
rcholn˘ podnik evropského mus-
hingového podzimu organizaãnû
realizoval pod zá‰titou organizace

ESDRA (European Sled Dog Racing
Association) Musher Club Metuje z âer-
veného Kostelce. Závod evropského for-
mátu pfiilákal do Bûlãe reprezentace
Norska (po âesku nejpoãetnûj‰í), Fran-
cie, ·védska, Dánska, Belgie, Slovenska,
Maìarska, Ruska, ·v˘carska a pochopitel-
nû âeska. ¤editelem evropského ‰ampio-
nátu (Race Marshall) byl Nils H. Finsrud

z Norska. Paralelnû s evropsk˘m ‰ampio-
nátem se konalo i domácí mistrovství
republiky, jehoÏ fieditelem byl Michal
Merhaut z MC Metuje. „Do pfiípravy mist-
rovství Evropy dali ãlenové MC Metuje
v‰echny síly, aby závod byl na nejvy‰‰í
moÏné úrovni,“ svûfiil se nám Michal
Merhaut. „Pfiáli jsme si, aby na‰e závody
„na suchu“ byly na takové úrovni, jakou
organizace ESDRA je‰tû nezaÏila. V pod-
statû jsme na nic – co k závodÛm psích
spfieÏení patfií – nezapomnûli. Pamatovali

jsme i na nejmen‰í maliãkosti, které by
pfiíãku úrovnû závodu zvedly co nejv˘‰e.
UÏ od samého poãátku jsme si nemohli
dovolit zorganizovat pouze standardní
závody „na suchu“, které se v Evropû oby-
ãejnû pofiádají, a to zejména k nízké úrov-
ni minulého mistrovství Evropy, které se
konalo ve francouzském Lyonu, kde ães-
ká v˘prava mûla plno kritick˘ch pfiipomí-
nek, a to jak ke zvolené trati, tak i celko-
vému zázemí musherÛ. Myslím si, Ïe se
toto v‰e – za podpory SSPS (Svazu sportu
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Organizátoři zvládli šampionát na jedničku
Peãlivû pfiipravená rovinatá traÈ vinoucí se borov˘mi lesy, mûkk˘ hlinitopísãit˘ povrch 
– dokonal˘ pro psí tlapky, vynikající konkurence závodníkÛ z deseti evropsk˘ch zemí
a bezchybná organizace vrcholného závodu… Tak nûjak by mohly struãnû charakterizovat
tiskové agentury evropsk˘ ‰ampionát ve sprintov˘ch závodech psích spfieÏení „na
suchu“, kter˘ se konal od 11. do 13. listopadu 2005 v Bûlãi nad Orlicí (nedaleko 
Hradce Králové). Lakonickou struãnost v‰ak ponecháme právû tiskov˘m agenturám
a podívejme se na mistrovství Evropy oãima fanou‰ka tohoto atraktivního sportu…
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psích spfieÏení) a sponzorÛ (v ãele s gene-
rálním sponzorem KSK Bono) – podafiilo
na jedniãku. Cením si toho o to více, Ïe se
nám to povedlo bez jak˘chkoliv protestÛ
závodníkÛ, bez pfiipomínek k trati
a k celému zázemí. Struãnû – lep‰í v˘sle-
dek na‰í spoleãné práce jsme si ani
nemohli pfiát.“
Dvoukolové závody osmispfieÏí, ‰estispfie-
Ïí, bikejöring muÏÛ a Ïen a scooter (kolo-
bûÏka) se dvûma psy se uskuteãnily na
okruhu dlouhém 7,7 km. Závody ãtyfi-
spfieÏí, bikejöring juniorÛ, canicross
muÏÛ a Ïen a scooter s jedním psem se
realizovaly na okruhu 5,6 km dlouhém.
A koneãnû canicross juniorÛ a juniorek
na okruhu dlouhém 3,4 km.

