
rcholn˘ podnik, kter˘ pod zá‰ti-
tou ESDRA (European Sled Dog
Racing Association) uspofiádal

MKKSZ (Maìarsk˘ svaz sportu psích
spfieÏení a canicrossu), se uskuteãnil
v malebné kopcovité krajinû v listnat˘ch
lesích i na pastvinách. Maìarsk˘ organi-
zátor se snaÏil pfiipravit ‰piãkovou traÈ,
která stála (za vydatné pomoci zahraniã-
ních finanãních injekcí) pûkn˘ch pár
milionÛ. BohuÏel úsilí pofiadatelÛ pozna-
menal nedûlní dé‰È, takÏe nûkteré úseky
trailu se utopily v bahnû a mushefii v cíli
sv˘m vzhledem pfiipomínali motokrosové
jezdce. I to v‰ak k úskalím mushingu „na
suchu“ nezbytnû patfií.
Na evropském ‰ampionátu se pfiedstavily
reprezentaãní t˘my z dvanácti zemí; kon-
krétnû z âeska, Slovenska, Norska, ·véd-
ska, Polska, Ruska, ·v˘carska, Francie,
Nûmecka, Rakouska, Rumunska a samo-
zfiejmû z domácího Maìarska.
Zatímco poãasí pfii sobotním kole závod-
níkÛm pfiálo, nedûle jim ukázala svou
pravou podzimní tváfi.

MUSHING
UÏ tfiída ãtyfispfieÏí pfiinesla ãesk˘m bar-
vám ohromnou a dvojnásobnou radost:
zlato po zásluze vybojovala zku‰ená ães-
ká musherka Dagmar Ne‰nûrová a druhá
ãeská zástupkynû Jana VáÀová své vynika-

jící v˘kony „postfiíbfiila“. Pro Polsko zajis-
tila bronz Anna Bajerová. Ani dal‰í âe‰i
se v této kategorii neztratili: Michal
Merhaut skonãil ãtvrt˘, Gabriela Trnková
sedmá a Václav Kovafiík získal desátou
pozici. Ve tfiídû osmispfieÏí se ze zlata
radoval ‰edovous˘ nûmeck˘ veterán
Jürgen Lüber, kterému ov‰em (zvlá‰tû ve
druhém kole) ostfie ‰lapal na paty ãesk˘
reprezentant Petr Krupiãka senior. Petr
byl nakonec se stfiíbrnou medailí spoko-
jen. I bronzová medaile putovala do âech

– stala se kofiistí Jifiího Trnky mlad‰ího.
âtvrté místo vybojoval v poãetné konku-
renci jeho otec – Jifií Trnka senior.

BIKEJÖRING
Po prvním kole v bikejöringu muÏÛ to
vypadalo, Ïe první housle budou hrát v Ba-
konybélu Norové. Nejlep‰í z na‰ich
Ondfiej Smejkal se musel spokojit se tfie-
tím místem. Ondra se s ním v‰ak rozhod-
nû spokojit nehodlal: ve druhém kole
zahájil frontální útok a z bláta vyr˘Ïoval
zlato! O zb˘vající místa na stupních vítûzÛ
se s ním podûlili Norové – stfiíbrn˘ An-
dreas Fossnes a bronzov˘ Kristoffer G.
Olsen. Dal‰í ãe‰tí reprezentanti se umístili
takto: Luká‰ BlaÏo pát˘, Marek Odstrãilík
dvanáct˘ a Petr Krupiãka mlad‰í ‰estnáct˘.
V bikejöringu Ïen se o nejvzácnûj‰í kovy
bojovalo mezi âe‰kami: zlato (tûsnû)
vybojovala SoÀa Klikarová pfied Ilonou
Erlebachovou. Bronz pro norské barvy
zajistila Mona Lurasová. Dal‰í ãeská
reprezentantka Katefiina Kromíchalová
vybojovala nádherné páté místo.

KOLOBùÎKA
V kolobûÏce (scooter) s jedním psem zís-
kal zlato Kristoffer G. Olsen z Norska
pfied stfiíbrn˘m âechem Jifiím Such˘m
(Jirka po prvním kole vedl). I tak to je pro
Jifiího Suchého skvûl˘ a ponûkud neãeka-
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ME v mushingu 

Český triumf na ME v mushingu
·est zlat˘ch, ‰est stfiíbrn˘ch a dvû bronzové medaile – to je impozantní
bilance ãeské reprezentace z mistrovství Evropy v mushingu „na suchu“,
které se konalo druh˘ listopadov˘ víkend v maìarském Bakonybélu.

V âe‰ka Ilona
Erlebachová

vybojovala
v bikejöringu
Ïen stfiíbrnou

medaili

Nástrahy
kluzké 
trati
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n˘ úspûch, ponûvadÏ se v souãasné dobû
uÏ pfiipravuje na závody v midu (stfiední
tratû) a maìarsk˘ sprint bral jen jako
zkou‰ku. Bronzovou medaili získal ·véd
Maria Mäki. I dal‰í ãe‰tí reprezentanti se
na maìarské trati neztratili: Michal
Tobiá‰ek obsadil ãtvrté místo, Pavel
Porubsk˘ byl ‰est˘, veterán Vlastimil
Keltner osm˘ a Dita Podraská devátá.
Ve tfiídû scooter se dvûma psy kralovala
startovnímu poli legendární norská mus-
herka Lena Boysen Hillestadová. Lena
byla nejrychlej‰í v obou kolech a roz-
mnoÏila svou bohatou sbírku medailí ze
svûtov˘ch kolbi‰È o dal‰í zlato. Pro stfiíb-
ro si dojel její krajan Andreas Fossnes
a pro bronz ãesk˘ reprezentant Pavel
Porubsk˘. Poslední z âechÛ Milo‰ Volf si
vybojoval mezi silnou evropskou konku-
rencí nádherné páté místo.

