
lyball je dynamick˘ kolektivní
sport, kter˘ v sobû spojuje rychlost
s pfiesností. Je otevfien v‰em psím

plemenÛm bez rozdílu, i kdyÏ nûkterá
pro nûj mají pfiirozenû dispozice vût‰í
a jiná men‰í. 

O co jde?
DruÏstvo sloÏené ze ãtyfi psovodÛ a ãtyfi
psíkÛ má za úkol v co nejrychlej‰ím ãase
správnû pfiekonat ãtyfii skokové pfiekáÏky
a donést míãky z flyballového boxu
(mechanické zafiízení s nûkolika pruÏina-

mi, které po se‰lápnutí pfiední desky vy-
stfielí míãek minimálnû do vzdálenosti 61
cm) pfies tyto pfiekáÏky zpût do cíle. Na
dráhu vybíhají psi jednotlivû jako ve ‰ta-
fetovém bûhu - dal‰í pes z druÏstva smí
pfiekroãit startovní/cílovou ãáru aÏ v oka-
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Má vá‰ pes rád míãky, nebo je dokonce jejich neúnavn˘m aportérem? Chcete si
uÏít spoustu zábavy, radosti i adrenalinu v partû stejnû „postiÏen˘ch“ nad‰encÛ?
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mÏiku, kdy ji protne pes vracející se pfied
ním. Pokud ji pfiekroãí dfiíve, má chybu
a musí bûh opakovat. Psovod pfiitom
zÛstává za startovní/cílovou ãárou a po-
vzbuzuje svého psa k co nejrychlej‰ímu
návratu. Právû stfiídání psÛ v prostoru
startu a cíle b˘vají tím nejdÛleÏitûj‰ím
momentem, kde druÏstvo mÛÏe ztratit
nebo získat cenné vtefiinky. Je proto
Ïádoucí, aby byla co nejtûsnûj‰í – pfiípad-
né chyby pak zde nepostfiehne ani sebe-
bystfiej‰í lidské oko a ke slovu se dostává
elektronika. 

Nezbytné vybavení: 
pfiekáÏky a box
V̆ ‰ka flyballov˘ch pfiekáÏek se pfiizpÛso-
buje v˘‰ce psa. Jejich minimální v˘‰ka je
17,5 cm, maximální v˘‰ka 35 cm. V̆ ‰ka
pfiekáÏek, na kterou dané druÏstvo právû

pobûÏí, se urãuje podle nejmen‰ího psa
v druÏstvu. PfiekáÏky jsou 61 cm ‰iroké,
vyrobené z vodovzdorné pfiekliÏky ãi plas-
tu. Na rozdíl od pfiekáÏek znám˘ch napfií-
klad z agility nemají Ïádnou shoditelnou
laÈku, a pokud pes pfiekáÏku shodí (pova-
lí), není to hodnoceno jako chyba – jen ji
musí on i ostatní psi z druÏstva pfiekonat,
jako by stála. 
Dal‰ím nezbytn˘m vybavením, bez které-
ho se ve flyballu neobejdete, je flyballov˘
box. Éra katapultov˘ch boxÛ, které jed-
nak psy brzdily a jednak pro nûj mohly
b˘t i nebezpeãné, je jiÏ na‰tûstí daleko za
námi a v souãasné dobû se u nás i ve svû-
tû bûhá na boxy víceotvorové se ‰ikmou
ãi prohnutou pfiední deskou, které umoÏ-
Àují psÛm plynulé naskoãení a sebrání
míãku – tzv. plaveckou otoãku. Dal‰í v˘-
hodou tohoto typu boxu je, Ïe pes míãek
v nûm nabit˘ vidí po celou dobu a mÛÏe
tak lépe odhadnout, v jakém momentu
ho chytí. Správné a rychlé chycení míãku
je dal‰ím dÛleÏit˘m okamÏikem, kter˘
mÛÏe na turnaji rozhodnout o vítûzství. 

Pro koho je? 
Flyballu se mohou vûnovat psi v‰ech ple-
men - setkáte se zde nejen s populárními

border koliemi, ale také s belgick˘mi
ovãáky, Jack Russell a parson Russell teri-
éry, pudly, kníraãi, kelpiemi, appenzell-
sk˘mi sala‰nick˘mi psy, kfiíÏenci a spous-
tou dal‰ích. V‰em tûmto psíkÛm dává
flyball prostor pro zdravé vybití jejich
energie, prostor pro zábavu i radost ze
spoleãné aktivity se sv˘m pánem. Uãí psy
vût‰í sná‰enlivosti vÛãi sobû navzájem -
bez ní by Ïádné druÏstvo nemohlo dobfie
fungovat. Bázlivé psíky naopak hravou
formou nutí pfiekonávat strach a dokáÏe
z nich udûlat vyrovnanûj‰í jedince. 

