
nes se tímto názvem
oznaãuje soutûÏ v tahu
bfiemen na kolovém

vozíku. Vozík se tahá buì po
zpevnûné plo‰e - vût‰inou as-
faltu - nebo po kolejnicích,
které jsou zabudované v tráv-
níku. 

Podmínky a pravidla
Druhá varianta je ‰etrnûj‰í
a pro psy rozhodnû lep‰í,
v souãasnosti se proto  pfii zá-
vodech pouÏívá ãastûji. Na
trávníku má pes vût‰í moÏ-
nost zabrat, aniÏ by si niãil
tlapky a drápy.
Na vozík se nakládá zátûÏ
(dlaÏdice) pfiibliÏnû po 50 aÏ

60 kilogramech. Pes je zapfia-
Ïen za postroj k taÏnému
lanu, které je uvázané k vozí-
ku. âasov˘ limit k utáhnutí
zátûÏe je minuta a tfiicet
sekund. Délka dráhy vozíku je
10 metrÛ. Handler (majitel)
láká psa v cíli na svou osobu.
Nesmí  pfii tom pfiekroãit cílo-
vou ãáru smûrem ke psu.
Druhá moÏnost je, Ïe handler
stojí na úrovni pfiední strany
vozíku a vysílá psa vpfied
pomocí jemu znám˘ch hlaso-
v˘ch povelÛ. Je zakázáno
pfiedbíhat vozík a pfiebíhat
okolo psa k cíli. V cíli mÛÏe
stát pomocník a lákat psa na
svou osobu. Nikdy nesmí

handler nebo pomocník lákat
psa na jiného psa nebo hára-
vou fenu. Za to by mohl b˘t
diskvalifikován.

Pro jaké psy je vhodn˘?
Obecnû lze fiíci, Ïe weight pul-
ling mÛÏe provozovat kaÏd˘
pes stfiedního nebo vût‰ího
plemene. Vhodní jsou napfií-
klad bulteriéfii, pitbulové,
nûmeãtí ovãáci, dogy a samo-
zfiejmû v‰echna severská ple-
mena - alja‰sk˘ malamut, si-
bifisk˘ hasky, grónsk˘ pes
a samojed. Nehodí se psi ma-
l˘ch plemen a jedinci s málo
osvalenou a jemnou kostrou.

Navykání na postroj
Samozfiejmû Ïe Ïádn˘ uãen˘
(ani pes) z nebe nespadl. UÏ
od útlého mládí je potfieba,
aby si ‰tûnû zvykalo na po-
stroj, kter˘ mu koupíme, nebo
sami u‰ijeme. Navlékneme mu
ho a necháme ho v nûm zpo-
ãátku jen tak bûhat, aby si ‰tû-
Àátko na postroj zvyklo. To
provádíme uÏ od dvou mûsícÛ
vûku. Pozdûji, asi tak ve 4 aÏ 6
mûsících, zaãneme psu po-
stroj dávat ãastûji a také na
procházky vyráÏíme s vodít-
kem pfiipnut˘m ne k obojku,
ale za postroj. ·tûnû si tak
postupnû zvyká, Ïe uÏ musí
zabrat a táhnout. Pokud je
zdravé, temperamentní a dob-
fie krmené, nedûlá mu Ïádn˘
problém táhnout vpfied. Nikdy
nesmíme dovolit, aby ‰tûnû
‰lo za nás nebo ho dokonce
smykovalo za sebou. 

Trénink „nalehko“
V 6. aÏ 8. mûsíci stáfií ‰tûnûte
zaãínáme s takzvan˘m trénin-

kem nalehko. To znamená, Ïe
psovi zkusíme za postroj uvá-
zat na kousek lana lehãí pneu-
matiku. Za neustálého pobíze-
ní vpfied ho nutíme, aby
pneumatiku odtáhl. Tento
úkon nikdy neprovádíme nási-
lím, aby se pes nezalekl a aby
ho tato ãinnost bavila. V opaã-
ném pfiípadû bychom mu to
mohli znechutit a nikdy by-
chom z nûj pak nemûli dobré-
ho taÏného psa.
Dal‰í fází tréninku je jízda na
horském kole taÏeném psem.
To uÏ se ale dostáváme k tré-
ninku saÀov˘ch psÛ pro jízdu
na saních a na kárkách (tfiíkol-
ky a ãtyfikolky). Ne Ïe bych se
nechtûl podûlit o své zku‰enos-
ti, ale mohlo by se to stát pfied-
mûtem velké debaty. KaÏd˘
totiÏ trénuje sv˘m zpÛsobem
a má na to  svÛj vlastní názor.
Pokud s pejskem zvládnete

základy, je‰tû to nic nezna-
mená. Pes musí zesílit pravi-
deln˘m tréninkem a kvalitní
vyváÏenou stravou, nabrat
svalovinu a dospût do vûku 12
aÏ 15 mûsícÛ. Nesmíme opo-
menout pravidelné oãkování
psa a kaÏdého ãtvrt roku fiád-
né odãervení. Teprve potom
mÛÏeme se psem na závody.

NejdÛleÏitûj‰í nakonec
MÛÏete mít sebevût‰ího a se-
besilnûj‰ího psa, ale nebude
vám to nic platné, pokud se
s ním nesÏijete a nebudete se
mu dostateãnû vûnovat - asi
dvû aÏ tfii hodiny dennû. KaÏ-
d˘ pes potfiebuje hodnû lidské
lásky, za kterou se vám odmû-
ní svou oddaností a v nepo-
slední fiadû pracovitostí a bo-
jovn˘m srdíãkem pfii závodech
a soutûÏích. Za Pulling klub 
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Odvûtví saÀového sportu psích spfieÏení

Weight pulling
Weight pulling je odvûtví saÀového sportu psích spfie-
Ïení. Pochází z doby zlaté horeãky na Alja‰ce, kterou
tak  krásnû popsal ve sv˘ch knihách Jack London. 
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