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Koncem 20. století se objevili na závodech 
evropští saňoví psi, kteří byli vyšlechtěni 
v Norsku. Zde se snažili přes dvacet let nak-
řížit různé rasy psů tak, aby navýšili u potom-
stva co nejvíce schopností jak fyzických, tak 
duševních, důležitých pro mushing (stavba 
těla, temperament, rychlost, vytrvalost atd.). 
ESP je kříženec německého ohaře, pointra 
a greyhounda. Vzhledově se nejvíce podobá 
ohařům. Nemá žádný standard. Je krátkosrs-
tý, může být celohnědý, hnědý bělouš, černý 
bělouš, celočerný. V kohoutku má cca 65 cm. 
Povahově je velice temperamentní, chytrý, 
učenlivý, dravý. Největšími jeho přednostmi 
jsou síla a vytrvalost. Pracuje s chutí a má 
vždy dobrou náladu. Pohyb a s ním spojená 
dřina je mu vlastní. 

Používá se v individuálních disciplínách – 
canicross (běh se psem), bikejöring (cyklista 
a pes), scooter (koloběžka a 1 pes nebo kolo-
běžka a 2 psy), v zimě na skijöring (lyžař 
a 1 pes nebo lyžař a 2 psi), ale také do spřežení, 
kde závodí 4 a více psů, kteří táhnou na suchu 
káru, v zimě na sněhu saně. Dále se mushing 
dělí na sprintové, midové a longové závody.

Několik českých musherů si pořídilo ESP. 
V roce 1999 byl první vrh štěňátek u nás. 
Tato „štěňata“ se stala mistry Evropy (Zde-
něk Kolář), a tím se začala prosazovat česká 
reprezentace nejen na závodech v Evropě, ale 
i ve světě. 

Je to dle mého názoru v dnešní době nej-
lepší pes vyšlechtěný pro mushing a určitě mi 
dají za pravdu i ti, kteří s ním závodí. V posled-
ních letech patří Češi s ESP k evropské a svě-
tové špičce a pravidelně se umísťují na medai-
lových pozicích (Štěpánková, Klikarová, 
Marešová, Suchý, Erbs, Porubský ad.). 

Nejen u nás se ESP také kříží s jinými ple-
meny. Neustále se „zkouší“, zda se podaří 
najít ještě lepší křížení, nebo se již zůstane 
u těchto tří plemen (kříží se např. se sibiř-
ským husky – alaskan, s francouzským honi-
čem – Nešněrův závodní pes, s českým hor-

ským psem, irským setrem a rhodéským 
ridgebackem – brdský pes)

Dost často jsou lidé překvapeni, jak takový 
hladkosrstý pes může v zimě tahat saně. Ale 
musheři, kteří mají psů více, je mají celoročně 
umístěné v kotcích na zahradě, takže psi jsou 
na „drsné“ podmínky zvyklí. 

K dosažení co nejlepších výkonů psa nesta-
čí jenom dobré zázemí a trénink, ale také 
kvalitní krmivo. Tréninkově vytížení psi potře-
bují i kvalitní doplňky stravy. Je to jako u pro-
fesionálních sportovců. Při náročném tréno-
vání dochází k většímu zatížení organismu 
(větší nápor na klouby, svalové vypětí, úbytek 
minerálů). Doplňky stravy zajišťují rychlé 
znovunačerpání látek, o které při tréninku 
pes přichází. 

Proč si takového psa pořídit? Pokud má 
někdo zalíbení ve sportu a ve psech, může 
obojí ideálně skloubit. Myslím, že je spousta 
lidí, kteří si jdou rádi zaběhat či zajezdit na 
kole a mají s sebou svého psa. Jde spíše o to, že 
pokud si někdo rekreačně jezdí na kole nebo 
běhá jen za pěkného počasí, o víkendu, ve vol-
ném čase, kterého nemá hodně, nemusí mít 
ESP, který každodenní pohyb a zaměstnání 
zkrátka potřebuje. Tito psi mají veškeré před-
poklady a hlavně chuť na závodění a tahání, 
prostě na práci. Je potom škoda, když takový 
pes skončí na gauči a jen občas si s ním někdo 
vyjde na delší procházku.

