Velký úspěch českých jezevčíků v Itálii
WUT - "Welt Union Teckel", pořádalo za účasti 11 evropských států jednu z nejnáročnějších soutěží
jezevčíků na pobarvené stopě. Pořadatelství této velkolepé akce si vzala pod patronát italská organizace,
která ji uskutečnila v severní části Itálie v autonomním území Aosta v údolí majestátního Mont Blancu.
Tato soutěž se dělí na 2 možné druhy starých stop, a to 20 h stará pobarvená stopa nebo 40 h stará
pobarvená stopa. Stopa je založena 2,5 dcl jelení barvy, je 1000 m (1200 kroků) dlouhá s několika
změnami směru, na různých vrstevnicích a různorodém povrchu jako jsou lesy, skály, kamenné pole, a
na trase leží 5 markantů.
Za ČR byli vysláni – zkušený a ostřílený Arko z Vanyborek (vůdce Dušan Salač) - 40 h stará
pobarvená stopa, který takto náročnou soutěž šel již po čtvrté. V roce 2016 ve Slovinsku se společně
umístili na 2.místě, kdy šli 20 h starou pobarvenou stopu a našli 4 markanty, v roce 2018 v Itálii obsadili
2.místo na 40hod staré pobarvené stopě s 5 nalezenými markanty, v roce 2020, kdy pořádajícím státem
byla Česká republika obsadili 1.místo na 20 h staré pobarvené stopě s 5 markanty. Nováčkem letošní
soutěže byl Abrok Viva Moravia (vůdce Aleš Maxa) a Kincsem Diva Noire (vůdce Vašek Sluka), kteří šli
20 h starou pobarvenou stopu.
Na soutěž, jejíž hlavní část se konala v neděli, jsme vyrazili již v pátek v ranních hodinách. Cesta
nám trvala cca 12 hod s menšími zastávkami na protažení a velkou přestávkou ve Švýcarsku u
Ženevského jezera na procházku a obhlédnutí krajiny. Poté jsme vyrazili směr francouzské Chamonix,
kde už nebyla dálnice, ale cesta vedla přes krásné vrcholky Alp za různého stoupání do francouzského
lyžařského střediska Chamonix. Vzhledem k velkým nadmořským výškám jsme měli to štěstí spatřit i
kamzíky. Krajina a vše kolem nás ohromilo natolik, že jsme si je ani nestihli vyfotit. Po příjezdu do
Chamonix jsme měli možnost spatřit nádherný ledovec na francouzské straně Mont Blancu, kde jsme
udělali další zastávku. Zde nás čekalo již velice nevlídné počasí ve formě deště a větru. V tuto dobu byla
již natažená 40 h stará stopa. Po večeři nás čekala cesta do cílového místa soutěže Coumayer, kde jsme
se ubytovali. Díky tomuto nepříliš vhodnému počasí nebyl ani Mont Blanc vidět.
Po probuzení do sobotního rána nás ale čekal příjemný alpský den, kdy jsme se vydali poznávat
tamní přírodu a místa, kde se měla soutěž uskutečnit. Kolem 17 hod nás čekalo přivítání v základním
táboře v místě Hotel de Pascal v n.m. 2000 m s nádherným výhledem na ledovec Mont Blanc. Zde jsme
se potkali ostatními soutěžícími, byli jsme seznámení s pravidly soutěže, bylo provedeno losování,
veterinární prohlídka a další. Nejprve se losovala 40 h stará stopa, kterou šlo 6 účastníků a první jsem
losoval já a pro Arka vytáhl č. 1. U mnoha vůdců ne až tak oblíbené číslo. Poté se losovaly 20 h staré
barvy. Brokovi Aleš Maxa vylosoval č. 10. Na závěr dne nás čekala volná zábava, kde si všichni účastníci
povídali o svých zážitcích, které prožili se svými svěřenci. Počasí bylo jako na houpačce a začalo vydatně
pršet.
V 8hod ráno se konala snídaně v hotelu Pascal, kde poté od 9hod začalo rozřazování do skupin dle
čísel. 40 h staré stopy byly zcela mimo údolí soutěže v půl hod vzdáleném místě. Italský rozhodčí zavedl
mě a Arka na začátek stopy. Ihned na úvod nás čekaly polomy a dosti neprůchodný terén dlouhý cca 100
m. Pak jsme procházeli vyšším lesem s kamenným podložím a ostružiním. 3. část stopy se nacházela v
blízkosti tamní horské řeky, kde převládaly vysoké traviny. Společně s Arkem jsme nalezli 4 markanty s
výsledným časem na trase 39 min. Následná euforie na konci stopy se nedá ani popsat, vzhledem k
náročnosti terénu, počasí, které panovalo a lehké nervozitě. Zde se ukázaly Arkovy neskutečné
schopnosti takto náročnou stopu vypracovat. Jakmile jsme stopu ukončili, vydali jsme se čekat na hotel
na své kolegy, kteří byli stále v terénu.
20hod stopy byly založeny poblíž centra zahájení celé soutěže, a to i na sjezdovkách lyžařského
střediska. Stopy vedly převážně přes smrkové porosty, vysoké borůvčí apod. Fantastický počin ukázali
nováčkové Brok a Aleš, kdy na stopě našli 5 markantů s výsledným časem 53 min.
Skvělým místem se pyšní také Kincsem Diva Noire a Vašek, kteří obsadili 5.místo z 24 startujících,
3 markanty a výsledným časem na stopě 21 min.
Vypracovávání stop bylo ukončeno okolo 15 hod a následovalo perné čekání na vyhlášení výsledků.
Jakmile tato chvíle nastala, všichni jsme v napětí očekávali, co přijde. Vše dopadlo nad všechna
očekávání a čeští jezevčíci ukázali světu, co v nich je.
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