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V norských stopách

Bílého tesáka
„Po zamrzlé krajině se pachtí spřežení saňových psů,
podobných vlkům. Zježenou srst mají ojíněnou mrazem.
Dech jim mrzne ve vzduchu sotva vyjde z tlamy, vyrážející v oblacích páry, která jim sedá na kožich v sněžných
krystalech. Bílá pláň a po ní se žene psí spřežení. Jiskřící sníh odletuje od psích tlapek.“
TOMÁŠ NOHEJL
Díky, Jacku (Londone), líp bychom to nenapsali. A proč taky.
Jakou živější reportáž si vybrat na zimní
měsíce, než tu o putování se psím spřežením? I s ním se naběháte až až.

Deset let příprav

Vypravit smečku tažných psů na závody
k severnímu pólu, to není jako vzít dobráka
labradora na chatu. „Ta příprava trvala snad
celých deset let,“ vzpomíná Jana Henychová. První a jediná česká musherka. Tedy
žena, která se zabývá (a uživí) chovem psů
a závoděním s nimi.
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V roce 1994 dostala prvního huskyho.
Postupem času přibývali další – matka
zakladatelka Jovanka ještě žije, kompletní portfolio najdete na webu. Brzy měli
Čechy sjeté, vydali se do Alp, do Rakouska,
Francie, Itálie.
„Ale Skandinávie zůstávala pořád snem.
Protože Aljaška po stopách Bílého tesáka,
to je skoro nereálné. Tam se dá vyrazit sám,
u někoho pracovat na psí farmě a trénovat psy, a pak už jste skoro Američanem
a domů se nevrátíte,“ vykládá.
Už před dvěma lety putovala norskými
pláněmi okolo Alty na Finnmarkslopetu, nejsevernějším a evropsky nejtěžším
podniku musherského světa. Za osm dní

a šestnáct hodin urazila tisícikilometrovou
trasu. Jako první žena-cizinka v historii.
Skoro dva měsíce trávila aklimatizací přímo
v Norsku. Aspoň teď věděla, jak na to.
Nejdřív musíte spočítat peníze. Nejmíň
sto tisíc korun, spíš víc. „Naštěstí se těsně
před odjezdem někdo ze známých objeví
a zželí se mu mě. Ale kdybych měla čekat,
to bych nikdy neodjela. Poprvé jsem zrovna
prodala dům a měla něco na kupě,“ vypráví.
Jen dva tisíce korun stojí krevní testy na
obsah protilátek proti vzteklině v krvi pro
jednoho psa, podmínka pro cestování do
Norska a návrat do Evropské unie.. Jede jich
čtrnáct… A že by vás podpořily firmy, zabývající se prodejem psí výživy? Zapomeňte.
Proč? Stejně u nich musíte nakoupit.
Půl roku se shání výbava. GPS, postroje, doplňky na auto s vlekem. „Mám VW
Transportera s dvoutunovým návěsem. A v
navlíkání sněhových řetězů už jsem docela
zručná,“ pochlubí se. Bez nich by domů
na hřeben Jizerek do Horního Maxova ani
nedojela.

Vzhůru na sever s psím
mobilhomem

Poprvé vyrazily před třemi lety směr
sever, tři tisíce kilometrů jedna cesta, jen
dvě holky. Teď v únoru poprvé cestovala
s podporou manžela. Rodney Lovette, bývalý mariňák z Ohia, a chovatel aljašských
husky, byl výraznou (a příjemnou) oporou.
Byť i on musel bojovat s nepřekonatelnými
protivníky, třeba s uznáním amerického
řidičáku na území Evropské unie.
Štreka je daná. Směr Ústí nad Labem,
Berlín, Rostock. Odtud trajektem do
Trelleborgu, po švédské dálnici se uhne na
Oslo a odtud po E6 do Röros. Dva a půl
tisíce kilometrů.
Chlupáči se naskládají do svého odpruženého mobilhomu, jenom fenka Athena
sedí v autě. Odmala ji bývá špatně. Ostatní
jsou zvyklí. Každých šest hodin se staví
– čůrá, pije, žere. Pak po hodině znovu
a zase za šest.

