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A jak se psi vypořádají s třeskutými mrazy? I když
husky přespávají běžně na sněhu, v závodě bu-
dou mít speciální oblečky proti studenému větru.
V ohrožení jsou rovněž psí tlapy, které ochrání
jen speciální „botičky“. Tyto věci i postroje dodá-
vá firma Manmat z Police nad Metují. Samozřej-
mě, že je nezbytná i mimořádná výbava samotné
musherky. Péřovkou a spacákem do extrémních
teplot a povětrnostních podmínek ji vybavila
osvědčená firma turnovského horolezce Josefa
Rakoncaje, Sir Joseph. Sama si neklade žádné
přehnané cíle a skromně sděluje, že úspěchem
bude, když závod na skandinávských sněhových
pláních ve zdraví dojedou. A o tom, jak na severu
obstála, se dozvíte v některém z dalších čísel.

reportáž

Na bílých pláních Jizerek i Skandinávie
HLAVNĚ VE ZDRAVÍ DOJET

Musherka Jana Henychová z Horního Maxo-
va v Jizerských horách se stala jediným českým
reprezentantem, a navíc ze 134 psovodů jednou
z 20 závodnic, jež se 8. března postaví na start
Finnmarkslopetu 2008, jedinečného závodu
psích spřežení v Norsku. Když jsem ji těsně před
odjezdem za polární kruh navštívil v jejím hor-
nomaxovském domku, netušila, zda a jak vůbec
náročnou 500 km dlouhou trať se svými osmi si-
biřskými husky zvládne. Své obavy sympatická
šestatřicetiletá Jana Henychová neskrývala: „Ta-
kovou vzdálenost pojedu vlastně poprvé, do-
sud jsem absolvovala závody po Evropě na
120–200 km. Navíc se etapový závod ze všech

podobných podniků na světě uskutečňuje na nej-
severnějším místě, kde teplota klesá až na minus
40 °C. Jelikož v průměru při tréninku dosahuje-
me rychlost 12 až 14 km za hodinu, při startech
a v maximálkách i 34 km/h, trať plánuji zvlád-
nout za 72–80 hodin i s 20 hodinami povinného
odpočinku na kontrolních místech, ovšem když
všechno půjde dobře a hladce... viď, Becky,“
s úsměvem se obrací na fenku ležící na pohovce,
kterou si musherka zvolila jako leadra. Na výbě-
ru vhodného vůdce spřežení hodně záleží. Právě
Becky ostatní předčí chytrostí, pracovitostí
a zodpovědností, odmalička se totiž učila od star-
šího leadra – své matky Heidi. Na daleký sever
s Janou však pojede celkem 18 psů a kamarádi

Zdeňka Dušková a Milan Petruželka z Náchoda,
kteří ji budou po celý závod autem s těmi neza-
přaženými doprovázet. Může tedy některého
z unavených či nemocných psů odložit.

Sedíme ve vytopené kuchyni u horkého čaje
a Jana si stýská, že nezvykle drsné podmínky to-
hoto podniku se dají v našich mírných Jizerkách
simulovat jen obtížně. Od podzimu tedy jezdí
a trénuje s více psy, aby mohla vybrat ty nej-
schopnější a v nejlepší fyzické kondici. Během zá-
vodu je důležité stravování, ostřílená musherka
hodlá každé tři hodiny psy krmit energetickou
stravou složenou převážně z hovězího tuku. Ne-
smí se ani podcenit přísun tekutin, při dlouhodo-
bém zápřahu mohou psi snadno dehydrovat.

Po startu závodu na
mistrovství Evropy
v Itálii v roce 2007

Před závodem na mistrovství
Evropy v Itálii v roce 2007


