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Cesta se psy z Levajak do Karasjok po zomrzlé řece je šílená

Při závodě psích 5přeženi FinnmarksIopet na

více než tisíc kilometrů se stanete součástítýmu
svých psů, jste s nimi telepaticky propojeni. ÚpI

ně vidíte, jak se cítí, co potřebují. Já Vím, že oni
pío mne uděLajívše, a já pro ně udě]ám to samé.
Oni mi věří a já věřim jim. Pokud se propracuje,
te k této symblóze, tak máte šanci šťastně dojet
domů a ujet fůru kl ometrů v krajině, která nám
by|a původně cizi, ale stává se pomalu krajinou
mého srdce,

pOil-ÁRNíKRp"J!n§§Ll
§AMA pRúTl §OEĚ
Cestujete |edovou polární krajinou bez stro-
mů a cestujete ve svých vzpomínkách a poci-
tech. Dtky m,azJ je vše tal sytove a jasne, az
vám běhá hrůzou mráz po zádech. Roz|eh|é sně-
hové pláně, podivné skaInaté útvary, mezi kte
rými projíždíte, a tají se vám dech, nebo vám ho
vítr trhá od úst, v hIavě zůstávají záb|esky čeIo-
vých lamp, hvězdy svítící nad hIavou a magická
polární záře, která vás doprovází ztracené v |edo-

Vé pustině,
V závodě na t;síc kiIornetrů závodíte přede-

vším samy se sebou a samy proti sobě. Vše ko-
|em je jen černo bí|é,5níh a černé pokřivené bří-
zy, které spíš nežlako stromy vypadajíjako su-
ché černé křovi, Dá|e na kopcích, na p|aninách,
kterým se říká vidda, už nerostou anity biízy,
pokud se tu rozhlédnete kolem, vidíte da|eko.

opravdu daleko, Je to úplné něco jiného, než na

co jsme zvykliz domova, Doma jsou stromy všu-
de kolem. Obrovské, s košatými korunami vět-
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ví, vysoké desítky metrů. Rámují krajinu, člověka
chrání a poskytují mu bezpečí, úkryt. Jsou prostě
všude. Když při.jedete do Finnmarku a chcete tu
žít, musíte se naučit žít bez stromů. Musíte se na

učit žít ve velkých otevřených planinách a ustát
pohled na vzClálený horizont, ke kterému se blí-
žíte téměř nepoZnateIným tempem,

Mé prvnípocity z těchto p|ání by|y strach, ne-
spokojenost, nejistota, nemožnost 5e podle něče
ho orientovat. Postupem času si ty pláně můžete
zami|ovat. Pokud je milujete, najdete Zde i cestu.

Život se při závodě krásně zjednoduší, Vše dů-
Iežité, co potřebuji k životu, mám Ve svých čty-
řech kapsách: če|ovka, te|efon, GP5, iPod, foťák,

náhradní baterie. Vše musí být V tep|e, takže těs-
ně u tě|a, aby baterkám nebyla zima. V kapsách
péřovkyjsou suché náhradní rukavice a můj
ohřívák, který miIujiz ce|é duše, A můžeme jet.

V N&€t p* XMRx!-ÉřW MůŘ!
Varangeboten. Dojezd na tento kontroIní bod
je zpestřen tím, že při vjezdu na |ed se dozvídá-
te z cedule, ževjíždíte na Arctic sea. ZatajiI Se mi

dech při vjezdu na mořskou hladinu, Pro nás su-
chozemce z Čech to není zase až tak běžné pře
jíždět po zamrz|ém moři. Po zamrzlém moři nás

pak navádějí hořící pochodně až do místa, kde si
já i psi můžeme odpočinout.

Přijíždíme krátce nad ránem. Místo odpočin-
ku pro psy je v|astně v ma|ém skanzenu vedle
místního muzea, kam jsou přemístěna některá
původní stavení, která se podařilo zachránií.Za
malou chvíli se sbíhajípořadate|é a jejich mi|é

p řij etí.je jed n ím z úžasný ch vře |ýc h oka mži ků,

které mne na trati potkaly.

VTaně mije taková zima, jak nikdy v životě,
Omrzají mi tu prsty na pravé ruce i obIičej. Tady
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opravdu dokáže být mráz. Podnebí zde není
ovlivňováno tep|ým mořem. Jsme schováni za

kopci, počasí tu je tedy vnitíozemské a to doká-
že vážně potrápit.

Do Sirmy jsem přijela se psy užza tmy a po
pů|noci odjíždě|a zase dá|. Pamatuji si pouze
chuť vynikající po|évky od panídomácí.

