
co jde? Zjednodu‰enû fieãeno:
jezdec na kole je taÏen
zapfiaÏen˘m psem. Zní to

jednodu‰e, ale tak jednoduché to není.
Aby se z disciplíny nestala Ïivot ãi
zdraví trvale ohroÏující záleÏitost, mûl

by b˘t pes dokonale ovladateln˘, nemûl
by se nechat nalákat k pronásledování
zvûfie, která mu zkfiíÏí cestu, a mûl by
b˘t zvykl˘ táhnout za sebou pohybující

se pfiedmût. Základní ovladatelností se v
tomto pfiípadû myslí, Ïe na povel dokáÏe
vyrazit vpfied, zahnout doprava nebo
doleva, pfiípadnû se otoãit o 180º. Dal‰í
podmínkou je, aby jezdec byl v sedle
kola jako doma, protoÏe rychlá jízda
terénem klade velké nároky na udrÏení
stability a celkovou fyzickou kondici.

Jezdec se pouze neveze, ale sám ‰lape, a
tím psovi pomáhá. Musí b˘t neustále ve
stfiehu, pfiedvídat rÛzné záludnosti
terénu a psa pfiesnû a citlivû fiídit. To v‰e
v rychlosti mnohdy pfiesahující 30
kilometrÛ za hodinu. Jako vhodná
prÛprava pro „adrenalinov˘“ bikejöring
se osvûdãil canicross, kter˘ je na
podobném principu, jen pes netáhne

kolo, ale bûÏce (kter˘ mu samozfiejmû ze
v‰ech sil pomáhá). Bikejöring lze
provozovat jako rekreaãní aktivitu, jako
trénink na zimní saÀové sporty, ale i
jako  regulérní sportovní disciplínu.
Pravidelnû se v nûm konají i vrcholné
soutûÏe, mistrovství Evropy a
mistrovství svûta.
Text Les Foto M. Smrãek

Bikejöring je ménû známé odvûtví saÀového sportu. Jeho nespornou
v˘hodou je, Ïe není vázán na sníh, takÏe ho lze provozovat celoroãnû,
tzv. na suchu. Právû to bylo zfiejmû hlavním dÛvodem jeho vzniku.

Vybavení
� jízdní kolo (nejlépe horské)
� postroj na psa
� pruÏné lano (cca 2,5 aÏ 3 m)
� ochranné pomÛcky pro jezdce 

(pfiilba, chrániãe)

Vhodná plemena
� evropsk˘ saÀov˘ pes
� severská plemena (hasky, malamut atd.)
� ohafii
� pitbulové a ameriãtí staford‰ir‰tí teriéfii

Obdoby
bikejöringu
� canicross – po sv˘ch
� skijöring – na bûÏkách
� scooter – s kolobûÏkou

O

24 SVùT PSÒ  02/14

Abeceda psích sportů:

“Suchou”
variantou
saní je
koleãkov˘
vozík

Bikejöring



otéÏ se v zásadû t˘ká i jejich
majitelÛ, ktefií úãastí v bull
sportech demonstrují, Ïe jsou

soutûÏiví a chtûjí vyhrávat, ale legálním a
ke psÛm ‰etrn˘m zpÛsobem.
Bull sporty se u psÛ zamûfiují v prvé fiadû

na sílu, dynamiãnost, houÏevnatost a
odolnost, proto zahrnují pfiedev‰ím
silové disciplíny, jako jsou tah tûÏkého
bfiemene (weight pulling), bûh s
bfiemenem na ãas (weight pull sprint),
pfietahování (tug of war), ale i skoky
(high jump, long jump), ‰plh (wall
climbing) nebo závûs v zákusu na ãas
(hang time). Natzv.opiãí dráze (monkey

track) se v‰ak uplatní i ‰ikovnost a
rychlost, protoÏe 
se jedná o obdobu parkúru agility.
Bbull sporty kladou na úãastníky vysoké

nároky, proto je nesmí provozovat psi pfied
dosaÏením úplné dospûlosti ani ti, ktefií
nejsou dokonale zdraví a veterinárnû

provûfiení.
Text Les, Foto archiv A. Kuncové a M. Smrãek

Takzvané bull sporty zahrnují celou fiadu sportovních disciplín, které si vymysleli
pfiíznivci psÛ typu bull, aby sv˘m zvífiatÛm umoÏnili sportovní vyÏití odpovídající jejich
zaloÏení a charakteru. ZároveÀ je tím chtûjí prezentovat jako zvífiata sice dynamická,
ale nekonfliktní, a zbavit je tak v oãích nej‰ir‰í vefiejnosti stigmatu psích zápasÛ. 
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Bull sporty

?ktuálně:
Vhodná plemena
� AST – americk˘ staford‰irsk˘ teriér
� SBT – staford‰irsk˘ bulteriér
� ABT – anglick˘ bulteriér
� APBT – americk˘ pitbulteriér

Disciplíny
� weight pulling – tah bfiemene
� weight pull sprint – bûh na ãas s
pneumatikou nebo tfiíkolkou
� tug of war – pfietahování se o pe‰ka

� wall climbing – ‰plh po kolmé 
stûnû na pe‰ka

� monkey track – opiãí dráha
� thrust load up – tah zavû‰eného 

bfiemene pfies kladku
� high jump – v˘skok do v˘‰ky
� hang time – zákus psa do visícího 

pe‰ka na ãas
� long jump – skok do dálky

Tug of war –
pfietahování se o
pe‰ka

Weight pull
sprint – bûh
na ãas s
pneumatikou 

Hang time
- zákus
psa do
visícího
pe‰ka

Weight
pulling –
tah
bfiemene
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