
n a d m o fi s k é
v˘‰ce 900 m n.
m. se nachází

malebné mûsteãko
francouzského stylu
s monstrózním spor-
tovním zázemím. Jez-

decké a parkúrové stadi-
ony stfiídají fotbalová

a atletická hfii‰tû s tartanovou
dráhou, zimní a plaveck˘ areál
vãetnû volejbalové haly, zámecky
stylizované roubené stáje, kde se
odehrávala ve‰kerá agenda spoje-
ná s mistrovstvím. To v‰e pÛsobi-
lo na pfiijíÏdûjící závodníky bom-
bastick˘ch dojmem.

„Tak pánové, tohle je opravdu
nadstandard,“ komentoval Honza

Burian navezen˘ sníh ze zimního
stadionu kousek za cílem. A vûfite,
Ïe se hafanÛm náramnû líbil.
Zejména závodící severská pleme-
na se jej nemohla nabaÏit. Ale
i jinak se pofiadatelé snaÏili zajistit
dostateãnou moÏnost chlazení
v‰em psÛm formou bazénkÛ
s vodou nejen na startu a v cíli, ale
dokonce i v nejzaz‰í ãásti ‰esti
kilometrové trati byla pfiipravena
chladivá voda. V‰ak jí také bylo
zapotfiebí. Aã ráno jiÏ ‰edivák
nenechal nikoho na pochybách, Ïe
podzim je opravdu tady, popoled-
ní teploty na sluníãku vytahovaly
psÛm jazyk z tlamy jiÏ na startu.

Na‰e SoÀa Klikarová obsadila první
místo v canicrossu a bikejöringu

SPORT

Fo
to

 F
ile

p 
Ch

lu
di

l 
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EUROCANICROSS 2005 
Vrchol canicrossové a bikejöringové sezony pro Evropu 

pfiichází vÏdy s druh˘m víkendem v fiíjnu. Pro rok 2005 se 
ujali pofiadatelské ãinnosti ·v˘cafii. Ti jsou známi svou 

precizností a láskou ke psÛm, a tak bylo leto‰ní ME oãekáváno 
s velk˘mi emocemi. Babí léto se letos opravdu ukázalo ve v‰í své

kouzelnosti a o to víc byl pfiíjezd do ·v˘carské Jury impozantnûj‰í.

Po hromad-
ném startu;
v ãele
slovensk˘
závodník
Jakubásek

18 SVùT PSÒ 12/05

Rudolf
Homolka si
dobûhl pro
první místo

V
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Je‰tû v pátek probûhly veterinární pfiejím-
ky psÛ a registrace závodníkÛ a zasedlo
i grémium evropské canicrossové federa-
ce vãetnû hlasování národních federací
k dodatkÛm závodního fiádu. BohuÏel
bez zástupcÛ âeské republiky, aã jinak
povaÏované za sportovní velmoc v indivi-
duálních mushersk˘ch disciplínách. To je
v‰ak k zamy‰lení pro ãesk˘ svaz.
Sobotní ráno bylo opravdu mrazivé, a tak
brzké starty bikejörinkáfiÛ byly ãásteãnû
je‰tû na jinovatce. V této kategorii mûla
âeská republika nûkolik zástupcÛ vãetnû
hork˘ch Ïelízek. V dámské kategorii ne-
pfiekonatelná SoÀa Klikarová a v muÏích
Luká‰ BlaÏo, ale i od Marka Odstrãilíka se
oãekávalo, Ïe mÛÏe vystrãit rÛÏky. 
O tom, Ïe canicross, zejména mezi Ïena-
mi, je ãeskou záleÏitostí, chtûli pfiesvûdãit
v juniorech Nikola Nalezinková (ESP),
v seniorech mistrynû svûta SoÀa Klika-
rová (ESP) a obhájkynû loÀského vítûz-
ství ME Anna Toncarová (·ZP). Mezi
muÏi jsme sázeli na Richarda Bártu (AH),

Honzu Buráka (ESP), ale i Petra Toncara
(IS) a zejména pak na dûãínského veterá-
na Rudu Homolku (ESP) a dal‰ího vete-
rána Honzu TÛmu (VO).

