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noťmálních hodech, jelikož pro hody na
ove1T, valllty, flipy a da1ší může být
vlrodná poloha disku jiná.) Pokud se disk
trochu třepe, není to v'vloženě vážná
chyba. Z poh1edu psa je disk stále dobře
c1rytitelný. Z polrledu hráčeje to však
znamení, žeje někde chyba. Často se však
stává, žeje disk při rapuštění z ruk1, čelem
vzhůru. To je příčina hodů' kdy disk
vz1étne třeba až do ob1ak. obzvlášť ve
větruje tento hod pfo psa naprosto
nepředvídate1ný.

Vaultové hody
Hody na vaulty mohou být s různým
náklonem. Rozdíly mezi náklony jsou
především v tom, že každý má na psa jiné

nároky. První varianta je, když je disk
če1em vzhůru (viz obr' a)' Takor'y hod
bude rnít model: odraz + ghy1 + ]E1 +

dopad. Tento sklonje vhoclný pfo psy'

kteří přirozenč skáčou r'1soko' Pokud
skokanovi hodíte c1isk v první polovíně
skoku, přirozenč krásný skok více lynikne.
Další variantouje hod s diskem vodoíovně

se Zemí (viz obr. b). Mode1 to1rotcl hodu
bude: odraz' let + chyt' let - clopad.
Tento hodje náročnější na správné
umístění, je1ikož je disk v ideá1ní pozici
pro chycení.jen ve1mi klátkou dobu.
Nahonec hod, kdy je čelo dísku směrem

k zemi (viz obr' c). Takov"vto dísk můžete
hodit na začátku skoku, ve středu nebo
dokonce i ke konci. Je těžší správně hodit
disk s tímto sklonem, ale zato skýá jisté
výhody. První.je patrná 'již z obrázku d'

Nevadí, když disk hodíte trochu níž,
disk má stá1e dobry úhel k bezpečnému
chycení. Aby pes hod s če1em do1ů chyti1'
musí být na jeho úrovni nebo mírně nad
diskem. Z toho p1yne, že pes skok nemůže

ll'l*' iď

Disk rteníien
něiakÝ
Dogfrisbee je převážně jen o hodech. Kdo chce házet míček,
jednoduše ho vezme a Vymrští pryč. Pes si míček vždy bez
problémů nacpe do tlamy a peláší zpět. S diskem je to
trošku složitější. Nemá tak dokonale symetrický tvar koule.

ak rná lypadat správně hozený disk,
může poznat naprosto každý bez
ohledu na zkušenosti s diskv' Disk

by měl být při normálních hodecl-r
vodorovně se zemí a neměl bv se třepat
a zatáčet do strany' (Schválně píši při
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odfláknout, jirrak mine. Právč tohoto se
v1užívá pro učení správného prohlrutí zad.

Tzv. kočičj hřbetje ve skoku clůJeŽitý pro
správné odpružení těla při tlopaciech.

Svery
\a přeskokv platí v podstatč to stejné'
Yždy zá1eži na psovi! Sklon disku by mě1

hít tal<ow. ahy hyly přcskoky be zpečné'
'Iřeba pro psy, kteří při skoku rrechávají
zadrrí část těla do1e.jc lcpší házct disk
s horizontáiním 'k]oncln tre bo se sk]ortem
čele m dolťl. Tírn se pcs musí snaŽit tělo
alespoň tl'ochU prohnout do kočjčíhrl
hřbetLr. jelikož lnu jinak disk trteče. Zatlní
nohy nezůstartou dole. ani kdyby pcs
chtěI. Umístění disku je da1ší často
tliskutované tému. Eristtrje tvrze ní. že na

oveq b; mě1 být disk před ncbo nrd

;lře kážkou' Z vlastních zkLt\e nclstí vím. že
11p,rha psťtm víc r,'rhovuje unrístěni mírně
za přckážku. obzvlášť těm nejistyrn
v kramflecíclr. Psi se tak mohou dobřc
Sotlstře.lit na překážku i na disk Disk před
nebo nadje často takové lákad1o, že pří1iš

odvádí pozor'nost 1-rsťr od samotného
skoku. Ce1ý over (odÍaz, přeskok, chyt,
ticrpud) pak postrádá šmrnc clokonalÉho
pn ku. Dokorrcc majitclé tčchto p:ů časttl

i|:r*.^.ir' 

k<|yž c1o nich pes slým tčlem

Psí salta
Z ..nurmálnich" hodů.jsem q řadila
i horly na flipy. Flipje skok, kdy se pes ve

' 
zdLLclrrt otočí o l80' nebo JoO".

