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A ', t|r)islrric pii zt'mi. rŽdv musítc
I lslc,l,,vut. zrlu,ic,jclro ttchniko sLokLr

bezpcčná. Psi skákající metr a pťi1 nacl Zem
automaticky ncjsou ukázkoví skokani.
Včtšina z nich opravc1r-r krásnč skáče.

Jcnrlmže úžas.je častcr narušen nepříliš
povecleným c1opaclem. Skok nelze brát
jenom.iakcl tu část, kc1y,jc pes ve vzcluchu.
C)draz, let, do'pacl t'r pclkračclvírní
v polrybu - to všc bychom měli brát jako
celck..|e to.jako v gymnastice, kcle se
správnost prvku prlsuzuje i poc11e ziivělu.

.]ak pes skočil, poznáte podlc c1opadu.

[iii io,l''lý lil'* čl čí Ll j'h cir
Sprár,ně b1, se mě1a páter: ve skoku
prohnor-tt do kočičího l-rřbetu. To zajistí
1epší rclzloženi náraztt při dopadu.

Í'vzickó prťrpravě. Čím 1épe buc1e pes
připravcn, tím menší nás1ecl(v ma.jí

vaše přípaclné chyb;'. To sarrrozřc]jmč
ncznamcná, že se potclm nemusíte snažít.
Ale pokucl se vám něco zrovna nepovedc
(a to se sem tam stane každémr_r),

pes.je většinou sc1ropný si poradit.
I ten ne j1epší hráč hodí nčkdy disk níž
nebo clisk pociebere vítr, a právč v těChto
c1-rvílích musí nastclupit,,bezpečnostní
záloha". Tou b'r' mě1a být fi,zická
prYipraverrost psa. Má-li pe s c1obré svalstvcl

xm
Prohnr-rtí páteře umoŽní v".lrovnání sil při
dopaclu tím, že se páteř může srol,nat c1o

vodorovné pozice (viz schéma). Pohyb
páteřeje prcl správné skoky c1ůležitý-.

Někteří psi sc jej musí naučít. Jestliže se
pes při c1opadu nepřirozeně zalamrrje
v zádecl-r, pocllamují se mu nclh1,, nebcl
dokonce i slyšite ,,heknutí",.ie třeba
Zapracovat na tcchnice skoku a osvalení'

B sz p eči'l oattl í zá Í,o n':'l

Často hráči po psech v--vžadqjí tai<clvé ,,psi
kusv", na kteťé nejsou f-'vzicky připraveni.
Nikoho by arri trerrapadlo chtít po
netlénor'ané osobě v.vstřihnrlut perťektl"rí

salto vzad, ale po psech se to chce běžně.
Bezpečné provedení doglrisbee prvkťr je
poměrně hodnč f'vzicky náročné. Nlnohc1y
je příčina neílspěchu v nedostatečné

a uvědomuje si, jak má své tč1o ovládat,
je schopen zv1ádat i obtížnčjší situace.

Flol:rtslýi,ťl,'lr'l p rlli i*a.Ťd éi! l:
Lidští sportovci i dčti ve škole nrají vŽdy
nejciříve pár koleček na zal-rřátí' Naši psi?
Mnoho lidí na závodecl-r v1'táhne psa
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z dome čku a jde přímo na p1ac' Dokáže te
si sebe prYedstavit, že hned po zazvonění
buc1íku půjdete běhat sprint?Já tedy
rozhodně ne. Dopřejte tedy i svému psoví
čas na rozkoukání a procvičení. stačí
si chvíli poběhat, udčlat pár,,tríčků"
(wborrré na rozcvičení jsou otočky' sudy,
podávání pacek..) a může se jít lrrát.
Mnozí začinající hráči zahřívají psa
zbytečně dlouhými hody, avšak tím
spotřebují tzv. rychlou energii svalů. Tuto
.

energii sva1y potřebují pro prudké pohyby,
jakojsotr odrazy, rychlé starty apod.
Dejte si pozor, abyste to s rozcvičováním
nepřehnali. Rozcvíčení slouží pouze
k rozehřátí sva1ů. Není žádo,"tci psa unavit'
Unavený pes spíš udělá chybu. Á právč
chyby jsou nejčastější příčinou zraněni.

Posledním hodem to nekončí
Další podceňovaný aspektje právč konec
tréninku. Pokud trénujete naplno, je
trénink pÍo psa hodně náročný'
Každý sportovec si po r'1'konu dopřeje
chví1i na z1didnění svalů, než si sedne
na lavičku. Stejně tak bychclm mčli
zklidnit i psí svaly před zavřením zpčt
clo clomečku. Je dobré psa nechat
v;dýclrat při pomalé chůzi
a následně í protáhnout a promasírovat
svaly. Protažením navíc předejdeme
prYípadnému zkracování sva1ů po zátčži.

Zranění a namožení
I u psů dochází ke zrančním,.iako jsou
nattžený nebo namožený sva1, natržené
vazy apod.. Proto bychom měli k1ást důraz
na předcházerrí těmto únavorým úrazům.
Je třeba věnovat pozoťnost rozehřáti
před zátěží a zklidnění sva1ů po zátěži.

Masáže nejsou jen pro lidi
Doce1a mne překvapilo, jak moc
sportujících psů reaguje cukáním sva1ťr při
masáži v oblasti páteře. Nejspíš sami
tušíte, že by se to stávat nemělo. Je to
znamení, že sva1 není v ideální kondici.
Může být.ien podrážděný, což napraví
opakované masírování, nebo se může
jeclnat ojiné obtíže páteře, a pak
je třeba r,yhledat specialistu.
Sama mohu potvl.dit, že po masírování
svalů zad po zátěži se psťrm uleví a na
jejich projevuje to zanedlouho znát.
Cit1ivějším psů můŽe být zpnu
masírování namoženého svalu lehce
nepříjemné (opakovaně mtt dráždíte
nepříjemné místo), a1e jakmile oc1rutná
úlevu, příště bude masáž sám vyžadovat.
Prevence je vždy lepší než 1éčba.
Te xt M arké t a t'] rb rí škoz: tí
Foto archia autorlqt
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