Polední sluneční paprsky se zajiskří
v bílé sněhové ploše. Teploměr ukazuje
mínus dvacet, ale může tu být i padesát.
„Tak jedééééém,“ zakřičí zachumlaná
Češka a rozvážným tempem opouští město
po lehce vyjeté stezce. Před sebou 600
kilometrů, snad pět dní na cestě…

Check-point = život

„Psům to neříkám, kolik je čeká a kam
jedeme,“ směje se. Používá univerzální
povely gee – doprava a haw – doleva. Umí
i zařvat z plna hrdla. Kur-vááá…. „Na to
reagují hned čeští i anglicky „mluvící“ psi.“
Po čtyřech hodinách se zastavuje na
svačinku. Pejsci dostávají asi deseticentimetrový snack, „buřtík“ – maso s vitaminy
nacpané ve střívkách. Pak hrst granulí
a vodu.
První den se jede deset hodin až do
Drevsjö. Víc než polovina ze 135 kilometrů už za tmy. „Jsou jako rozjetá mašina.

„Psi jsou jako rozjetá mašina. Sledujete jen
krajinu. Po rovině to vůbec neubíhá a do kopce musíte seskočit a tlačit. Nepotkáte ani živáčka. Na psychiku i morál to má člověk horší.“
Jen tak v motelu si taky nezastavíte. Kam
se psy? „Týden jsme strávili u známých
v Oslo. Své pejsky měli na chalupě. Mohli
jsme tu potrénovat, dokoupit žrádlo, protože mimo Evropskou unii nesmíte vozit
svoje maso.“
Až tři dny před startem se hlásí u bývalých měděných dolů v městečku Röros.
Po ulicích s domky ze smolných fošen
štěká šest stovek chlupáčů v nesmírném
očekávání.
Vědí to, tuší a těší se! Už za pár hodin to
vypukne!

Sledujete jen krajinu. Po rovině to vůbec
neubíhá a do kopce musíte seskočit a tlačit.
Nepotkáte ani živáčka. Na psychiku i morál to má člověk horší.“
Cíl etapy tvoří tzv. check-pointy. Projede
se cílovou čarou, čip pípne. Dostanete
balík slámy pro psy na ulehnutí. Nakrmí
se nejdřív smečka, pak musher. Tady může
přijmout pomoc od doprovodného týmu,
který přiveze autem pytel zásob. A případně
zanechat psa, který dál nemůže. Ze dvanácti
ze startu jich do cíle musí dojet alespoň šest.
Psi spí a odpočívají pět hodin. Pak

vstanou a můžou dál. „Za delší dobu by se
jim únava rozležela,“ ví zkušená musherka. Se spřežením vyráží vpřed znovu ráno
po čtvrté. A dny přestává počítat. Jen psi
vědí, hned po probuzení sednou a minutu
„houkají“.
Pouť pokračuje podle očekávání na
Sövollen a pak do Tynsetu s nejvyšším
bodem 1 180 metrů nad mořem. V údolích
se jede po zamrzlé hladině jezer, na horizontech se tyčí kopce, kam stoupáte podle
tyčí. Za tmy s čelovkou na hlavě, červené
blikačky označují silnice. Jen na obzoru se
začíná ve vzduchu cosi mlít…

Bílé peklo u Grimsbu

V Jizerských horách trénuje většinou po
cestách vedoucích mezi stromy. Tady nekonečné náhorní planiny deptají mysl. Navíc
zima je sušší, sníh sypčejší a ostřejší.
Psi potřebují často botičky, aby se jim
mezi bříšky na tlapkách nedělaly mokvající
puchýře. Dokupovalo se v Norsku. Jedna
za dvě a půl eura. Při první projížďce jich
hromada zůstala v závějích podél trati a na
zpáteční cestě už byly vybrané… Jen počítejte: 14 psů x 4 nohy na 100 kilometrů x 6.
Přišel třetí den, asi nejtěžší v životě.
„Zvedla se vichřice a na bílých pláních se
najednou všechno slilo do bílého pekla.
Bylo to šílený. Nevěděla jsem, kam jedeme.
Jakmile jsme zastavili a chtěli něco vybalit,
všechno lítalo. Museli jsme se zahrabávat.“
GPS ji nasměrovala na zamrzlou říčku,
jenže ta se změnila, „přetekla“. Následovala
objížďka asi dvacet kilometrů mimo značení. Bílá tma, fukeř jako blázen. „Nikdo tě
neochrání, musíš přežít,“ věděla. Mobil naskakoval jen občas v osídlených územích,
nikdo se nedovolal. Po 110 kilometrech,
namísto plánovaných 90, trefuje přece jen
s úlevou check-point Grimsbu 2.
Jenže i tady fučí, všechno lítá. „Nemohla
jsem se ani pořádně postarat o psy. Tím
jsem se i já dokonale psychicky vyťala,“
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Jana Henychová

popisuje. Záběr z kamery je výmluvný.
V cíli poslední dva tahouni Dustin a Donna odmítají žrádlo. Tak jsou vyčerpaní.

