
nám tento sport zatím je‰tû nedo-
razil, ale co není, mÛÏe b˘t. Big
Air sice mÛÏe vypadat jednodu‰e,

pfiesto v‰ak patfií k nejnapínavûj‰ím
soutûÏím americk˘ch Great Outdoor
Games. Stovky lidí nad‰enû pfiihlíÏejí
krkolomn˘m skokÛm a jásají nad re-
kordními vzdálenostmi.

Sedm metrÛ vzduchem
Ale jak pohnout psa k vrcholov˘m sko-
kÛm? Ani to není sloÏité. Majitel hodí do
vody dummy – samosebou ne moc blíz-
ko ke bfiehu. Pes stojí na mÛstku a uÏ se
nemÛÏe doãkat, aÏ bude koneãnû smût
za dummym vyrazit. Na povel vybíhá,
odráÏí se a chvíli se vzná‰í nad vodou.
Skoky del‰í neÏ sedm metrÛ nejsou Ïád-
nou v˘jimkou. Jejich pfiesná délka je
bedlivû sledována rozhodãími prostfied-
nictvím fotobuÀky.
OkamÏik, kdy se pes dotkne vodní hladi-
ny, je pro publikum signálem, aby zaãalo

psí hvûzdu hlasitû oslavovat. Na Big Air
vládne podobná nálada jako nûkde na
fotbalovém utkání.

Kdo doskoãí nejdál? 
V leto‰ním roce se na Big Air Cham-
pionship na Great Outdoor Games
v USA kvalifikovalo dvanáct psÛ.

Jedním z nich byl i rok a pÛl star˘ ãoko-
ládovû zbarven˘ labrador. Jeho trenér
Roddy Reynolds pfiirozenû doufal, Ïe
skoãí ze v‰ech nejdál. Je jedním z mála
v˘cvikáfiÛ, ktefií se specializují právû na
Big Air, a vede tréninkov˘ camp v Loo-
kout Mountain.
Zatímco Reynolds pfiivádí retrívra na
startovní ãáru, nervy majitele jsou na
pochodu. NemÛÏe se doãkat, aÏ koneãnû
uvidí k˘Ïen˘ dlouho trénovan˘ skok. Je si
jist, Ïe oblíbená hraãka jeho psa gumová
kachniãka se nemine úãinkem.
Zazní startovní signál. Reynolds vrhá
kachniãku dobr˘ch deset metrÛ daleko
a volá: „Pfiines, Jacku!“ Retrívr v okamÏiku
pfiekoná patnáctimetrovou lávku a odráÏí
se, Ïe by snad doletûl aÏ ke hvûzdám.
Sedm metrÛ letí vzduchem, jako kdyby
mûl kfiídla – za nad‰eného aplaudování
publika. Podafiilo se! Radost trenéra,
majitele, ale i divákÛ nezná mezí. 

Big Air Boom
I v USA patfií Big Air k nejmlad‰ím psím
sportÛm, dennû v‰ak získává nové pfiíz-
nivce. SoutûÏe pravidelnû pfiená‰í televi-
ze. Wall Street Journal zvefiejnil ãlánek

o velké a stoupající sledovanosti tûchto
pfienosÛ. Big Air se stal magnetem pro
publikum. Není divu. Spojuje v sobû
pozoruhodné sportovní v˘kony a zábavu,
je rychl˘, napínav˘ a v˘kony jsou dobfie
srovnatelné. Odhadovali bychom, Ïe není
daleko doba, kdy prorazí i u nás...

Gabriela Metzová
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Big air 

Když psi létají
Big air je nejnovûj‰ím tajn˘m tipem na novou
outdoorovou aktivitu pro milovníky psÛ. Odkud pfiichází?
Samozfiejmû z USA. A o co v nûm jde? O psy, ktefií skáãou
do vody. NeÏ se v‰ak s hlasit˘m ‰plouchnutím ponofií 
pod hladinu, letí nûkolik metrÛ nad vodou. Kdo 
doskoãí nejdál, je vítûz. Tak jednoduché to je. 

Pfiesná délka skokÛ
je bedlivû sledována
diváky i rozhodãími
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