CANICROSS
V canicrossu juniorÛ jsme v Maìarsku
své zástupce nemûli. Na rychlé trati na se-
be nejvíce upozornil zlat˘ Wojciech Kas-
prowicz z Polska, ze stfiíbra se radoval ãtr-
náctilet˘ Slovák David Jakuba‰ek
a z bronzu Grigorij Bragin z Ruska.
Ve tfiídû veteránÛ (nad 40 let) byl nej-

rychlej‰í ·v˘car Dominiq Crettenand,
kterému skvûle sekundoval o deset let
star‰í nejlep‰í ãesk˘ veterán Rudolf Ho-
molka, kter˘ svÛj vznikaj9c9 v˘kon posvû-
til stfiíbrem. Bronz získal pro maìarské
barvy Gajdos. 

TAMÁS
V canicrossu veteránek (nad 40 let) zvítû-
zila Aniela Nikielová z Polska pfied Ma-
ìarkou Erikou Kochovou a dal‰í Polkou
Izabelou Zatorskou.
V canicrossu muÏÛ se zaskvûl v tom nej-

lep‰ím svûtle ãesk˘ reprezentant Du‰an
Erbs (bûÏící s evropsk˘m saÀov˘m psem
Artu‰em), kter˘ se zaslouÏenû radoval
z evropského zlata. Stfiíbro vybojoval do-
sud úfiadující ‰ampion Jaroslav Jakuba‰ek
ze Slovenska a bronzovou medaili ukofiis-
til zku‰en˘ Maìar József Babinyecz.
Nepopulární, ale cennou bramborovou
medaili si vybûhal ãesk˘ reprezentant
a nûkdej‰í ‰ampion Michael Chovanec
a poslední ãesk˘ zástupce Vladimír ·afr
získal v koneãném úãtování krásnou
sedmou pozici ve v˘sledkové listinû.
Canicross Ïen se odehrával (pfiiznejme Ïe
podle oãekávání) jiÏ tradiãnû v ãeské reÏii.
Zb˘valo v‰ak vylu‰tit rébus: kdo získá zla-
to?! Pádnou odpovûì pfiipravila divákÛm
Martina ·tûpánková, kterou evropsk˘
‰ampionát zastihl ve fenomenální formû.
âeská reprezentantka s mladiãk˘m evrop-
sk˘m saÀov˘m psem Pinkym byla prostû

úÏasná – zabûhla v˘raznû nejrychleji obû
kola a nekompromisnû si fiekla o zlatou
medaili. Stfiíbro vybojovala dal‰í âe‰ka
SoÀa Klikarová (nejlep‰í svûtová canicros-
safika posledních let) a bronz pro
Slovensko získala Brigita Albertová.
Poslední z ãesk˘ch reprezentantek Jana
Tomá‰ková bûÏící s osmilet˘m veteránem
nûmeck˘m ohafiem Cyrusem obsadila
krásné páté místo.

·TAFETY
Tradiãním závûreãn˘m závodem evrop-
ského ‰ampionátu byly divácky neobyãej-
nû pfiitaÏlivé a vzru‰ující tfiíãlenné cani-
crossové ‰tafety. První ãeská ‰tafeta mûla
na soupisce hvûzdné sloÏení: Du‰ana
Erbse, SoÀu Klikarovou a Martinu
·tûpánkovou. Na‰i ‰ampioni byli od star-
tu do cíle stále na ãele startovního pole
a fini‰manka ãeské ‰tafety Martina ·tû-
pánková protrhla pomyslnou cílovou
pásku s v˘razn˘m náskokem. Stfiíbro zís-
kala slovenská ‰tafeta ve sloÏení: Martin
Benda, David Jakuba‰ek, Jaroslav Jaku-
ba‰ek a z bronzu se radovali domácí
Maìafii. (Maìafii získali bronzové medaile
díky regulím ESDRA – kdy se hodnotí
pouze jedna ‰tafeta z kaÏdé zemû. Pfii
závodû totiÏ probûhla cílem jako tfietí ve
skuteãnosti druhá ãeská ‰tafeta ve sloÏe-
ní Jifií Such˘, Rudolf Homolka a Michael
Chovanec.)

„DOU·KA“ NAKONEC
Evropsk˘ ‰ampionát v Maìarsku skonãil
pro ãeské barvy na v˘bornou. âesk˘ mus-
hing opût jasnû prokázal, Ïe jeho jméno
má v Evropû ten nejlep‰í zvuk. Jak dopad-
ne ãeská mushingová ‰kola „na snûhu“,
ukáÏe jiÏ nejbliÏ‰í sezona.

Jaroslav Monte Kvasnica
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