
ak by se dal charakteri-
zovat dvoukolov˘ závod
psích spfieÏení zafiazen˘

do seriálu Mistrovství âeské
republiky i do Evropského
poháru v mushingu na sprin-
tov˘ch tratích, kter˘ se posled-
ní lednov˘ víkend konal na
Tfiech Studních u areálu hote-
lu Horník. Traily upravené rol-
bami a snûÏn˘mi skútry a po-
chopitelnû realizaãním t˘mem
fieditele závodu Jifiího Trnky
mûfiily – podle konkrétních ka-
tegorií -- devût a dvanáct a pÛl
kilometru.

VZPOMÍNKA 
NA ALPIRACE 
Po skonãeném prvním kole se
v útulné restauraci vzpomína-
lo na lednov˘ závod
ALPIRACE, kter˘ byl vypsán
jako Trofej svûtového sprintu
(The World Sprint Trophy
2006) a kter˘ se nedávno
konal v rakousk˘ch alpsk˘ch
horsk˘ch stfiediscích v Lechta-
lu, Pitztalu a v Naudersu. Pres-

tiÏního sportovního podniku
se úãastnila témûfi celá evrop-
ská sprintová ‰piãka (pro
zámofiské mushery to bylo
pfiece jen „trochu z ruky.“)
Závodilo se pouze ve tfiech
kategoriích: skijöringu (Ïeny
i muÏi byli hodnoceni v jedi-
né kategorii), kategorii „U“

(Unlimited) a v ‰estispfieÏí.
V kaÏdém stfiedisku se usku-
teãnil dvoukolov˘ závod
a v˘sledky se sãítaly, takÏe
koneãní vítûzové byli známi aÏ
po závûreãném závodû v Nau-
dersu. âeská v˘prava sice byla
co do poãtu úãastníkÛ malá,
ale aÏ neuvûfiitelnû úspû‰ná.
Ale posuìte sami… „Nejvíce
musherÛ jsme mûli v ‰esti-
spfieÏí,“ vzpomínal Jifií Trnka.
„Tfiídu U jsme neobsadili a ve
skijöringu jsme mûli na startu
Richarda Bártu. V ,‰estkách
získal svûtovou trofej mÛj syn
– Jifií Trnka junior. I dal‰í trum-
fy v rukou tfiímali âe‰i: stfiíbr-
nou pozici obsadil Petr Kru-
piãka junior a bronzovou Petr
Krupiãka senior. Byl to fantas-
tick˘ úspûch, vÏdyÈ taková
mushingová esa jako Ital Giu-
sepe Bombardieri byl aÏ ãtvrt˘
a Nûmec Uwe Radant pát˘. I já
jsem mûl ze svého v˘konu
radost – skonãil jsem jedenác-
t˘, coÏ povaÏuji mezi ãtyfiicít-
kou zku‰en˘ch musherÛ sku-

teãnû za úspûch.“ Vítûzství ve
tfiídû „U“ ukofiistil Rudi Ro-
pertz z Nûmecka, druh˘ byl
Raku‰an Helmut Peer a tfietí
dal‰í Nûmec Michael Tetzner.
âeské barvy v‰ak zazáfiily
i v kategorii skijöring: vítûzství
pfiesvûdãivû vybojoval âech
Richard Bárta pfied dvûma
Nûmci – Bärbelem Engererem
a Ernstem Wuchterlem. „Zá-
vody byly v˘bornû pfiipraveny,
mûly dobrou publicitu a di-
vácká podpora byla v hors-
k˘ch stfiediscích vynikající,“
pochvaloval si Jifií Trnka.

SKIJÖRING
VraÈme se z rakousk˘ch Alp
opût na Vysoãinu. Ve skijörin-
gu muÏÛ zvítûzil zlep‰en˘m
v˘konem ve druhém kole On-
dfiej Smejkal. Druhé místo
vybojoval Slovák (Ïijící v Ra-
kousku) Ωubomír ·rámek
a tfietí Luká‰ BlaÏo.
Ve skijöringu Ïen se podle
oãekávání pfiedstavila ve skvû-
lém svûtle svûtová ‰ampionka
SoÀa Klikarová s evropsk˘m
saÀov˘m psem Zoomem, kte-
rá s pfiehledem zvítûzila. SoÀa
mûla problémy s automobi-
lem a na Horník se dostavila
v sobotu aÏ po zahájení závo-
du. Pofiadatelé jí v‰ak vy‰li
vstfiíc a mohla odstartovat po
spfieÏeních. „TraÈ se znaãn˘m
pfiev˘‰ením byla nároãná,“
svûfiila se v cíli SoÀa Klikarová.
„Sníh byl ,tupûj‰í‘ – zdálo se
mi, Ïe to nejede. Jinak v‰ak
byla traÈ volena a pfiipravena
velmi dobfie. ProtoÏe jsme jeli
v prvním kole aÏ po spfieÏe-
ních, byl trail dost rozbit˘; to
nám ve druhém kole odpadlo.
Na Vysoãinû se vÏdy tû‰ím na
diváky – je tady bûÏkafisk˘ ráj
a davy vyznavaãÛ bílé stopy.
Diváci podél trati úÏasnû po-
vzbuzují – je to krásn˘ záÏitek,
kter˘ si jinde tolik neuÏijeme.
Formu jsem ladila na Mistrov-
ství Evropy, kter˘ ESDRA
zanedlouho pofiádá v italském
Tarvisiu. Bude to tam hodnû
nároãné – startujeme se Zoo-
mem v kombinaci: skijöring
(10 km) + pulka (10 km) bez
pauzy.“ Druhé místo získala
Ilona Erlebachová a tfietí Ka-
tefiina Laurencová.
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SPORT

