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Po skoro dvouleté odmlce, způsobené Covid pandemií a dvojím zrušení ze strany organizátora 

původně plánovaného ME v Maďarsku, bylo ME přesunuto a uskutečněno v kempu Ronostrand poblíž 

Holandského městečka Een. Letošní ME bylo netradičně 4, respektive 5ti denní (4 dny soutěže a jeden, 

úvodní den pro první veterinární kontroly a měření), z důvodu konání v pozdním podzimním termínu, 

kdy prostě není denní světlo dostatečně dlouhou dobu. 

Na akci bylo v rámci CZ výpravy původně přihlášeno 81 psů a 3 náhradníci. Bohužel, z různých důvodů 

jako zranění, karanténa majitele, nemoc psa/člověka, úmrtí v rodině a ve dvou případech neprojití 

první veterinární kontrolou (1 hárání a 1 zranění prstu), se nemohlo zapojit do soutěží celkem 19 psů 

včetně náhradníků. Zapojilo se tedy „jenom“ 65 (64+1) původně přihlášených. V tomto smyslu mohu 

rozhodně konečné výsledky považovat za velmi úspěšné, protože CZ výprava se stala 2. nejúspěšnější. 

Celkově měla 4 Mistry Evropy, 7 vice-Mistrů Evropy, 2 třetí místa a 10 dalších pódiových umístění, což 

je o jeden Mistrovský titul a jedno další hodnotné umístění více, než při předešlém ME. 

Jak jsem již uvedl na začátku, celé ME se konalo v areálu kempu Ronostrand, ve velmi příjemném 

prostředí s veškerou nezbytnou infrastrukturou. Pro účely ME byly připraveny 3 tratě, dvě z toho na 

pláži místního jezera s pískovým podkladem a jedna na nedaleké louce s travnatým podkladem. 

První den soutěží byl poznamenán velmi špatným počasím, kdy z důvodu zatopení travnaté dráhy, tato 

nemohla být využita, se nakonec mohlo běhat „jen na jedno kolo“ na dvou zbývajících pískových 

drahách. V dalších dnech se již počasí zlepšilo natolik, že mohla být plnohodnotně využita i třetí dráha, 

a tak se běhalo již standardně na dvě kola. První den soutěží byl také poznamenán drobnými problémy 

na straně kanceláře, které ale vlastně byly částečně způsobeny nutností změny programu a zřejmě i 

dočasnou nesehraností organizačního teamu. Vše se však v dalších dnech ustálilo a zbytek ME proběhl 

hladce a v podstatě bez větších problémů. 

Jako již tradičně u takto velkých akcí, i zde probíhala namátková dopingová kontrola, která se tentokrát 

nevyhnula ani CZ teamu. Na testy byly náhodně vybráni celkem 3 psy z CZ výpravy. Průběh kontroly 

byl z mého pohledu profesionální a nezaznamenal jsem žádnou stížnost ze strany členů našeho teamu. 

Sám jsem byl u všech třech kontrolních odběrů přítomen. 

V rámci celého ME jsem musel řešit několik dalších sporných situací. 

- Nejasnosti při vyhodnocení plemena Irish Wolfhound, kdy bylo na rozpisu pro běh uvedeno 

celkem 13 psů, což by znamenalo samostatnou kategorii pro psy a feny, ale nakonec bylo 

hodnoceno jen 12 jedinců jako tzv. mix. Při přezkoumání se ukázalo, že jeden ruský pes ani 

neprošel veterinární přejímkou a že kancelář udělala chybu při přípravě rozpisu pro běhy. 

Tudíž, naše žádost o přehodnocení byla zamítnuta a všichni dostali pouze omluvu kanceláře. 

- Neoznámení udělení titulu CACIL pro plemeno Chart Polski. Při ceremoniálu nebylo oznámeno 

a ani v první verzi výsledků nebylo uvedeno, kdo a zda vůbec někdo, obdržel titul CACIL. Na 

základě upozornění majitele CZ feny a mé intervenci bylo této feně potvrzeno, že titul CACIL 

přísluší jí. 

- Nejasnost potvrzení titulu CACIL pro plemeno Azawakh feny. Fena vyhodnocená jako Mistr 

Evropy byla označena jako fena z „registru“ a tudíž měl titul CACIL připadnout další feně 

v pořadí, což byla na druhém místě CZ fena. Toto znění pravidel bylo organizátory potvrzeno 

s tím, že přiřknutí titulu bude provedeno po kontrole na straně FCI, tak, jak je uvedeno 

v mezinárodním řádu. 



Další mé aktivity na místě spočívaly ve včasném předávání informací od organizátorů členům CZ 

výpravy, účasti na pravidelných schůzkách s organizátory, jazykové a další obecné podpoře členům CZ 

teamu. 

Na závěr si dovolím krátké osobní hodnocení. Jak jsem již uvedl výše, výsledky CZ výpravy jsou více než 

úspěšné a celkový pocit z akce je pozitivní. Sice se v prvních dnech vyskytly problémy, ty jsou vždy, 

nicméně organizátoři se s nimi se ctí vypořádaly a vše nakonec zvládly na výbornou! 

Zbyšek Hrubec 