Trocha flyballové historie
Flyball vznikl kolem roku 1970 v Se-
verní Americe, odkud se postupnû roz-
‰ífiil do mnoha evropsk˘ch zemí, pfiede-
v‰ím Velké Británie, Belgie, Holandska,
Itálie, Nûmecka... a dále i do Austrálie ãi
JiÏní Ameriky.
K nám se tento sport poprvé dostal v ro-
ce 1995. Zaãaly se pofiádat i flyballové
soutûÏe a flyball postupnû zaÏil svÛj vel-
k˘ vzestup i pád. V roce 2003 se podafiilo
partû nad‰encÛ kolem Míly Vrbové flyball
znovu oÏivit a vykroãit správn˘m smûrem

k prezentaci âeské republiky jako vyspû-
lé flyballové zemû. 

Jak na to?
Nácvik flyballu mÛÏe probíhat rÛzn˘mi
metodami, z nichÏ ov‰em ne v‰echny
jsou úplnû správné. Zde vám popí‰u tu,
která se nám osvûdãila nejvíce a s níÏ se
na flyballovém cviãi‰ti nejspí‰ setkáte.
Skládá se z tûchto dÛleÏit˘ch ãástí:
1. Nácvik pfiekáÏek a plavecké otoãky na
shootu – V této fázi se psíci uãí samo-
statnû co nejrychleji zdolávat pfiekáÏky
pfii tzv. odbûzích a pfiiná‰et míãek ze spe-
ciální desky jménem shoot, kde je míãek
do otvoru jen vloÏen - nevystfieluje. Právû
pomocí shootu se psi uãí tzv. plaveckou
otoãku. Základem je, aby si pro míãek
chodili obloukem a z desky se odráÏeli
v‰emi ãtyfimi tlapkami tak, jako se to
pozdûji budou uãit dûlat i na boxu. Shoot
má nûkolik stupÀÛ, na které je psÛm
postupnû zvedán – zaãíná se na prvním,
kdy je deska jen pár centimetrÛ nad zemí,
a postupnû se dle pokrokÛ psíkÛ zvedá
v˘‰. V koneãné fázi nácviku má deska
podobn˘ sklon jako pfiední deska flybal-
lového boxu. 
Zaãátky nácviku otoãky na shootu jsou
pro psovoda asi tím nejobtíÏnûj‰ím, s ãím
se ve flyballu setká – musí se nauãit
pomoci svému psovi na shoot správnû
nabûhnout, zvládnout povelovou techni-
ku a to v‰echno tak rychle, jak rychl˘ je
pes, aby uÏ v poãátku nedocházelo k jeho
zbyteãnému zpomalování. Velmi dÛleÏi-
tou roli zde hraje pochvala – psovod se
musí nauãit psa chválit tak nad‰enû, jak
jen bude schopen, protoÏe jen tak pes
pochopí, co je správnû, a bude to dûlat
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s nad‰ením. Nevûfiili byste, kolik psovodÛ
se bojí projevit naplno své emoce
a pofiádnû pejska pochválit!
Pokud tohle v‰echno psovod zvládne
a pes zaãne na shootu pracovat samo-
statnû, psovod mÛÏe svého psa pro míãek
uÏ jen vysílat pfies jednu aÏ ãtyfii pfiekáÏky
a nad‰enû ho povzbuzovat k co nejrych-
lej‰ímu návratu zpátky. 
2. Pfiechod na flyballov˘ box – KdyÏ pes
jiÏ stabilnû provádí plaveckou otoãku na
nejvy‰‰ím stupni shootu, nastává dal‰í
fáze nácviku - pfiechod ze shootu na box.
Jsou psi, kter˘m to nedûlá vÛbec Ïádné
problémy a tváfií se, Ïe na box bûhají
odjakÏiva, ale jsou i psi (zpravidla ti citli-
vûj‰í), kter˘m je potfieba nejprve vysvûtlit,
Ïe box je kamarád, kter˘ je nekousne,
a naopak jim dá jejich oblíben˘ míãek. 
I pfii nácviku boxu je potfieba dodrÏovat
zásady, které platily na shootu, a snaÏit
se, aby pes na box naskakoval v‰ema
ãtyfima a provádûl plaveckou otoãku.
Jsou samozfiejmû plemena, aÈ uÏ pfiíli‰
velká, nebo krátkonohá, v jejichÏ fyzic-
k˘ch silách zvládání pfiedpisové plavecké
otoãky prostû není, ale jak jsme si ovûfii-
li, vût‰inu psÛ ji nauãit lze. Dobrou
pomÛckou, jak v psovi tento návyk pod-
porovat, je nízká ohrádka poloÏená pfied
boxem, která psa nutí k odrazu a správ-
nému naskoãení.
3. Nácvik stfiídání psÛ na trati – S nácvi-
kem stfiídání psÛ je moÏné zaãít uÏ na
shootu, pokud psi zvládají bûhat k nûmu
pfies celou dráhu tam a zpût, a pokraãovat
v nûm, kdyÏ psi zvládnou pfiechod na fly-
ballov˘ box. Tady je potfieba postupovat
velmi opatrnû a citlivû zkracovat vzdále-

