
a úvod musím zmínit
legendy, které
poloÏily základy
vzniku bull sportÛ

na na‰em území. Celé se to
neslo ruku v ruce s importy
prvních americk˘ch
pitbulteriérÛ (dále APBT)
do âR. Zoran Samsa ãi
nejznámûj‰í chovatel APBT
Radek Kry‰tof, dále napfiíklad
Zuzana Hodová byli nejen
v˘razn˘mi prÛkopníky chovu
APBT na na‰em území, ale
zároveÀ také propagátory
jejich sportovního vyÏití, aÈ
uÏ se jednalo o akce ryze
prezentaãní, neoficiální, ãi
jen tak pro zábavu v rámci
jednotliv˘ch kennelÛ.

KO¤ENY BULL SPORTÒ
PÛvodní pitbul a v‰ichni jeho
blízcí pfiíbuzní byli vy‰lechtûni
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Patnáct let se pohybuji mezi teriéry typu bull. A stejnû dlouho sleduji v˘voj bull sportÛ, které tito
gladiátofii provozují. Myslím, Ïe je to uÏ dostateãnû dlouhá doba na malé shrnutí jejich historie u nás.

Historie bull sportů v Čechách

� Long jump
– pes se
pfied skokem
odrazí
z odrazového
mÛstku

� Weight
pulling – tah
bfiemene
na krátkou
vzdálenost
– v moderním
postroji

Psí sporty � TEXT Marek Zahornadský

SVùT PSÒ ÚNOR 2015
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k zápasÛm v ringu buì mezi
sebou, nebo s jin˘mi ‰elmami
ãi ‰kÛdci ve stájích. Takov˘ pes
bezpochyby potfieboval
trénink, nemohl jít do ringu
nepfiipraven a bez kondice.
Bylo tedy na majitelích tûchto
psÛ, aby své zvífie pfiipravili do
„super fight kondice“, stejnû
jako se pfiipravují do ringu
boxefii. Ideální bylo pro psa
bûhání, pozdûji provádûné na
trenaÏerech (dne‰ní treadmill
race), trénování zákusu, kter˘
se povûsil co nejv˘‰ a na nûmÏ
mûl pes zÛstat co nejdéle viset,
nejlépe na kanãí ‰káru, lodní
lano (dne‰ní hang time –
zavû‰ení na ãas), high jump
(v˘skok na pe‰ka). Posilování
celého tûla, dynamiky a chuti
dosáhnout svého cíle nejlépe
asi vystihoval tah bfiemene
neboli weight pulling. Nutno
podotknout, Ïe poslední
zmiÀovan˘ sport má daleko
hlub‰í kofieny neÏ celé bull
sporty. Jedná se o disciplínu,
která sahá hluboko
k mushersk˘m sportÛm a tahu
saní na Alja‰ce. Kdo ãetl Jacka
Londona a knihy jako Bíl˘
Tesák, ten ví, o co jde.
Podle oficiálních zdrojÛ

dostupn˘ch na území âR byl
jednoznaãnû klub APBT
prvním orgánem, kter˘ se
zasadil o vznik bull sportÛ

v âR. Jak jsem jiÏ zmínil,
mám na mysli skuteãnû první
oficiální viditeln˘ zdroj, od
nûhoÏ bull sporty zaãaly tvofiit
svou historickou stopu. Klub
je obãansk˘m sdruÏením ve
smyslu ustanovení § 2 odst. 1
zákona ã. 83/1990 Sb. Tyto
stanovy vstupují v platnost
dnem jejich registrace na

Ministerstvu vnitra, coÏ se
stalo 17. února 1998.
Zakladatelé klubu:
MVDr. Miloslav Hod,
MVDr. Zdenûk Fiala,
Ing. Jaroslav Krám,
Mgr. Zuzana Hodová, Zoran
Samsa a Ivan Kube‰. Poté byl
v roce 2001 zvolen do funkce
viceprezidenta klubu Jaroslav
âech, kter˘ na poli propagace
plemene APBT, chovu
a pfiedev‰ím bull sportÛ
pÛsobí dodnes.

PRVNÍ PRAVIDLA
V roce 1999 pod hlaviãkou
APBT pfiicházejí první
oficiálnû vydaná pravidla bull
sportÛ, jednalo se o disciplíny
triatlon, hang time, weight
pull, weight pull sprint, high
jump, monkey track a auto
weight pulling. Pozdûji pfiibyly
disciplíny wall climbing
(pfiedstaven na jafie 2009 – Fázi
dog) a long jump (pfiedstaven
2011).