âTY¤SP¤EÎÍ
Hned v této kategorii se zrodilo pfiíjemné
pfiekvapení: v obou kolech byla nejrych-
lej‰í ãeská reprezentantka Gabriela Trn-
ková, která pro ãeské barvy vybojovala
zlatou medaili. Stfiíbro získal Kjetil
Hillestad z Norska pfied dal‰ím – bronzo-
v˘m – zástupcem âeska Stanislavem Vá-
Àou. (Z dal‰ích âechÛ obsadila Dagmar
Ne‰nûrová ãtvrtou pfiíãku, Slavomír Pav-
lík pátou a Petr Zdráhal ‰estou pfiíãku).
„Bylo to neskuteãnû rychlé,“ pfiiznal v cíli
„snûhov˘ specialista“ Slavomír Pavlík.
„TraÈ byla dobfie pfiipravená a úÏasnû
rychlá. Vlétnout v té rychlosti na káfie
mezi kmeny borovic – to by byl malér.
Na‰tûstí se tu se‰li skuteãnû dobfií mus-
hefii. Osobnû beru podzim pouze jako
pfiípravu na zimní sezonu. V tréninku tré-
nuji s tûÏkou károu; psi teprve sbírají
absolutní rychlost.“

SCOOTER 1
KolobûÏku s jedním psem vyhrál (na-
vzdory sv˘m úctyhodn˘m ‰edinám) ãesk˘
reprezentant Vlastimil Keltner. V infark-
tovém závodû porazil stfiíbrnou Norku
Marianne Krakkovou o jedinou sekundu.
Bronz vybojoval dal‰í Nor Tonje W.
Evensen. (âe‰i – Michal Tobiá‰ek obsadil
ãtvrtou, Stanislav VáÀa pátou a Kristina
Mauleová osmou pfiíãku.)

CANICROSS MUÎÒ
Na medaile v canicrossu muÏÛ si brousi-
ly zuby dvû desítky závodníkÛ. Nejvût‰ím
favoritem byl v‰ak bezesporu Slovák
Jaroslav Jakuba‰ek, kter˘ v posledním
ãase sbírá na evropsk˘ch kolbi‰tích jeden
triumf za druh˘m. JiÏ první kolo ov‰em
ukázalo, Ïe podzimní ‰ampionát zastihl
ve vrcholné formû ãeského reprezentanta
Jifiího Suchého. Jirka první kolo vyhrál
a Jakuba‰ka porazil o 7 sekund. Nikdo
ov‰em nepochyboval, Ïe se ve druhém
kole pokusí ambiciózní Slovák o zdrcují-
cí atak. O v˘sledku v‰ak rozhodl jeho pes:
na trati totiÏ kálel a okradl páneãka o dra-
hocenné sekundy. „Je to smÛla,“ st˘skal si
v cíli Jarda Jakuba‰ek. „Pfied závodem
jsem psíka venãil peãlivû… Nedá se nic
dûlat. Snad pfií‰tû…“ Zlatou medaili vybo-
joval skvûl˘m v˘konem âech Jifií Such˘.
Slovákovo zdrÏení se vyplatilo ·védovi –
stfiíbrnou medaili získal vyrovnan˘m
v˘konem Thomas Sparr. Slovensk˘ repre-
zentant Jaroslav Jakuba‰ek se v Bûlãi tedy
musel spokojit s bronzem. Jeho krajan
slavn˘ slovensk˘ maratonec Petr BehuÀ
vybojoval nepopulární ãtvrté místo –
respektive bramborovou medaili. Jako
dal‰í nejlep‰í z âechÛ skonãil na páté
pfiíãce Martin Nehyba, ‰est˘ byl nestár-
noucí padesátník Rudolf Homolka a sed-
m˘ Richard Bárta.