nosti mezi stfiídajícími se psy, aby nedo-
‰lo k jejich zrazení. Zaãíná se zpravidla
jen tím, Ïe si pes vracející se s míãkem
zvyká na to, Ïe v cíli stojí dal‰í pes, kter˘
mu v‰ak míãek nevezme. Naopak pes
ãekající v cíli musí pochopit, Ïe on si za
chvíli pobûÏí pro svÛj míãek k boxu
a míãek, kter˘ nese jin˘ pes, se jeho net˘-
ká. KdyÏ to oba psi zvládnou, je moÏné je
postupnû pou‰tût proti sobû – nejprve
s velk˘mi mezerami, které pak pomalu
zkracujeme. 
Jsou psi, kter˘m nácvik stfiídání nedûlá
velké problémy a dokáÏou se soustfiedit
jen na svoji práci na dráze. Jsou ale i psi,

ktefií nedokáÏou pfienést pfies srdce, Ïe se
proti nim vrací jin˘ pes s míãkem (ty je
pak vhodné mít jako psy startovní), nebo
psi, kter˘m vadí, kdyÏ proti nim vybíhá
jin˘ pes a ktefií kvÛli nûmu pfii dobûhu do
cíle buì zpomalují, nebo se dokonce
vyh˘bají pfiekáÏkám. Takové psy je zase
naopak vhodné nechávat bûhat v druÏ-
stvu jako úplnû poslední. 

Kde trénovat?
Flyball se u nás tû‰í stále vût‰í oblibû
a trénuje se dnes jiÏ na deseti místech
republiky. Jeho nejvût‰í a nejstar‰í základ-
na se nachází v Praze – LetÀanech a je
domovem v‰ech tfií druÏstev Flyball Hop
Trop (Hop Trop Dreams, Hop Trop
Prague a Nimbus Hop Trop). Pod vede-
ním zku‰en˘ch instruktorÛ zde probíhá
i v˘cvik zaãáteãníkÛ a mírnû pokroãil˘ch.
Z âesk˘ch Budûjovic pochází druÏstvo
Alea, v Trmicích u Ústí nad Labem trénu-
jí ãlenové druÏstva Lavina. Dal‰ími mûsty,
kde se flyball cviãí nebo zaãíná cviãit, jsou
âesk˘ Brod, Hradec Králové, Kácov,
Kladno, Bruntál, Brno a PlzeÀ. 
Kontakty na v‰echna v˘‰e uvedená místa
naleznete na stránkách Flyball Clubu âR
(www.flyball.cz).

Flyballové turnaje
Úãast druÏstva na flyballovém turnaji je
vyvrcholením celého v˘cviku a to nejen
kvÛli moÏnosti porovnání v˘konÛ
s ostatními druÏstvy, ale i proto, Ïe
mÛÏete proÏít tu pravou závodní atmo-
sféru plnou adrenalinu, napûtí i radosti
z vydafien˘ch bûhÛ. SoutûÏí se na dvou
flyballov˘ch drahách - druÏstvo, které
jako první bezchybnû dokonãí bûh,
vyhrává. Nûkdy rozhodují jen centimetry,
pak je takov˘to souboj opravdu nezapo-
menuteln˘m záÏitkem. 
V âeské republice je kaÏdoroãnû pofiádá-
no nûkolik flyballov˘ch turnajÛ, z nichÏ
nejv˘znamnûj‰ími jsou mezinárodní fly-
ballov˘ turnaj Eager‘s Cup pofiádan˘
zaãátkem kvûtna a Mistrovství âeské re-
publiky ve flyballu, které se koná v záfií.
Právû na Eager‘s Cupu se letos se‰lo
rekordních 18 flyballov˘ch druÏstev –
sedm ãesk˘ch, pût belgick˘ch, ãtyfii
nûmecká, jedno holandské a jedno pol-
ské. Vysoká úroveÀ závodu je pro tento
turnaj typická, stejnû jako pfiátelská a po-
hodová atmosféra. 
Koncem ãervna se v Praze-LetÀanech
koná tradiãní flyballov˘ turnaj, kde kro-
mû oficiálního závodu druÏstev probíhá
i neoficiální závod dvojic zaãáteãníkÛ
a mírnû pokroãil˘ch, ktefií tak mají moÏ-
nost vyzkou‰et si pravou závodní atmo-
sféru, i kdyÏ je‰tû nemají na to, aby bûha-
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âlenové v˘boru klubu:
Michaela Bakrlíková, pfiedsedkynû 
+ marketing a propagace
Kontakt - tel. 603 283 101, 
e-mail: bakrlikova@allins.cz