Předčasný konec? Ne, jen
obnova týmu

Závodní pes by tady měl za den spolknout
osm tisíc kalorií. „Vždycky mi říkali, že mí
psi jsou tlustí. Tak jsme to teď s krmením
asi přesně neodhadli. A oni si navíc teprve
po třech týdnech ještě nezvykli na zdejší stravu. Doběhlo nás to,“ říká smutně.
Stačilo by jen dojet 190 kilometrů a měla by
bronzovou medaili. „Jenže ta mi za riziko
se psy nestojí. Nebylo co řešit.“ Podobně
„DNF“ dopadlo téměř třicet ze sedmi desítek musherů na startu. Expedice Femundslopet skončila předčasně.

Nakládá se do auta a míří zpět do Röros.
„Za pár hodin přijíždějí i ostatní účastníci.
Ale nějak nemám chuť se bavit. Vzpomněla
jsem si, jak jsem jako holka jednou zabalila
orienťák a seděla pak jako trubka. Tady to
bylo ještě horší, nešlo jen o mě.“
Jde o zklamání, ne o ceny. Vždyť nejlepší
na šampionátu vyhraje zahradní traktůrek.
Ti nejlepší si přivydělávají prodejem štěňat.
Co bude dál, další výprava, další závod?
„Nejlíp závodí psi mezi třemi a šesti lety,
v osmi je konec, zůstanou mazlíčky okolo
baráku. Musíme obnovit mančaft. Máme tři
holky, bude čas se jim věnovat, líp si užijí
dětství. Tedy štěněcí léta. Objedeme zase
domácí závody, srovnáme se, došetříme
peníze. A za dva nebo za tři roky vyrazíme
znovu,“ plánuje nezdolně.

Bude jí 40, profesionální musherka.
Pochází z Jablonce
nad Nisou, žije
v domě v Horním
Maxově, kde to
kvůli chovu nemá
s chalupáři snadné.
Vystudovala Technickou univerzitu
v Liberci a dělala inženýrku ve firmě,
konstruující sklářské pece. Běhala
krosy i orientační běhy, jezdila na
lyžích, lezla po skalách. Teď se 14 let
věnuje psům. Je dvojnásobnou mistryní
Evropy, jako první cizinka dokončila
nejsevernější etapový závod Finnmarkslopet. Její psi hráli v reklamách
Halls, Smirnoff, nebo Staropramen.
Manžela Rodneyho Lovetta z Ohia
našla na facebooku. Spolu teď mají 40
psů (ona 24 sibiřských husky, on 16
aljašských husky). V Česku závodí proti
sobě. Jejich Husky škola nabízí pobyty,
letní kempy pro děti s angličtinou i projížďky se psy.
Kamarádí s Polkou, která působí na
Špicberkách jako proškolená zaháněčka medvědů. Ocitla se na titulních
stranách časopisů, např: českého
Rytmu života nebo norského „psího“
Hundekjoring. A ráda chodí na pivo
k Boučkům na Malé Skále.

Jak trénují psí atleti? Chytřejší jsou feny, prý jako u lidí
Sibiřský husky, sympatický sportovní
chundeláč, je v tuzemských podmínkách nejrozšířenějším tažným psem.
První přivezli na Aljašku ruští obchodníci. Začali je přezdívat sibiřské krysy a výkonností
je překonaly až sněžné skútry.
I když teď proti šlechtěnému aljašskému
huskymu nebo kříženci ohařů, zvanému evropský saňový pes, používanému hodně ve
Skandinávii, má sibiřský husky menší šance.
„Příprava začíná někdy od srpna, nad patnáct stupňů teploty je na ně moc teplo,“
vypráví Jana Henychová. Před pořádným
etapovým závodem chce mít „najeto“ okolo
tří tisíc kilometrů.
Začíná se pětikilometrovými výjezdy
s „károu“, tedy v postrojích s až dvousetkilovým vozíkem. „Budují se svaly, tahá. Ale
neběháme rychle, aby se nezranili.“ Taky
je třeba ohlídat, aby si pejsci na asfaltce
nebo ostrých kamenech neobrousili tlapky
a drápy. „Na ně musíte dávat pozor, regenerace zranění trvá asi tři týdny. Musíte volit
vhodný terén, nebo používat látkové psí
botičky.“
S klesající teplotou do října se prodlu-
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žují štreky až ke dvaceti kilometrům. Až na
sněhu, se saněmi, které samotné váží jen
dvacet kilo, se jezdí rychleji a dál. „Na padesát kilometrů potřebuju celé Jizerky. Někdy
je dám i dvakrát najednou,“ usmívá se. Jezdí
i v noci za úplňku, nebo venku přespí.
Hned po startu, nebo když je poblíž
srnka či králík, vozík i saně dokáží svištět až
třicítkou. S kopci i přestávkami se rychlost
pohybuje obvykle kolem průměru 14 km/hod.
Do 12členné sestavy vybírá podle výkonnosti a věku. „V partě pak jedou všichni,
motivátor je zblázní,“ vysvětluje. Lídry má
dva. „Ti vepředu jsou výjimeční, ostatní
radši táhnou v týmu, v postroji. Káča, to je
zvědavá fenečka. Není nejsilnější, ale pořád
dokáže být vpředu. Stejně jako Becky.
Minule odtáhla 550 km z tisíce, pak jí došla
chuť i motivace, ale vzadu doběhla v klidu
do cíle. Feny jsou chytřejší a pracovitější.
Jako u lidí. Víc síly musejí dát ti za nimi.“
Na rozdíl od fotbalového mančaftu jim
naštěstí nemusí vysvětlovat, proč se nedostali do základu. „Nominaci nijak neprožívají.
V horší sestavě zase dostane lepší pozici.
Hlavně že se proběhnou. Ale kdyby zůstal
sedět, urazí se. Na trénink jezdím většinou