CANICROSS ÎEN
V této kategorii s pfievahou excelovala
nejlep‰í souãasná canicrossafika planety
âe‰ka SoÀa Klikarová, která s pfievahou
zvítûzila v obou kolech a po zásluze roz-
mnoÏila svou impozantní sbírkou zla-
t˘ch medailí. Stfiíbro, rovnûÏ podle oãe-
kávání, vybojovala „vûãnû druhá“ ãeská
reprezentantka Martina ·tûpánková
s pitbulteriérem Dakem a bronz získala
·védka Ann-Carlott Carlssonová. âtvrté
místo získala zklamaná Brigita Albertová
ze Slovenska, která v Bûlãi snila o nûkte-
rém postu na stupních vítûzÛ. Prozatím
zÛstala „pfied branami“. Ani dal‰í âe‰ky
se pfii koneãném úãtování neztratily:
Jarmila Halífiová vybojovala pátou a Iva-
na Mrázová ‰estou pfiíãku.

OSMISP¤EÎÍ
V této (divácky neobyãejnû atraktivní) ka-
tegorii âesko Ïelízko v ohni nemûlo. Ze
zlata se radoval zku‰en˘ Nor Hege
Ingebrigtsen, kter˘ témûfi o tfii minuty
porazil stfiíbrného slovenského reprezen-
tanta Miroslava PaÏúra. Bronz vybojoval
Wagner Vonseca z Dánska.

SCOOTER SE DVùMA PSY
Startovní listina kolobûÏky se dvûma psy
se bl˘skala zvuãn˘mi jmény. Nejlep‰í
trumfy v fiídítkách (a ve skvûle natrénova-
n˘ch psech) nepochybnû tfiímal ãesk˘
reprezentant Pavel Porubsk˘. Byl v obou
kolech nejrychlej‰í a po zásluze se mohl
radovat ze zlaté medaile. Stfiíbro vybojo-
val Slovák Ján Ho‰ek a bronz legendární
norská musherka Lena Bosen-Hillesta-

Norka Lena Boysen-Hillestadová
vybojovala se dvûma psy bronz

Martina ·tûpánková s pitbulteriérem
Dakem získala stfiíbrnou medaili
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traÈ byla
závratnû
rychlá
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dová. I tato kategorie mûla poãetné ãeské
zastoupení. Dal‰í nejlep‰í z âechÛ:
Richard Bárta získal pátou a Pavel Javora
‰estou pfiíãku.

·ESTISP¤EÎÍ
V této kategorii se utkalo „pouze“ pût
spfieÏení a první místa opanovaly âe‰i.
V prvním kole byl nejrychlej‰í Jifií Trnka
junior, kter˘ porazil Pavla Zvolského o 23
sec. Na tfietím stupníku se „zabydlel“ Jifií
Trnka senior. „Mám natrénováno a psi
jdou v˘teãnû,“ pochvaloval si mlad˘ Jifií
Trnka. „Doufám, Ïe náskok ve druhém
kole uhájím.“ Uhájil, ale mûl namále.
Pavel Zvolsk˘ dal do druhého kolo oprav-
du v‰echno. „Ve druhém kole jsem byl
nejrychlej‰í a TrnkÛv náskok jsem stáhl
na pouh˘ch 9 sec.,“ svûfioval se v cíli Pavel
Zvolsk˘. „A ty rozhodly o zlatu.“ Sku-
teãnû. Ze zlata se radoval Jifií Trnka juni-
or pfied stfiíbrn˘m Pavlem Zvolsk˘m
a bronzov˘m Jifiím Trnkou seniorem.
Cenné kovy zÛstaly doma.

BIKEJÖRING MUÎÒ
âeská medailová ÏeÀ se v‰ak nevztaho-
vala na bikejöring muÏÛ, tedy disciplínu,
v níÏ na‰e republika jiÏ tradiãnû obvykle
sbírá velké úspûchy. Zlato získal norsk˘
reprezentant Andreas Fossnes pfied
stfiíbrn˘m ·védem Rogerem Larssonem
a bronzov˘m Francouzem Jeanem Yve-
sem Jeannerodem. âe‰i, i kdyÏ bojovali
jako lvi, se tentokrát museli obejít bez
medailí – Ondfiej Smejkal byl pát˘,
Lubo‰ Seidl ‰est˘, Luká‰ BlaÏo osm˘
a Marek Odstrãilík desát˘. (Prvních ‰est
závodníkÛ dosáhlo prÛmûrné rychlosti
vy‰‰í neÏ 30 km/hod.)

