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6 nôh, 2 srdcia a 1 hrdosť

Predstav nám v stručnosti tento 
šport.

Hard Dog Race v preklade znamená 
ťažké, namáhavé preteky so psom. 
Sú to akési sparťanské preteky, 
v ktorých prekonávate prekážky 
so svojím štvornohým priateľom. 
Táto myšlienka sa pred pár rokmi 
zrodila v hlave Andrása Púzy, ktorý 
v minulosti slúžil ako vojak v maďar-
skej armáde. Niekdajší expert na 
výbušniny bol členom tímu, súčas-

ťou ktorého boli i záchranárske psy. 
V extrémnych situáciách sa naučil, 
akú hodnotu pre úspešnú záchrannú 
akciu majú výdrž a spolupráca. Zistil, 
že v živote neexistuje prekážka, ktorá 

by sa nedala zdolať vďaka dostatoč-

nej viere a výdrži. Počas tréningu si 
raz uvedomil, že mu chýba pes. A tak 
to spojil do HDR. Tieto preteky nie sú 
o človeku alebo o psovi. Ide tu o spo-

luprácu a skúsenosť, čo ste spoločne 
schopní dokázať. 

Čo ťa primälo k tomu, aby si sa zapo-
jil do pretekov?
O týchto pretekoch som sa dozvedel 
zo sociálnych sietí. Sme v spoločnej 
skupine chovateľov Appenzellských 
salašníckych psov. Jedna majiteľka 
sa zúčastnila na prvých pretekoch, 
podelila sa s nami o svoje zážitky 
a skúsenosti. Ani neviem ako 

a vyskladali sme spoločný tím. Bola 
to pre nás určitá výzva. Za všetkým 
hľadaj ženu (úsmev).
 

Koľkokrát si už absolvoval preteky?
Preteky sa zatiaľ organizujú v šty-

roch európskych štátoch – Maďarsku, 
Poľsku, Nemecku a Českej republike. 
Ja som sa na nich zúčastnil dvakrát 
v Opatove v Českej republike. Preteky 
sa konajú raz ročne v každej zo spo-

menutých krajín. 

Ktorá prekážka na trati bola najná-
ročnejšia?
Trať v Čechách sa nachádza v Opa-

tove v Pardubickom kraji. Je to motor-

“Šesť nôh, dve srdcia a jedna hrdosť,“ je motto pretekov, na ktorých zažijete 
extrémnu záťaž, adrenalín, prekonáte samého seba a navyše do cieľa dorazíte 
so svojím štvornohým priateľom. Reč je o sparťanských pretekoch Hard Dog Race 
(HDR), na ktorých pretekáte v tíme so svojím domácim miláčikom. Náš kolega, 
Ivan Bugáň z lakovne, sa na nich zúčastnil a porozprával nám svoje zážitky.



15

Východ slnka v obci Abramová

kárska trať. Beháte pekne hore a dole 
po kopčekoch. Raz ste hore a raz dole. 
Všetky prekážky sú náročné. Nedá sa 
povedať, že niektorá je ľahká. Stačí 
chvíľka nepozornosti a môžete sa 
zraniť. Tento rok si na pretekoch jedna 
súťažiaca zlomila nohu. Pre mňa 
osobne bola nepríjemná vodná pre-
kážka a horský potok s teplotou vody 
3 °C. Počas behu nás dokázala riadne 
schladiť, cítili sme chlad na celom 
tele, najmä keď sme sa museli do nej 
ponoriť a brodiť. Ďalšie nepríjemné 
prekážky boli v blate, kde nám bežecké 
topánky doslova vyzulo a blato sme 
mali všade. Bol problém ovládať svoje 
nohy. Táto trasa nám dala riadne 
zabrať a keď bežíte naplno, siahate na 
dno svojich síl. Ale ten pocit stál za to 
a nevadilo nám, že na druhý deň nás 
bolela každá 

“
skrutka“ v tele a 

“
lízali 

sme si rany“ ako psík svoje labky. 

Ako zvládala preteky tvoja fenka 
Chelsea?
Zvládla to úplne v pohode. Doslova 
si tie preteky užívala. Vždy bežala 
vpredu a ťahala ma. V cieľovej rovinke 
bola unavená rovnako ako aj ja, ale 
boli sme šťastní. 

Spomenieš si na nejakú vtipnú prí-
hodu?
Toto sú ťažké preteky, no zažijete 
tam aj vtipné príhody, pri ktorých sa 
schuti zasmejete. Táto ma dostala: 
Pretekárka bežala z posledných síl 
a nadávala svojmu psíkovi: 

“
Ty debile, 

ty magore, jak to běžíš?“ Pár met-
rov pred nimi sa otočil pán, rozhodil 
rukami a zakričal: 

“
No co, běžím, 

jak to nejlépe umím,“ mávol rukou 
a bežal ďalej... 

Prežil si tam aj nejaký silný zážitok?
Tieto preteky sú pre každého zúčast-
neného jedným silným a veľkým 
emotívnym zážitkom. Videl som tu 
psíka, ktorý behal len s tromi nohami. 
Pravá predná labka mu chýbala 
a napriek tomu bežal v pohode. Tento 
rok som však zažil niečo, z čoho som 
zostal v nemom úžase. Na pretekoch 
sa zúčastnili dve zdravotne znevý-
hodnené ženy. Prvá mala pohybový 
hendikep. Prešla celú trať s barlou. 
Niektorí súťažiaci a usporiadatelia sa 
počas pretekov pýtali: 

“
Pani nepotre-

bujete pomoc?“, ale ona s úsmevom 
odpovedala iba: 

“
Ich bin OK. Danke.“ 

A tá druhá pani?
Druhá pani bola slepá, mala bielu 
paličku a malého psíka, ktorý jej 
nahrádzal oči. Samozrejme s pani 
bežala ešte jedna osoba-navád-
začka, ktorá jej pomáhala prekoná-
vať prekážky. Táto trať dala zabrať 
zdravému človeku a nieto ešte 
zdravotne ťažko znevýhodnenému. 
Niečo nepredstaviteľné. Zavrite si 
oči, alebo s barlou a pohybovým 
hendikepom choďte na trať dlhú 

približne šesť kilometrov a pri tom 
ešte musíte prekonať 16 ťažkých 
prekážok. Všetci sme sa zhodli, že my 
sme sa len zúčastnili na pretekoch, 
ale tieto panie ho vyhrali a ukázali 
nám všetkým, ako sa bojuje. Zistili 
sme, že v živote neexistuje prekážka, 
ktorá by sa nedala zdolať dostatoč-
nou vierou a výdržou. 

Viac informácií o pretekoch 

Hard Dog Race:
https://harddograce.cz/

Zumba Duracelka Maťa

Ak sa venujete zaujímavej záľube a radi by ste sa o ňu 
podelili so svojimi kolegami, napíšte nám do redakcie. 

Tešíme sa na vaše príspevky!