.je<lnodtršeje to takové sa1to vzad v psím
podání. Sk]on disku rra flipy je témčř
kolmi (viz tbto). Ďruhá varinnta s}<lotru

disku na flipjr. žeje disk vodorovrrý se

zemí. Abv pes takovy c1isk ch; til. musí pro
disk v1skočit. jiným stvle m' Nestačí se jen
natáIlnottt a ve vzcluchu otrrčit. Zde je
ZapUtřebí celé tělo vc vzclLlchu prohnout.
aby t1isk clrr.ti1 a správně tioprdl na zcln'
Tčlo psa prk přípominá písmcno c.
Z toho wplvnul název C flípy.

Pravidlo stáčení disku
Ce1or-r dobu řeším.jen horizontá1ní sklon

disku. A co to ostatní? Da1ší poc1mínka pro
sprái rrj lct disktr .je boční náklon. obecrrč
p1atí, že čím dá1 chcí c1ohodit, tím mrrsí být
včtší boční nák]on disku, tj. musím sklonit
okraj diskr-r vic zemi. Proč? Disk v letu
v1konává pcrhyb vpřed, rotuje lto1em

střcciu ujako \Tro\ nál]í sii se zvedá okrli
protilclr1ý k místu úchopu..|ako mcdeltlrl
1rod si zvo1ím backhand' Toje hod, bez
kter'ého se v dogfrisbee neobejdete. Uchop

'jc níslcclující: ltrartu pravé strcn.v disku
přiložte ke d]lnj tak. ah1'b;1a zirr'uba
rovrroběžná s ukazováčkem; ukazováček
po1oŽíte na lrrantt prar é stranv disktl lra

čtvrtinr.r č. l: palec položíte na r,ypoukJou
horni stran u disku. lby smčřoval zhrr.rba

ke středu čela: prsty na spotlní stranč
disku skrčte tak, aby smčřova1y cca ke
středu konce disku. Pro backhand bude
pravicllo nák]ontl násIedující (vjz c-rbr.):

lcvá strana disku bude srnčřovat k ze mi.
Pro hociy do dálky je třeba až kolmý sk1on

dísku' Kc1yž disk nemá dostatečn1i sklon
při v1'hazování, bude zatáčet. Při
backlrandu budc clisk zatáčet doprava.

lťloený ukazováček
Pro hody.je další nepsané pravidlo.
Ukazováček na hraně vám dává naprostou
l<ontrolu nrd diskcm. Proro se tento
úchop používá na běžne freesr.vlové hociy.

Prst mírně potl hranoLl nám nedává
takovou rnoc nad diske m, ale zcto
může me clohoc1it c1á1. To je <lůvocl. proč
bystc takJrle mčlj disk držet rrapiíkJad při
minidístalrcc. Přesně to jc tlisciplína. kde
rratl diskcrn potře bUjete rnít určitor_l

kontrolu l zírovcň hoclit do poměrně
velke vzclálentlsti. Á korrcčrrč úchop rra
plnou pěstI Při tomto úchopu je
ukazováček skrčený pocl cliskem stejně
jako ostatrrí prsty. což rlmožňu je hodit do
crpravdové ddltq,. Kontrola rratl cliske m.je
však mizivá. Takto brste rnčlidrŽet disl<

při discip|ínách 1ong distrnce nebo
quadr'uped. kde je 40 metrů malá
vzdá1enost.

Typy hodů
R ťrznorodost hod ů nespočívá a n i ta k

v úchopu jako spíš vc st) l u r'1 puštčn í
djsku z ruky. Třeba llack]land můžcme
hodit pod lcvou rrohou. plavou nohorr.
oběma nohamn ne bti za zidt. Disk se

drží stálc stejně, alť přcsto se jedná

o rťrzné hocly.

Fravá, nebe levá
Házíte pravou, nebo levou rukou? I toje
rozdil. Nejenže házení občrna rukrma
zveclnc frcestvlovou zrrámku za hráče.
a]e ziroveň vám to může potnoct selrrát
se s diskem. K sotrhřc pomáhají i další
fígle. Snad rra každém semináři sc učí
tzv' tríčkv. Jedná se o zdánlivě zbytečrré
parácličky s diskem. Nencchtc sc zrnÝljt.
Veškeré tyhle nrrličkosti procvičují vaše
zápčstí a zrykají ruce na disk Zádný učený
z ltebe lrespacll. a nÍoto nezbýá ncž
házet házet. házet.''
Te xt,\Iot rkě t tl t'] rbciškoltí
Foto archit autorkS'
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