Milena Vrbová, místopfiedsedkynû
a hlavní v˘cvikáfika
Kontakt – tel. 776 211 188, 
e-mail: mvrbova@seznam.cz

Diana Vyskoãilová, jednatelka
Kontakt – tel. 728 728 852, 
e-mail: DianaV@seznam.cz

Renáta Kvûchová, pokladní
Kontakt – tel. 603 842 688, 
e-mail: r.kvechova@moopex.cz

Alena Králová, administrátorka licencí
Kontakt – tel. 731 487 622, e-mail:
alena.kralova@pks-system.cz

Internetové stránky: www.flyball.cz

Border 
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li v opravdovém druÏstvu. V srpnu se pak
konají dal‰í dva turnaje – otevfiené mistrov-
ství BCCCZ v Brnû a turnaj Trmick˘ míãek
v Trmicích u Ústí nad Labem. 
Nejvût‰í akcí kaÏdé flyballové sezony je
Mistrovství Evropy ve flyballu. Letos se
uskuteãnilo koncem kvûtna ve Velké
Británii, minul˘ rok koncem ãervence ve
Francii. Poãet zúãastûn˘ch druÏstev vÏdy
ãítá nûkolik desítek. O jeho pofiadatelství
v roce 2008 se uchází âeská republika. 

Flyballové rekordy
Pro pfiedstavu, jak rychle bûhají ti nejlep‰í
– ãesk˘ flyballov˘ rekord má hodnotu 18,31
sekundy a na leto‰ním Eager‘s Cupu ho
zabûhlo druÏstvo Hop Trop Dreams.

Evropsk˘ flyballov˘ rekord 16,83 sekundy
se podafiilo zabûhnout belgickému druÏ-
stvu Black Brains 1 na Mistrovství Evropy
ve flyballu 2006. Svûtov˘ flyballov˘ rekord
15,22 sekundy drÏí americké druÏstvo
Spring Loaded Offspring.
Rychlost, jakou dovedou jednotliví psi vyvi-
nout, je rÛzná. Psi nejlep‰ích zahraniãních

druÏstev dokáÏou celou dráhu tam a zpût
zabûhnout i pod 4 sekundy! U nás nejrych-
lej‰í velcí psi dosahují ãasÛ lehce pfies 4
sekundy, prÛmûr je tak 4,8 aÏ 5,5 sekundy.
Nejrychlej‰í malí bûhají za 4,9 aÏ 5,0 sekun-
dy, ale prÛmûr je zpravidla 5,5 aÏ 7 sekund.

Flyball Club âeské republiky
Flyball Club âeské republiky byl zaloÏen
v roce 2003 a je hlavní flyballovou organiza-
cí u nás. Pod jeho zá‰titou je kaÏdoroãnû
pofiádáno mistrovství republiky, konají se
‰kolení nov˘ch adeptÛ na flyballové roz-
hodãí a schÛzky rozhodãích pro jejich dal‰í
vzdûlávání. Flyball Club vytvofiil a uvedl
v platnost ãeská pravidla flyballu a prÛbûÏ-
nû dbá na jejich doplÀování a zmûny v sou-
vislosti s v˘vojem flyballu u nás i ve svûtû,
zaji‰Èuje vydávání flyballov˘ch licencí pro
závodící psy, deleguje rozhodãí na flyballo-
vé turnaje, prostfiednictvím sv˘ch webov˘ch
stránek (www.flyball.cz) informuje své ãleny
o ve‰kerém dûní kolem flyballu a mnoho
dal‰ího. âlenové Flyball Clubu mají niÏ‰í
startovné na turnajích i poplatek za vydání
flyballové licence. Diana Vyskoãilová

Pohled na flyballové dráhy
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