ZÁSLUHY KLUBU APBT
U tûchto OLD disciplín lze
skuteãnû klubu APBT pfiipsat
jedno velké prvenství i co do
zrodu vlastních oficiálních

pravidel, vyjma weight
pullingu, kde byla pravidla
pfievzata od americké asociace
ADBA, podle kter˘ch se
pulling provozuje, i kdyÏ uÏ
jen ojedinûle, i dnes. Pravidla
neomezují poãty tahÛ, jsou
povoleny pouze tfii vynechávky
a tfietím faulem závodník
konãí. Oproti dne‰ním
nejãastûji vyuÏívan˘m
pravidlÛm vycházejícím
z 8 pokusÛ se znaãnû li‰í, ale
nebudeme pfiedbíhat
událostem a pÛjdeme pûknû
popofiádku. Nutno
podotknout, Ïe klub APBT
praktikoval bull sporty u nás
v âR pfieváÏnû pro plemeno
americk˘ pitbulteriér, i kdyÏ je
fakt, Ïe se nikdy nebránil, aby
se jím pofiádané Pit bull show
úãastnila i jiná plemena. Nikdy
v‰ak nedo‰lo k definitivnímu
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�Zástupci spolupracujících
klubÛ KAPBT a LBT

� Pitbulteriérka Sibyla, první
pfiebornice ve WP u nás

� Nejnovûj‰í
konstrukce
pro high
jump
– v˘skok

� Long jump – skok
do dálky. Pes má za
vnadidlem skoãit co nejdál.
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prolnutí v‰ech teriérÛ typu
bull tak, aby soutûÏe pÛsobily
jako komplexní bull sporty
pro v‰echna plemena z fiad
bullÛ, coÏ ani nikdo nemohl

oãekávat, neboÈ se jedná
o jasnû definovan˘ klub
specializující se v˘hradnû na
plemeno APBT.
Tento klub vznikl v roce 1998

za úãelem podpory a osvûty
pravdûpodobnû
nejdiskutovanûj‰ího plemene
posledních desetiletí.
Nechceme popírat minulost,
protoÏe nebylo-li by psích
zápasÛ, nevznikl by ani
pitbulteriér se v‰emi sv˘mi
vlastnostmi a schopnostmi,
tak jak jej dnes známe,
zároveÀ se v‰ak jako klub
dÛraznû distancujeme od
jakéhokoli nelegálního
vyuÏívání/zneuÏívání tohoto
plemene. Îijeme ve 21. století
a na‰ím cílem je podporovat
chov moderního plemene za
souãasného respektování jeho
minulosti. Proto Klub

Americk˘ch Pit Bull TeriérÛ
patfií k zásadním subjektÛm
propagujícím sportovní
vyuÏití APBT (weight pull,
triatlon) a tvÛrcÛm ãi
zdokonalovatelÛm nov˘ch
sportÛ uzpÛsoben˘ch pro toto
plemeno a dal‰í plemena typu
bull (wall climbing, high
jump, long jump, weight pull
sprint, monkey track) tak, aby
kaÏd˘ majitel mûl moÏnost
dostateãného a smysluplného
zamûstnání pro svého psa.
Stejnû tak jsme pfiipraveni se
podílet na diskusích, které
budou mít za cíl
kvalifikovanou legislativní
úpravu chovu a drÏení psÛ. �
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MONKEY TRACK (MT)
– OPIâÍ DRÁHA
– zdolávání pfiekáÏek podobnû
jako v agility, rozdíl je v tom,
Ïe handler je spojen se psem
vodítkem, a pokud je to
zapotfiebí, zdolává pfiekáÏku
spoleãnû se psem.

WEIGHT PULL SPRINT
(WPS) – SPRINT
S B¤EMENEM
– sprint s bfiemenem (vût‰inou
hmotnost nepfiesahuje 200 kg
na vzdálenost 50 metrÛ)
Weight drag pull sprint –
modifikace klasického WPS
s tím rozdílem, Ïe pes musí
ubûhnout s pfiipnut˘mi sanûmi
s pfiíslu‰n˘m závaÏím
stanovenou vzdálenost 40 m
v ãasovém limitu 60 sekund.

WEIGHT PULL (WP )
– TAH B¤EMENE
– tah bfiemene vût‰inou na
krátkou vzdálenost obvykle
4 metry, váhov˘ limit není urãen.

HIGH JUMP (HJ)
– V¯SKOK
– disciplína, kde má pes za
úkol co nejv˘‰e vyskoãit na
zavû‰en˘ pfiedmût.