BIKEJÖRING ÎEN
Kdo ãekal, Ïe v této kategorii jiÏ tradiãnû

zaútoãí na zlato SoÀa Klikarová s evrop-
sk˘m saÀov˘m psem Zoomem, mohl b˘t
zklamán. Ve skvûle obsazené tfiídû skonãi-
la SoÀa po prvním kole ãtvrtá. „Na zlato
letos v bikejöringu urãitû nedosáhnu, ale
o medaili se poprat chci,“ slibovala v cíli
prvního kola SoÀa Klikarová. A skuteãnû
nechala ve druhém kole na trati du‰i.
Staãilo to? Ze zlata se radovala skvûle pfii-
pravená Norka Christina Holst-Jense-
nová. Stfiíbro vybojovala její krajanka
Marianne Krakková a na bronz skuteãnû
nakonec dosáhla ãeská bojovnice SoÀa
Klikarová, která porazila ãtvrtou Norku
Tonje W. Evensenovou. Dal‰í âe‰ka Ilona
Erlebachová obsadila ‰estou pfiíãku.
(Prvních sedm závodnic dosáhlo prÛmûr-
né rychlosti vy‰‰í neÏ 30 km/hod.)

BIKEJÖRING JUNIORÒ
V bikejöringu juniorÛ zvítûzil ·véd Robin
Juhlin pfied Francouzem Jeanem Bap-
tistou Chabanonem a ·védem Fredrikem
Dahlinem. Na âecha ZdeÀka Zahrad-
níãka zbylo místo ãtvrté.

CANICROSS JUNIORÒ
Mezi chlapci dominoval Slovák David
Jakuba‰ek, kter˘ získal zlato pfied stfiíbr-
n˘m âechem Janem ·abakou a bronzo-
v˘m ·védem Fredrikem Dahlinem. V ka-
tegorii dívek závodila sama se sebou
âe‰ka Barbora Boudová.

·TAFETY
V canicrossov˘ch ‰tafetách nenalezli na‰i
bûÏci a bûÏkynû pfiemoÏitele a slavili tak
úspûch na „celé ãáfie“.
Co fiíci závûrem? Nejlépe to snad vyjádfiil
fieditel ‰ampionátu Nils H. Finsrud z Nor-
ska: „âlenové Musher’s Clubu Metuje
âerven˘ Kostelec jsou vynikající parta,
která Evropû ukázala, co tu je‰tû na závo-
dech „na suchu“ nebylo. Bezchybná orga-
nizace, skvûlé tratû, podpora nad‰en˘ch
divákÛ, bájeãná atmosféra. Díky!“
„Pro samotn˘ MC Metuje je to hezká teã-
ka k 10. v˘roãí zaloÏení klubu,“ svûfiil se
po skonãení ‰ampionátu Michal Mer-
haut. „Podobn˘ závod by ne‰lo zorgani-
zovat bez pevné pofiadatelské základny,
sponzorÛ a lidí, ktefií tomuto sportu fan-
dí. Moc v‰em dûkuji, jen je mi líto, Ïe se
jim za to v‰echno nedostává vût‰ího oce-
nûní. Nejvût‰í slova díkÛ v‰ak dozajista
patfií tahounÛm tohoto závodu: traÈové-
mu komisafii, prezidentu klubu Jaromíru
Hanu‰ovi a moderátoru a jednateli klubu
Jifiímu Pl‰kovi. MÛj vfiel˘ dík samozfiejmû
patfií téÏ sponzorÛm. Jsem ‰Èastn˘, Ïe
závodníci byli u nás spokojeni.“

Jaroslav Monte Kvasnica

PrÛmûrná rychlost v bikejöringu
dosahovala 30 km/hod.

26 SVùT PSÒ 1/06

ZÁVODY

Fo
to

 F
ili

p 
Ch

lu
di

l

Mistrovství v mushingu se konalo v âesku

SP 01/06 24-26 ReportKvas  12.12.2005 20:53  Stránka 26


