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SPORT

Aktivity se psem
nenároãn˘m. Jeho nácvik je pomûrnû sloÏit˘ a neÏ pes poprvé dokáÏe správnû probûhnout dráhou, vyÏádá si to spoustu
hodin tréninku. Ne kaÏd˘ pes je pro flyball vhodn˘. Ideální je pro hravá temperamentní zvíﬁata, která od pﬁírody ráda
aportují. A o co pﬁi nûm vlastnû jde?

Na startovní a cílové
ãáﬁe dochází ke
stﬁídání psÛ

Kolektivní sport

Flyball
V doslovném pﬁekladu znamená flyball létající
míãek. Jedná se o název pÛvodnû doplÀkové
ho psího sportu, z nûhoÏ se v prÛbûhu ãasu
stala nová regulérní kynologická disciplína

N

a nûkter˘ch cviãi‰tích zamûﬁen˘ch na agility mají uÏ dlouho
flyballovou dráhu na odreagování
jako zpestﬁení nároãného tréninku pro
psy i jejich pány. Tuto disciplínu s oblibou zaﬁazují organizátoﬁi jako doplÀkov˘
program v˘stav psÛ a jin˘ch kynologick˘ch podnikÛ, protoÏe pﬁi flyballu b˘vá
legrace a dokáÏe spolehlivû pﬁilákat
zástupy divákÛ. My sami jsme se s ním
poprvé setkali uÏ na svûtové v˘stavû psÛ
ve ·v˘carsku v roce 1999.
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ãáﬁe. Mohou ho proto provozovat i senioﬁi nebo tûlesnû postiÏení nebo prostû
jen lidé, jimÏ fyzické dispozice z nûjakého
dÛvodu neumoÏÀují podávat sportovní
v˘kony. Z toho ov‰em automaticky nevypl˘vá, Ïe by snad flyball byl sportem

KaÏd˘ pes musí pﬁekonat sérii skokov˘ch pﬁekáÏek, dostat se ke speciálnímu
katapultovacímu zaﬁízení, vystﬁelit z nûj
míãek, stﬁelhbitû ho chytit do tlamy
a pﬁes pﬁekáÏky se s ním vrátit zpátky na
start, kde na nûj ãeká majitel. Teprve
kdyÏ je první pes u svého pána, smí se na
traÈ vydat dal‰í. Na rozdíl od agility flyball totiÏ je vyslovenû kolektivním sportem. Nezávodí pﬁi nûm jednotlivci, n˘brÏ
celé t˘my. Jsou dva a skládají se vût‰inou
ze ãtyﬁ psÛ s psovody. Obû druÏstva startují souãasnû, vítûzí to, jehoÏ poslední
soutûÏící se dﬁíve vrátí na start i s míãkem. Lidé mohou své psy jen povzbuzovat, ale v Ïádném pﬁípadû do soutûÏe
nesmûjí zasahovat.

Jednoduch˘ jen zdánlivû
Flyball na pohled vypadá docela jednodu‰e, ale nejedná se jen o obyãejné aportování míãku pﬁes pﬁekáÏky. Pes se musí
nauãit spoustu jednotliv˘ch dílãích úkolÛ: rychle vystartovat, bezchybnû pﬁekonávat jednotlivé pﬁekáÏky, ovládat box, co
nejrychleji chytit míãek z boxu a vrátit se

Skokové pﬁekáÏky
4 skokové pﬁekáÏky
·Í¤KA: 61 cm ‰iroké
BOâNICE: 61 – 91,5 cm
ZÁKLADNÍ PRKNO: vysoké cca
20 cm vysok˘m
DAL·Í VLOÎITELNÁ PRKNA: 2,5 cm
a 5 cm, aby bylo moÏno dosáhnout
v˘‰ky pﬁekáÏky aÏ 40 cm.
s ním k majiteli. Míãek mu nesmí upadnout, pes se nesmí Ïádné z pﬁekáÏek
vyhnout a i pﬁi zpáteãní cestû se musí
snaÏit o maximální rychlost. To b˘vá
obzvlá‰tû tûÏké, protoÏe psa uÏ neÏene
vidina vystﬁeleného míãku, vÏdyÈ „koﬁist“
uÏ si nese v tlamû!