V rámci Eurocanicrossu se vypisují i dût-
ské kategorie na délku jednoho kilomet-
ru. Na startovní ãáru nastoupil i ‰estilet˘
Honza Burian ml. s vypÛjãen˘m psem
Dikem. Jeho v˘kon byl úctyhodn˘. Ne
v‰ak z pohledu v˘sledného ãasu, ale spor-
tovního ducha. Ne jednou, ale ãtyfiikrát
bûhem prvních 300 metrÛ nestaãil noha-
ma svému vÛdci, a tak skonãil sm˘kán na
trávû. Leã vÏdy vstal a znovu velel Dikovi
povel „BûÏ!“ Ten s profesorskou grácií
pokraãoval po neznámé trati s naprostou
pfiesností. „Bác“, tentokrát po zadnici.
Vstát a „bûÏíme!“ Dal‰ích pár desítek met-
rÛ, neÏ nerovnost rozhodila krok: „smyk“
dobrÏìoval Honzík po bfiichu. V tu chvíli
jiÏ fiady divákÛ tleskaly a povzbuzovaly
k heroickému v˘konu. Dik ãeká, Honzík
vstává a hrdinnû bûÏí dál. Teì je‰tû více je
sly‰et potlesk uznání. A neb˘t zásahu
táty, snad by se dobojoval aÏ do cíle. Co
v‰ak vyhrklo slzy na tváfi, nebyla bolest,
n˘brÏ smutek z nedokonãeného závodu.
Tak se rodí noví závodníci.
Sobotní ‰estikilometrová traÈ pro kola
a sprinterská 2300 metrÛ dlouhá bûÏec-
ká traÈ nastavily zrcadlo v˘konnostním
pomûrÛm evropsk˘ch závodníkÛ. 
Mezi Ïenami i veterány muÏi bylo témûfi
jasno a na nedûlní dlouhé trati potvrdila
SoÀa svÛj úÏasn˘ potenciál a dojela si
pro zlato jak v kategorii bikejöring, tak
i v canicrossu, na nevdûãné, leã krásné
ãtvrté pozici jí sekundovala Aniãka.
V juniorkách jasnû zvítûzila Nikola
a v muÏích veteránech si zaslouÏenû pro
zlato dobûhl Ruda. Je‰tû jednu medaili si
odvezla ãeská v˘prava – díky Luká‰ovi
BlaÏovi bronzovou.
Nelze v‰ak opomenout nádhern˘ závûr,
kter˘ celému mistrovství udûlaly ‰tafe-
ty. O to hezãí, Ïe pro na‰e barvy se

tfipytil zlatem. Na‰e vítûzná krásná dûv-
ãata Aniãka, Nikola a SoÀa. Dvû muÏ-
ské ‰tafety ve sloÏení Toncar, BlaÏo,
Odstrãilík a Bárta, Burian, Homolka
obsadily 11. respektive 6. místo mezi
devatenácti ‰tafetami.
Na závûr je tfieba fiíci, Ïe v leto‰ním histo-
ricky nejvût‰ím mistrovství mezi závodní-
ky z 11 státÛ Evropy se âe‰i opût neztra-
tili. Leã bohuÏel kde jsou ty doby, kdy
jsme na takov˘chto závodech tvofiili jed-
nu z nejpoãetnûj‰ích v˘prav.
Uvidíme, jak si zástupci âeské republiky
povedou 2. aÏ 4. 12. 2005 na MS v Belgii.

Petr Toncar

Nûmeck˘ ovãák neb˘vá na takov˘chto
závodech vidût pfiíli‰ ãasto

Pfiedávka ‰tafety
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Pes v zápfiahu pomáhá
závodníkovi svojí silou
zdolat traÈ co nejrychleji
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