
ezká legenda praví, Ïe idea frisbee
se zrodila pfii peãení koláãÛ.
MoÏná ze vzteku, moÏná z bujnos-

ti nebo z potfieby odreagovat se po namá-
havé práci odhodil pr˘ kter˘si z pekafiÛ
do dálky prázdn˘ kulat˘ plech urãeny na
peãení koláãÛ. Ten v‰ak nespadl na zem,
jak by se dalo ãekat, ale nádhernû se vzná-
‰el a klouzal vzduchem. Frisbee bylo na

svûtû. Náhoda dala vzniknout nové zába-
vû nejprve jen pro lidi, pozdûji také pro
jejich psy. Bylo uÏ jen otázkou ãasu, kdy
plechové tácy nahradí skladnûj‰í a lehãí
plastové disky.

Z VùZNù CELEBRITOU 
Jméno onoho pekafie (pokud vÛbec exi-
stoval) uÏ asi navÏdy zÛstane tajemstvím.

Zato vynálezce Dog Frisbee ãili psího
frisbee známe docela pfiesnû. Je jím
Ameriãan Alex Stein, kter˘ si rád krátíval
ãas házením létajícího talífie. KdyÏ si
pofiídil vipeta Ashleyho, zjistil, Ïe i jeho
to úÏasnû baví. Ashley byl ochoten pro
talífi skákal aÏ do v˘‰ky devíti stop, tedy
témûfi tfií metrÛ! Steinovi pfii‰lo ‰koda
takov˘ch fenomenálních skokansk˘ch
schopností svého psa nevyuÏít, a tak se
rozhodl Ashleyho i sebe zviditelnit.
ProtoÏe ve Spojen˘ch státech se tû‰í
obrovské oblibû basketbal, vybral si ost-
fie sledované utkání v Los Angeles mezi

slavn˘mi t˘my Dodgers a Reds. Bûhem
pfiestávky vtrhl se psem na hfii‰tû pfied
zaplnûné ochozy a zaãali spolu provozo-
vat frisbee. Ashley svojí rychlostí a v˘sko-
ky uchvátil tisíce divákÛ. Ochranka stadi-
onu zfiejmû rovnûÏ zÛstala stát jako
pfiimraÏená, a tak Alex s Ashleym mohli
v klidu dokonãit svou osmiminutovou
exhibici. Teprve potom se vzpamatovala
a Alexe promptnû zatkla. V nastalé vfiavû
se bohuÏel hlavní psí hrdina, jenÏ se
rázem stal miláãkem vefiejnosti, ztratil.
Nûkolik dní se potuloval po okolí, aÏ se
ho ujala jistá soucitná rodina. Alex dal
po svém propu‰tûní oznámení o ztrátû
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Aktivity se psem

FRISBEE
H

Kdo z nás si v dûtství nûkdy neházel „létajícím
talífiem“? Tehdy jsme mu ov‰em je‰tû nefiíkali frisbee.
A uÏ vÛbec jsme netu‰ili, Ïe z nezávazné zábavy 
dûtí a mládeÏe se jednou v budoucnu vyvine
samostatné odvûtví kynologického sportu.

Kam za frisbee?
29. – 30. 4. 2006: ukázky dogfrisbee
na MVP v Praze - LetÀanech

3. – 4. 6. 2006: Víkend dogfrisbee
(historicky první setkání zájemcÛ
o tuto disciplínu u nás 
(Místo konání: cviãi‰tû ZKO Jihlava

BLIÎ·Í INFORMACE:
kuba@discodgfreaks.com

Pes chytá disk a pfii tom
provádí rÛzné cviky a triky

NejdÛleÏi-
tûj‰í je
vzbudit ve
psu zájem
o disk
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svého vipeta do rozhlasu i televize, poc-
tiví nálezci se pfiihlásili a jeho hvûzdná
kariéra se mohla rozjet.
Alex a Ashley se stali se vítan˘mi celebri-
tami, hosty mnoha televizních show,
objevovali se na titulních stranách ãaso-
pisÛ a Ashley se dokonce bl˘skl i ve filmu.
Z frisbee se stala regulérní sportovní dis-
ciplína a Ashleymu se podafiilo v ní zÛstat
na ‰pici. Tfiikrát získal titul mistra svûta
v Dog Frisbee a jméno po nûm dodnes
nese nejprestiÏnûj‰í podnik tohoto spor-
tu - The Ahsley Whippet Invitational.

NÁPADITOST SE CENÍ
U frisbee jsou dÛleÏité pfiedev‰ím dvû
vûci: správnû hodit – a dobfie chytit. ·ikov-
ní tedy musí b˘t oba partnefii, pes i ãlo-
vûk. Hodnotí se dovednost psa, vynaléza-
vost toho, kdo hází, celková sehranost
ãlovûka a psa, rychlost, vytrvalost, odraz,
schopnost psa kontrolovat pohyby
bûhem letu a pfii pfiistávání a také dÛsled-
nost pfii chytání disku v nejrÛznûj‰ích
situacích. DÛleÏit˘ samozfiejmû je i celko-
v˘ poãet chycen˘ch hodÛ. 
Frisbee v sobû dnes uÏ zahrnuje mnoho
rÛzn˘ch disciplín. Nejznámûj‰í je freesty-
le, pfii kterém se provádûjí rÛzné pfiedem
nacviãené sestavy za doprovodu hudby.
Pes musí chytat disk a pfii tom je‰tû pfied-
vádût rÛzné skoky a triky. 
Hodnotí se také správné nasmûrování
talífie, schopnost pfiedvést rÛzné hody