Alternativa agility

Materiální vybavení

Flyball vznikl poãátkem sedmdesát˘ch let
v Severní Americe, pr˘ jako alternativa
agility pro v‰echny vãetnû ménû zdatn˘ch
psovodÛ. Na rozdíl od jin˘ch kynologick˘ch sportÛ totiÏ psovod svého psa na
dráze nedoprovází, ale vysílá ho vpﬁed
samotného a ãeká na nûj na startovní

Na flyball potﬁebujete vlastnû „jen“ pár
vûcí: ãtyﬁi skokové pﬁekáÏky, flyballov˘
box a nûkolik míãkÛ. S v˘jimkou bûÏn˘ch
tenisákÛ se ov‰em nejedná o pﬁedmûty,
které míváme bûÏnû v domácnosti, ba ani
které by bylo moÏno normálnû zakoupit
v obchodech. ·ir‰ímu roz‰íﬁení flyballu
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PﬁekáÏka pﬁed boxem je v˘bornou
pomÛckou pﬁi nácviku správného
naskakování psa na box v‰emi ãtyﬁmi
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Flyball je
otevﬁen v‰em
‰ikovn˘m
psÛm. Zde
kﬁíÏenec
Robin na boxu

u nás dlouho bránil právû fakt, Ïe je
pomûrnû nároãn˘ na technické vybavení.
Zatímco pﬁi agility je pﬁinejmen‰ím
v poãáteãní fázi moÏné pﬁekáÏky vytváﬁet
improvizovanû, jen s vyuÏitím fantazie,
Border kolie
z holandského
druÏstva na boxu

pﬁi flyballu se nelze obejít bez vlastního
odpalovacího zaﬁízení. K jeho poﬁízení se
tedy odhodlají spí‰e aktivní kynologické
kluby neÏ nad‰ení jednotlivci. Také proto,
Ïe flyball je kolektivním sportem, kde jde
o pﬁímou konfrontaci psích závodníkÛ na
dvou drahách. Provozovat ho individuálnû ãiní problémy jiÏ pﬁi samotném nácviku, zatímco pﬁi soutûÏích to je nemoÏné.
Atraktivní a dynamickou disciplínou pﬁitaÏlivou pro aktéry i diváky se flyball stává právû díky soutûÏení v druÏstvech.

Fotoarchiv flyball klubu

Nácvik flyballu
Vysvûtlit psu, co se po nûm pﬁi této disciplínû vlastnû Ïádá, vyÏaduje uÏ jisté
v˘cvikové zku‰enosti a od zvíﬁete samostatnou práci na dálku.
Pes se nejprve musí nauãit pﬁekonávat
celou ﬁadu pﬁekáÏek jak na vyslání, tak na
pﬁivolání. Pﬁi nácviku je uÏiteãn˘ pomocník, kter˘ psa pﬁidrÏí pﬁed první pﬁekáÏkou, pﬁípadnû je‰tû dal‰í, kter˘ by se
psem probûhl celou dráhu podél pﬁekáÏek. V okamÏiku, kdy pes pﬁekonává ãtvr-

tou pﬁekáÏku, mu dopﬁedu hodíme míãek
nebo jinou hraãku. Cílem je, aby se nezastavil, ale pokud moÏno v plné rychlosti
pokraãoval je‰tû dal‰ích pﬁibliÏnû deset
metrÛ. Jakmile pes zaãne bez ohlíÏení
pﬁekonávat samostatnû v‰echny pﬁekáÏky, lze pﬁistoupit k nácviku vysílání pﬁes
pﬁekáÏky. Opût je v˘hodné vzít si k ruce
pomocníka, kter˘ psu za poslední pﬁekáÏkou hodí míãek a tím ho povzbudí
k bûhu vpﬁed. Podobnû se trénuje zpáteãní bûh: psa zavoláme, pomocník ho pustí
a my sami mu hodíme míãek. Vût‰ina psÛ
vcelku rychle pochopí princip odpálení
míãku z boxu. ObtíÏnûj‰í uÏ b˘vá nacviãit, aby pes pﬁi chytání míãku ztratil co
nejménû ãasu. Nûkteﬁí psi se zase opakovnû vyh˘bají pﬁekáÏkám. V takovém
pﬁípadû mÛÏe pomoci, kdyÏ pomocník
psa pﬁidrÏí a psovod pﬁed ním pﬁeskáãe
celou ﬁadu pﬁekáÏek a pak si psa pﬁivolá.
Jinou moÏností je dlouhá síÈ, která se
umístí po obou stranách podél pﬁekáÏek.