HANG TIME (HT)
– ZAVù·ENÍ NA âAS
– pes vyskoãí na zavû‰en˘
pfiedmût, nezáleÏí na v˘‰ce
v˘skoku, ale na délce
zákusu/visu.

LONG JUMP (LJ)
– SKOK DO DÁLKY
– pes vût‰inou z odrazového
mÛstku skáãe do pískového
podkladu na vnadidlo co
moÏná nejdále.

LONG JUMP – TYâKY
– nová verze LJ, skok do dálky

pfies tyãky. SoutûÏí se na
speciální konstrukci 6 metrÛ
dlouhé a 1,8 aÏ 2 metry ‰iroké
pomalu se zvedající tak, Ïe
první tyãka je umístûna ve
v˘‰ce 10 cm a poslední
ve v˘‰ce 38 aÏ 45 cm.
Tyãky jsou od sebe vzdálené
10 cm. Celá dráha je
umístûna ve vymezeném
koridoru 1 m vysokém,
aby se zabránilo uskoãení
psa mimo dráhu.

TRIATLON
– klasick˘ trojboj – plavání –
kolo – bûh, handler v‰e
absolvuje spoleãnû se psem,
jsou spojeni taÏnou ‰ÀÛrou /
canicrossov˘m postrojem.

TUG OF WAR
– P¤ETAHOVÁNÍ
– dvojice psÛ ukotvená na
úvazn˘ch kolících naproti sobû
tak, aby mezi nimi vznikla cca
metrová mezera, se pfietahuje
o pfiedmût.

WALL CLIMBING
– ·PLH PO STùNù
– v˘bûh/‰plh po kolmé stûnû
na pe‰ka, pes musí co nejv˘‰e
vyskoãit na zavû‰en˘ pfiedmût,
jako podklad odrazu slouÏí
kolmá stûna.

A-FRAME
– soutûÏí se na speciální
pfiekáÏce ve tvaru písmene
A stanoven˘ch rozmûrÛ.
Úkolem psa je po dobu
1 minuty pfiekonávat pfiekáÏku
tam a zpût a dosáhnout co
nejvy‰‰ího poãtu pfieskokÛ.

TREADMILL RACE
– pes v postroji bûÏí na
bûhacím pásu opatfieném
mûfiiãem ubûhnuté
vzdálenosti.

Disciplíny

VÍCE INFO
www.luckybullteam.cz

www.kapbt.cz
www.staffbullclub.cz

www

� A-frame – soutûÏí se na speciální
pfiekáÏce tvaru písmene A
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aloÏili Lucky Bull Te-
am a spoleãnû s cho-
vatelsk˘mi stanicemi
Fransimo Bohemia,

Impossant Bohemia a Wizard
Bull uspofiádali první akce
v tomto duchu s názvem Staf
Bull Show – poprvé se konala
v Jeseníkách 14. záfií 2002.

STAF BULL SHOW
V následující sezónû se maji-
telé plemene staford‰irsk˘
bulteriér odklonili od my‰len-
ky závodÛ pro teriéry typu bull
tak, jak je LBT chtûl prezento-
vat vefiejnosti, a vznikl samo-
statn˘ projekt pouze pro ple-
meno staford‰irsk˘ bulteriér
(dále SBT) s názvem STAFFÍ
DEN pod heslem Kdo si hra-
je, nezlobí :-). Lucky Bull Team
nadále rozvíjel pÛvodní verzi
vytvofiení plnohodnotn˘ch zá-
vodÛ pro v‰echny teriéry typu
bull se samostatn˘mi katego-
riemi pro jednotlivá plemena,
psy a feny. Do roku 2004 fun-
goval LBT pouze jako jakási
parta nad‰encÛ, která jednou
za rok uspofiádala závody pro
pár desítek psÛ sv˘ch pfiátel.
V roce 2005 pfii‰el zlom v ob-
lasti bull sportÛ – byl vytvofien
první oficiální fiád/licence pro
pofiádání soutûÏí tohoto typu
specializovan˘ch na plemena
teriérÛ typu bull. ¤ád byl zalo-
Ïen a schválen dne 4. fiíjna
2005 na 84. zasedáním
Ústfiední komise pro ochranu
zvífiat, která je podle § 21 odst.
3 písmena g) zákona
ã. 246/1992 sbírky, na ochranu
zvífiat proti t˘rání. Ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ pfiíslu‰-
n˘m orgánem ochrany zvífiat
povolila Lucky Bull Teamu po-
fiádat vefiejná vystoupení v po-
dobû akce zvané „STAF BULL
SHOW“ dle vyhlá‰ky
ã.192/2004 sbírky. Jako první
v âR jsme si pro v‰echny te-
riéry typu bull nechali vytvofiit
oficiální pravidla pro disciplí-