a v‰eobecná nároãnost sestavy. DÛraz je
kladen na rÛznorodost trikÛ, nikoli na
mnoÏství. Nezapomíná se ani na bezpeã-
nost. SoutûÏe ve frisbee probíhají ve sviÏ-
ném tempu. Hrací doba zaãíná prvním
hodem a trvá 120 sekund. Velmi efektní
jsou skoky s pouÏitím tûla jako odrazové-
ho mÛstku pro psa. Nejsou v‰ak podmín-
kou zisku vysokého bodového ohodnoce-
ní. Mûly by b˘t provedeny ãistû a nesmûjí
nijak ohrozit bezpeãnost psa. Îádoucí
není, aby se tyto skoky rychle po sobû
opakovaly ani aby byly nepfiimûfienû vyso-
ké. Jakmile je ohroÏena bezpeãnost psa,
závodník ztrácí body, nebo mÛÏe b˘t
dokonce diskvalifikován.
Rozhodãí posuzují i sehranost t˘mu, vzá-
jemnou spolupráci ãlovûka a zvífiete a cel-

kov˘
dojem. 
Standardní
závody b˘vají
nejrÛznûj‰ím zpÛ-
sobem obmûÀovány: napfií-
klad úkolem bûhem urãené doby
provést co nejvíce hodÛ (minidi-
stance), trojskokem za talífiem, hodem
talífiem na cíl a podobnû. Dramatické a di-
vácky velmi oblíbené b˘vají t˘mové sou-
tûÏe. 

SPRÁVN¯ DISK
Pokud byste si chtûli frisbee zkusit i vy
sami, není nic snaz‰ího. Staãí vám rovná
travnatá louka nebo hfii‰tû a vhodn˘ talífi.
Vhodné talífie z mûkkého plastu je moÏ-
no sehnat napfiíklad v prodejnách se
sportovními potfiebami (tzv. aerobic
disc), ty látkové zase b˘vají k dostání ve
specializovan˘ch obchodech s potfiebami
pro psy. Je tfieba vyzkou‰et, kter˘ typ nej-
lépe vyhovuje právû va‰emu psu.
Velikost disku je pfiirozenû nutné pfiizpÛ-
sobit velikosti psa. Pokud se vám v‰ak
podafií sehnat nebo vyrobit disk vhodné
velikosti, není dÛvodu, aby si frisbee
nevyzkou‰ela tfieba i ãivava. Jen pro nej-
vût‰í, obfií plemena se frisbee pfiíli‰
nehodí, protoÏe skoky by pfiíli‰ zatûÏova-
ly jejich beztak uÏ velmi namáhané klou-
by. Naopak nejvût‰ích úspûchÛ v nûm
zaznamenávají border kolie a podobná
mr‰tná, rychlá a obratná plemena s vel-
kou chutí do práce. 

HRA JE ZÁKLAD
Nezbytn˘m pfiedpokladem pro frisbee je
urãitá hravost ze strany ãlovûka i psa
a chuÈ vyzkou‰et si nûco nového. Nácvik

je tfieba vÏdy zaãít hrou, pfii které se
budete snaÏit psa nenásilnû motivovat
a vzbudit v nûm zájem o disk. Pfii samot-
ném v˘cviku je zpoãátku nejvhodnûj‰í
spolupracovat s pomocníkem, kter˘ psa
podrÏí pár metrÛ od vás a vypustí ho
v okamÏiku, kdy odhodíte disk. Ideální je
házet v mírném úhlu od psa, aby mûl
dost ãasu ho dostihnout a zachytit.
Teprve pozdûji lze házet i pfiímo proti
psu nebo rÛznû mûnit smûry. KdyÏ pes
pochopí, o co jde, a osvojí si základy chy-
taãské techniky, pomocníka uÏ nebudete
potfiebovat. 

FRISBEE U NÁS A VE SVùTù
V USA je frisbee jiÏ del‰í dobu oblíbenou
sportovní disciplínou. V Evropû se
pozvolna zabydluje. Asi nejrozvinutûj‰í
je zatím v Holandsku, Belgii a v Nû-
mecku. U nás je frisbee teprve v zaãát-
cích. Obãas jsou k vidûní jeho ukázky na
mezinárodních v˘stavách, nûktefií ãe‰tí
nad‰enci uÏ vyráÏejí na závody do Nû-
mecka a objevují se snahy o zorganizo-
vání pfiíznivcÛ tohoto sportu. Ukázkové
exhibice frisbee probûhly kupfiíkladu na
poslední evropské v˘stavû v rakouském
Tullnu, odkud je i vût‰ina na‰ich zábûrÛ.
V‰ichni zájemci o frisbee budou moci
zhlédnout jeho ukázky poslední dubno-
v˘ víkend na Mezinárodní v˘stavû psÛ
v Praze – LetÀanech. 

Lea Smrãková
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Více informací
www.discodogfreaks.com (âR)
www.discrockers.de/home
(Nûmecko)
www.discrunners.nl (Nizozemí) 
www.annedegraef.be (Belgie)
www.discdog.com (USA)
www.dallasdogndisc.com (USA)
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DÛraz je kladen na rÛznorodost 
cvikÛ, nikoliv na mnoÏství

Aktivity se psem

Skoky jsou
efektní, ale
nesmûjí b˘t
nepfiirozenû
vysoké
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