Flyball box
V˘‰ka: do 46 cm
Hloubka: 76 cm
·íﬁka: 61 cm
Box je vybaven mechanick˘m
zaﬁízením odpalujícím míãek
nejménû 61 cm vpﬁed. Tﬁíotvorov˘
flyballov˘ box se ‰ikmou pﬁední
deskou
(na
obrázku)
je
nejãastûji
uÏívan˘m
typem
boxu
u nás.

Pes tak musí bûÏet uliãkou pﬁes pﬁekáÏky.
Dﬁíve se pﬁi nácviku práce s boxem pes
uãil takzvanou pﬁímou metodou. Znamenalo to, Ïe na povel musel se‰lápnout pﬁední stranu boxu jednou nebo
dvûma tlapkami.
Tato metoda se v moderním flyballu
prakticky nepouÏívá, protoÏe pro psy,
kteﬁí se flyballu vûnují závodnû, znamená
velkou zátûÏ pro klouby a navíc se pes
musí otoãit, ãímÏ dochází k ãasové ztrátû.
Dnes se pes vût‰inou uãí za pomoci
pomocí tzv. shootu, kter˘ umoÏÀuje nauãit psa správnou otoãku i bez vlastního
flyball boxu. Touto metodou lze pﬁeuãit
i psy, kteﬁí mají z dﬁívûj‰ka zaÏit˘ chybn˘
pohyb u boxu, tedy do‰lap pouze pﬁedníma nohama. Shoot je zvlá‰tní konstrukce
s pevnou pﬁední deskou, která míãek
nevystﬁeluje, ale pes si jej musí z pﬁíslu‰ného otvoru sebrat. Deska se dává nejprve nízko nad zem a postupnû se zvy‰uje
podle toho, jak˘ch pokrokÛ pes dosahuje.

Kam na flyball?
6. 8. – flyballov˘ turnaj Brno
(tomas@lerl.info)
26. 8. – flyballov˘ turnaj
Trmick˘ míãek, Ústí n. Labem
(lusika.stana@seznam.cz)
10. 9. – Mistrovství republiky, Mladá
Boleslav (mvrbova@seznam.cz)
Více info www.flyball.cz

Flyball u nás a ve svûtû
PﬁibliÏnû od poloviny 80. let se zaãaly
(nejprve v USA) konat první samostatné
oficiální závody. V roce 1985 vznikla Severoamerická flyballová asociace (North
American Flyball Association – NAFA),
jejíÏ pravidla se posléze stala urãující pro
cel˘ svût. Flyball se zanedlouho potom
roz‰íﬁil také do Evropy: nejprve do Velké
Británie, pozdûji i do Holandska, Belgie,
Itálie, Rakouska a Nûmecka. Provozuje se
také v Austrálii a v JiÏní Americe.
Flyball se v poslední dobû velmi slibnû
rozvíjí i u nás. Jeho nácviku se jiÏ vûnují
v mnoha ãesk˘ch mûstech: napﬁíklad
v âeském Brodu, Kácovû, Kladnû, Ústí
nad Labem. Bruntále, Brnu, Plzni, âesk˘ch Budûjovicích a také v Praze –
LetÀanech. Flyball Club âeské republiky
vznikl dne 7. 9. 2003 jako odezva na
obrovsk˘ úspûch ãeského druÏstva Hop
Trop Prague na Mistrovství Evropy 2003.
Zpracoval a schválil ãeská pravidla flyballu, která vycházejí z mezinárodních pravidel a jsou v nûkter˘ch ohledech specificky upravena pro ãeské podmínky.
Sm (s vyuÏitím materiálÛ
Flyball Clubu âR)
SVùT PSÒ 7/06

39