Není ovšem pravidlem, že pokud doma 
máte ESP, je z něj bez jakéhokoliv výcviku špič-
kový pes schopný závodit.  Ano, je to plemeno, 
které to má v sobě, ale je to jako s dětmi. Kaž-
dé dítě má nějaký talent – u psů má určitě 
každé plemeno nějaké vlohy – jde o to, zda psa 
v jeho schopnostech podporujete, nebo je 
necháte pomalu „vymizet“. 

Evropského saňového psa doporučuji 
všem, kteří jsou ochotni se psem denně tré-
novat, denně se mu věnovat a v tom nejlep-
ším případě s ním i závodit. Není hezčí pohled 
na ESP, než na startu závodu. Dokážou tak 
krásně nasát atmosféru a dát do závodu 
maximum… 

A když už si štěně ESP pořídíte, tak jakým 
způsobem s ním máte pracovat? Od trénování 
štěněte bych upustila, neboť pes je stále ve 
vývinu a mohlo by zde dojít k negativnímu 
přetěžování kloubů a kostí. S tréninkem bych 
počkala minimálně do 9. měsíce jeho věku. Do 
této doby bych psa brala jen na procházky, 
které bych prodlužovala úměrně k jeho věku, 
naučila ho přivolání a postupně učila základní 
povely pro mushing (vlevo – ho, vpravo – „dží“, 
rovně, stůj). A protože tahání je ESP vlastní, 
z 99 % se nemusí pes učit na postroji tahat. 
Spíš je potřeba se psem natrénovat potřebné 
kilometry, aby byl schopen naplno odběhnout 
závod. Co se týče trénování a přípravy psů na 
závody, jde o individuální záležitost. Musheři si 
trénují své psy dle vlastního uvážení a podle 
potřeb svého psa. Pes se může postavit na 
start závodu dovršením jednoho roku.

Mám ESP necelé tři roky. Jmenuje se Sessila 
a je to živel, který se nedá jen tak zkrotit. Roz-
hodně se nehodí na procházky po sídlišti, ani 
jako módní doplněk. Máme spolu za sebou 
jednu závodní sezonu, ve které byl naším 
nejlepším výsledkem titul mistryň Evropy 
v canicrossu z Děčína a vicemistryň Evropy 
v canicrossu z německého Rastede. 

Kromě canicrossu trénujeme pro zpestření 
a odreagování agility. Na agility je Sessila skvělá, 
jen pokud nejsou v parkuru zařazeny zónové 
překážky, tj. překážky, které mají na svém 
začátku a konci tzv. zónu, na kterou musí pes 
alespoň jednou nohou šlápnout. Je to pes 
„kolohnát“ a pokud se odrazí od země, doslo-
va „letí“ a tzv. zóny přeskočí. 

A protože miluje hry s balony, zkusily jsme 
i flyball. Nemůže se vyrovnat rychlým a mršt-
ným psům, jako jsou třeba border kolie, jack 
russel teriér nebo belgický ovčák, ale baví ji 
to. Také je velice snášenlivá. Je důležité, aby 
i v největším zápalu boje, na startu a během 
závodu nenapadala soupeře. Ale je třeba si 
uvědomit, že je to pořád jenom pes a že 
všechny jeho přirozené vlastnosti se nedají 
zcela potlačit.

Autorka se svým psem se věnuje mushingu, 
konkrétně canicrossu. V loňské sezoně začala 
běhat se svým dvouletým psem – evropským 
saňovým psem Sessilou a mají za sebou velmi 
úspěšné starty – v Děčíně Mistrovství Evropy 
ECF – 1. místo, v Novém Domě u Rakovníka – 
Rakovnický sprint – 1. místo, Mistrovství repub-
liky na Trnávce Trnávský sprint – 2. místo, Mis-
trovství Evropy ESDRA – Rastede (Německo) 
– 2. místo. Tento tým začal sponzorovat právě 
náš časopis.
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Kdo je evropský saňový pes (dále jen ESP)? Už z názvu je jasné, že jde 
o rasu šlechtěnou pro mushing. 

Evropský saňový pes