Běhání se psy
• Mushing

Etapové závody na sněhu se saněmi,
až přes 1 000 km, denní porce i 100
km (letní tréninková verze s vozíky)
• Canikros
Běh se psem „po svých“ na šňůře
u pasu, 5–10 km, běhal i Pechek nebo
Faschingbauer
• Dogtreking
Denní závody v horách, až 100 km
• Bikejöring, skijöring, scootering
Se psem na kole, na lyžích nebo
koloběžce
Česká federace ČASS sdružuje 1 092
lidí v 36 klubech

s áčkem. Ostatní doplňuju a starším psům
stačí vyrazit třikrát čtyřikrát do měsíce.“
Strava vyjde asi na sedmdesát tisíc na sezonu. Ale granule teď doplňuje maso z jatek,
zdarma za odvoz.
Psi nemusí podstupovat pravidelné zdravotní prohlídky nebo funkční testy. „Nedáv-

Røros

tolga

tufsingdalen
tynset

Femundlopet 2011
•M
 istrovství světa v závodě psích spřežení 400
km - 8 psů/600 km – 12 psů.
•S
 tart v bývalém hornickém městečku Röros (asi
6 000 obyvatel), patřícím na seznam UNESCO,
v kraji Sor-Trondelag.
•N
 ejchladnější místo v Norsku, nadmořská výška
okolo 600 metrů, ale kontinentální klima.
•V
 roce 2012 bude kvalifikací na Yukon Quest,
poprvé se pojede i juniorský závod.

no umřel při závodě v Norsku pes na srdeční
příhodu, s níž nikdo nepočítal. Byl okolo
toho velký humbuk, vezli ho na pitvu až do
Tromsö,“ přiznává česká musherka.
Sama se stále drží v obdivuhodné kondici.

Grimsbu

søvollen
drevsjø

NORSKO

„Půlmaraton? Asi přes dvě hodiny, možná.
Nic mě nebolí, jen se rozběhnout,“ odhaduje
vlastní běžeckou formu. Jenže po celém dni
okolo psů už na vlastní běhání nebo kolo
nemá ani čas, ani morál. A tak stále těží

z běžeckých, triatlonových a lyžařských
zkušeností „předpsího“ mládí.
„Makám stejně jako psi. Když bych vyrazila někam sama, nudili by se. Radši jsem s nimi,
měla bych výčitky,“ dodává. Vstává každý
den v šest. V sedm obstará psy, v deset se
vydává na trénink. Odpoledne ještě mezi
třetí a pátou následuje krmení. Často druhý
výjezd s „béčkem“.
(TN)

Nejslavnější
musherské závody
1.	Iditarod Trail Sled Dog Race USA,
Aljaška, Willow – Nome 1 800 km, od
roku 1925
2.	Yukon Quest
USA, Aljaška, Fairbanks – Whitehorse
1 600 km, od roku 1984
3.	Finnmarkslopet
Norsko/Finsko, Laponsko, Alta,
500/1 000 km, od roku 1981
4.	Femundlopet
Norsko, Röros, 400/600 km, od roku
1989
5.	Šediváčkův long
Česko/Polsko, Orlické hory,
222/333 km, od roku 1997
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