ny weight pull sprint, high
jump, monkey track, tug of
war a hang time, dále byly do
pravidel pfiidány disciplíny
wall climbing, weight pulling,
long jump a A-frame.
Samozfiejmû základy pravidel
vycházely ze zmiÀovan˘ch
pravidel, která pfiedtím vytvo-
fiil klub APBT, vyjma disciplíny
tug of war, která jako jediná,
pokud jde o vytvofiení pravidel
a prezentování na oficiálních
soutûÏích, spadá plnû pod fiád
Lucky Bull Teamu. Vznikly no-
vé podoby disciplín, nové ka-
tegorie, jako napfiíklad disci-
plína WPS s pneumatikou,

speciálnû vytvofiené pro kate-
gorie SBT/ABT.
Souãasnû se STAF BULL
SHOWprocházela sv˘m v˘vo-
jem i akce STAFFÍ DEN, kte-
rou si v˘raznou mûrou fiídila
chovatelská stanice v âR Fran-
simo Bohemia, v roce 2010 se
pak aktivnûji pfiipojila CHS
Chesway, a postaraly se tak
v âechách o vznik plnohod-
notné soutûÏe v bull sportech
pouze pro plemeno SBT.
Zvlá‰tû se k této akci datuje
pravidlo u WEIGHT PULLIN-
GU tzv. 8 tahÛ, které se s vel-
k˘m úspûchem pfieneslo do
vût‰iny pravidel pfiedních po-
fiadatelÛ akcí v âR.

PRÒKOPNÍCI
PrÛkopníky mezi SBT v oblas-

ti bull sportÛ byli pes Collin
Fransimo Bohemia s Danie-
lem Îìársk˘m, ktefií se do nich
pustili uÏ v roce 2001. Tenkrát
se prezentovali pfieváÏnû na
akcích pofiádan˘ch klubem
APBT v disciplínáchMT,WPS,
WP. Tehdy je‰tû neexistovaly
dûlené kategorie ani Ïádné ji-
né soutûÏe. V roce 2005 po ná-
hlé smrti Collina následoval
Dimo Dag Macy Gray od Mi-
chala Grubera, kter˘ zaãal tes-
tovat nové disciplíny jako HJ
a wall climbing. Spoleãn˘mi
silami na mnoh˘ch akcích do-
kazovali, Ïe i „stafík“ rád
a dobfie skáãe, i díky jejich úsi-
lí jsou dnes tyto disciplíny ne-
dílnou souãástí stafích klání.
Cílem bylo pfiimût i dal‰í maji-
tele stafíkÛ k aktivnímu spor-
tování.

NASTAL BOOM
Posledním v˘razn˘m poãinem
byl fiád, kter˘ si vytvofiil klub
SBTCCZ 1. 1. 2014 (pouze pro
plemeno SBT), jenÏ v podstatû
kopíruje základ fiádu Lucky
Bull Teamu, vãetnû pravidel
‰esti základních disciplín bull
sportÛ.
Tím se definitivnû otevfiely
moÏnosti v pofiádání akcí
v‰em nov˘m spolkÛm a tea-
mÛm. V posledních dvou le-
tech zaznamenávají bull spor-
ty totální boom, vzniká mno-
ho nov˘ch disciplín. Jedná se
napfiíklad o A-frame (pfieskoky
áãka na ãas), racing (vycháze-
jící z coursingu) a jiné modifi-
kace old sportÛ (napfiíklad tyã-
kov˘ long jump), které krásnû
zpestfiují a doplÀují staré kla-
sické bull disciplíny.
Z tohoto struãného nástinu je
zfiejmé, jak prudk˘m rozvojem
bull sporty u nás pro‰ly. Dnes
má kaÏd˘ majitel „bulíka“
moÏnost zapojit se do spor-
tovního dûní v oblasti, která je
psÛm tohoto typu nejbliÏ‰í.
Nechcete se pfiipojit? �FO
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S my‰lenkou vytvofiit soutûÏ pro v‰echny teriéry typu bull pfii‰li
Daniel Îìársk˘ a Pavel Renner, ktefií dali impulz my‰lence
vycházející ze základu v˘‰e zmiÀovan˘ch soutûÏí Klubu APBT.

LUCKY BULL TEAM
– pro všechny bully

Z

TEXT Daniel Žďárský

� Trénink
na stromû
pfiedstavuje
osvûdãenou
v˘cvikovou
metodu
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