich organismus na to je‰tû není pfiipra-
ven˘ a je velmi citliv˘. 
● Je lep‰í nacviãovat nûkolikrát dennû
po cca 10 minutách, neÏ snaÏit se zvlád-
nout v‰echno najednou.
● ZatûÏovan˘ pes musí mít neustále
k dispozici dostatek pitné vody. 
● Po tréninku pes musí mít moÏnost si
odpoãinout a ochladit se. V této dobû ho
také prohlédnûte, zda je zcela v pofiádku. 
● Po kaÏdé hfie by mûla následovat
odmûna.
● Nakonec zkontrolujte disk. Pokud je
jakkoliv po‰kozen, vyfiaìte ho, protoÏe
jinak va‰emu psu bude hrozit zranûní.

Kde si hrát?
BohuÏel frisbee není moÏné vrhat v‰u-
de. Ideální urãitû jsou psí cviãi‰tû, kde
se setkávají stejnû sm˘‰lející lidé. V nû-
kter˘ch vefiejn˘ch parcích uÏ i u nás
fungují vyhrazené „psí louky“. Pokud
jste na pochybách, informujte se na
místním úfiadû. 

SoutûÏe
Myslíte si, Ïe z vás a va‰eho t˘mu uÏ je
perfektní t˘m? Tak proã jednou nezkusit
zmûfiit si své síly s ostatními fanou‰ky
frisbee! Existují rÛzné disciplíny a také
rÛzné typy soutûÏí sahající od mal˘ch
regionálních akcí aÏ po velké mezinárod-
ní turnaje. Rozli‰ujeme Mini Distance,
Long Distance a Freestyle. 
Pfii Mini Distance musí t˘m na vyznaãe-
ném hracím poli nasbírat bûhem 60
sekund co nejvíce bodÛ. âím dále disk pfii
házení dolétne, tím více bodÛ t˘m získá 
– samozfiejmû za pfiedpokladu, Ïe pes disk
chytí a odevzdá zpátky pánovi. 
Pfii Long Distance se poãítá vzdálenost
mezi linií, odkud se házelo, a pfiistáním té
tlapky psa, jeÏ je nejvíce vzadu. KaÏd˘
t˘m hází tfiikrát a pokou‰í se pfii tom pfii-
rozenû dojít co nejdál. 
Freestyle nabízí kreativním fanou‰kÛm
frisbee moÏnost pfiedvést v ãasovém roz-
mezí 90 aÏ 120 sekund nûjakou show na
hudbu. StupeÀ obtíÏnosti provedení
a v˘kon t˘mu jakoÏ i vrhací technika a ak-
robatiãnost jsou opût hodnoceny body. 

Gabriela Metzová

INFO: Discdog klub âeské republiky
www.discdog.cz
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Je tfieba peãlivû prohlédnout terén!
KaÏdá díra znamená moÏnost poranûní.

Tohle uÏ je nûco pro
pokroãilé: zku‰en˘

závodník Marcus Wolff
pfiedvádí obtíÏn˘ cvik,

kdy sám leÏí na zádech
a nechává psa pfii

chytání disku
proskakovat mezi

sv˘ma roztaÏen˘ma
nohama.

Úspû‰ná
závodnice
Sabine
Brunsová
pfiedvádí
vysoce
profesionál
ní v˘kony

SP 08/07 14-16 Frisbee  10.7.2007 8:56  Stránka 16