Mushingov˘ sprintov˘ víkend

Sprint srdcem VYSOČINY
Ideální snûhové podmínky, nádherné zimní sluneãné
poãasí, takfika bezvûtfií, dokonale pfiipravená traÈ
a – bohuÏel pfiekvapivû malá úãast musherÛ.

Martin ·koda se
ãtyfispfieÏím haskyÛ
triumfoval ve tfiídû C1 
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Luká‰ BlaÏo se Speedym
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SP¤EÎENÍ
Tfiída „A“ mûla jediného zá-
vodníka – Petra Krupiãku seni-
ora. Tfiída „B“ (‰estispfieÏí
open) byla velmi dramatická:
nakonec zvítûzil Petr Krupiãka
junior, se druh˘m místem se
musel spokojit nedávn˘ vítûz
závodu ALPIRACE Jifií Trnka
junior a bronz vybojoval Pavel
Zvolsk˘. Ve tfiídû B1 (‰estispfie-
Ïí hasky) vyhrál Tomá‰ Rzidk˘
pfied Milanem âurdou.
V dobfie obsazené tfiídû
C (ãtyfispfieÏí open) zvítûzil
zku‰en˘ a úspû‰n˘ musher
Slavomír Pavlík. „Bral jsem to

tady jako generálku na evrop-
sk˘ ‰ampionát v Itálii,“ vyprá-
vûl v cíli Slavomír Pavlík. „Nic
s tím nenadûlám, ale termín
‰ampionátu je pro mne letos
pfiíli‰ brzo, je‰tû se sv˘mi psy
teprve zvy‰ujeme rychlost. Ale
uvidíme… Chci se poprat
o medaili!“ V̆ teãnou formu
sv˘ch psÛ pfiedstavil na vysoãi-
nû Stanislav VáÀa, kter˘ se
radoval z druhého místa; tfietí
skonãila trochu smutná – mla-
diãká ambiciózní musherka
Gabriela Trnková.
V kategorii C 1 (ãtyfispfieÏí
hasky) vyhrál a body do domá-
cího ‰ampionátu sbíral Martin
·koda, druhé místo obsadil
Ondfiej Stejskal a tfietí Miro-
slav Homolka.
Tfiídu C 2 (ãtyfispfieÏí alja‰-
sk˘ch malamutÛ, grónsk˘ch
psÛ a samojedÛ) podle oãeká-
vání opanoval zku‰en˘ mus-
her ovûnãen˘ mnoha zahraniã-
ními úspûchy Martin Zapletal.
„Moje spfieÏení grónsk˘ch psÛ
stárne,“ posteskl si Martin
Zapletal. „Doba velk˘ch úspû-
chÛ je za námi. Ale je‰tû pofiád
moji pejsci dokáÏou odvést
dobrou práci a ukázat, co
v nich je.“ Druhé místo vybo-
joval Petr Hubka a tfietí Petr
Trávníãek.
Mushingov˘ sprintov˘ víkend
se na Vysoãinû rozhodnû vyda-
fiil. O to více je moÏné litovat
skromné startovní listiny. Nyní
nezb˘vá neÏ drÏet ãeské sprin-
tové reprezentaci pûsti na
jejím vystoupení na Mistrov-
ství Evropy v Itálii.

Jaroslav Monte Kvasnica
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Myslete na svého
čtyřnohého kamaráda

již nyní

Scalibor®

Protectorband
antiparazitární obojek pro psy

Ochrana proti klíšťatům, blechám, komárům 
          a pakomárům

   ochrana proti klíšťatům, 
blechám, komárům a pakomárům

   nová technologie 
uvolňování

   účinnost až 6 měsíců
   voděodolný
   bez zápachu

Ke každému obojku 
obdržíte dárek zdarma!

Žádejte u svého veterinárního lékaře.

SP 04/06 12-13 Sprint+1/2.4  20.3.2006  9:19  Stránka 13