N EBEzPEČr,úÁ LEDovÁ sAMOTA
Vjíždím na řeku, která je ce|á Ve tmě. oči s1 už
přivykly pouze na světlo z če|ové |ampy a černo-
černou tmu koIem doko|a. Monotónníputová-
ní. Ce|á jsem se ponoři|a do sebe. Na cestě jsem

už téměř týden a únava dě|á své. Najednou po
přejezdu drobné zatáčky mne ozáříjasné svět-
lo. Světlo jako při setkání 5 prozřete|ností boží.
srdce se mi rozbuší a oči otevřou dokořán, před

námi svítí most. Most překlenující celou širo-
kou řeku z jednoho břehu na druhý a ce|ý svitící.
Most pod.jiždím a ještě se za ním d|ouho otáčím
a zároveň se opět Ztrácím v černočerné tmě. Za

rozbřesku poblíž Levajok zažívám šílené dobro-

družství na hladkém ledu a obrovských Iedových
muIdách, z kterých nebylo úniku. Hrozný pocit,
kdy nevím, kudy dá|,5aně |ítají ze stíany na stra-
nu na muIdách Iedu vyt|ačených t|akem proudí
cí řeky. Proplétání se mezi ba|vany podél břehu
a h|edání néjaké možné cesty vpřed.

Levajok, Hemží se tu stovky Iidí a psů. V prů-
běhu závodu se tudy projíždí dvakrát. V Leva-
jok se také oddělu]i tratě závodů na 5OO km a na
'l 000 km, Zatimco závodníci na 500 km zde již
otáče,]í svoji trať po řece do Karasjok a jsou v po
Iovině svého závodu - tu horší část 5 postupem
přes hory majiza sebou, závodníci na '] O00 km
vědí, že sem prijeoou znovu po dalších pěti
stech ki om€trecn,

cíL sr sLíží
Stojím nad 51r;;mi ps!, kteři odpočívají, a dívám
se směrem proti prouciu, směrem do Karasjok.
Dívám se za sci3zením s osmi psy odjíždějícím
tím sméren a zá,,, dín 1im, ze už jedou domů,
Pakjak s:i]ňe- ,, e i]nu sedim po páí dnech
znovu na iom >:rar mistě a s nadějíse dívám
tÍm sanl1;l, :..al!:r1, a vím, že cí| už nenízase tak
daieko a z::. j... cpravdu dokážeme.

Kdyz,1a :- .:. -, : ^abírám síly, Inger-Marie
Haa and o. :. , _.:-: do cíle jako první žena
v hi5tor l zz,:: - 1., :: crc všechny skončil. Ne
V:dK C-C ^ a. -a ::,,-iIo]erom naseVec,
jest l Cc'::=^-. -=:. ^=, \lkdo nás stejně už ni-
l!^ ^^__ -

Ces:a.: :., : _:. j_:- _:: (araslok pozamrzlé
řece : s :-, ].-,:..,:. .Ťetrú sIedovatZákrU-
t} r:., :,:. :-_l.. : ]-.',, ::zatouda|srzatác-
kou u: :,:: - a-.:,a-, :-:,: n bodleažzaměs-
tsn- \.:- :_ - _ _:- .:-:....acenábuňkapro
po;:.::= =. .- :.:- :,j.:,:^eprozávodníky.



VÍTĚZSTVÍ PŘtNÁŠÍ l LÍTOST
V dáli vidím rudou záři.Toje svět|o, které září nad Altou. Už to není daleko.

Jenom sjet pod kopec a pak po zamrz|é řece nějakých 20 km, Kdyžjsem se

dostala na řeku, dýchl na mne chlad a zabalila jsem se do péřovky. 20 km

po rovném ledu a hlava třeští, Užje to tak, my to prostě dojedeme. Už ted'

máme v nohách Více než tisíc kilometrů, celkem to bude 1 050 km.

Najednou se mi po ce|ém těle začíná rozlévat |ítost. Smutek nad tím,
že to končí. Poslední dny by|o vše tak naprostojasné. Jít vpřed a neza-

stavovat. Nedívat se nalevo, napravo. cíl byl tak Zřejmý. Co bude ale ted]

když ten svů,j velký cíI dosáhnu? Vždyťjsem o něj tak dlouho usilovala.

Co vlastně ted'bude? Jakje vše jednoduché, když máte jasný smysl ži-
vota, když máte jasný cíl, kterého chcete dosáhnout...

PRVNí žerun, PRVNí čršrn
V cíli mne vítajímoji pomocníci. Karel, Arnt, _luraj. Juraj má v očích slzy.

Arnt nemůže dojetím téměř mIuvit. Všichni jsou šťastní, že jsme to do-
kázali. Všichni jsou zoufale vyčerpáni. Psi nechápou, že se už nikam
dál nepojede, ale přece jenom u|éhají k odpočinku. Můj dík patří mým

úžasným psům, můj dík patří i mým pomocníkům za to, jaké zázemí mi

vytvořili a vždy mi byli oporou jít vpřed, Arnt i Jurajjsou v mých očích ti
nejlepší pomocníci na světě a závod jsme dokončilijenom díky nim!

Do cíle jsme dojeIi sice jako pos|ed ní ze startovního pole, ale stávám
se první ženou musherkou, která kdy dojela závod FinnmarksIopet na

1 000 km se sibiřskými husky. Stávám se i první ženou cizinkou a i první
Češkou, Fůra prvenství, ze kterých se nelze jinak než těšit.

oHLÉDNUTí sr zpĚr
Tři měsíce pobytu s mými psy v Norsku mne přišly na tolik peněz, že
by se za ně da|o u nás doma v Čechách dva roky pohod|ně žít. Dát do-
hromady sponzory, peníze, poskládat a natrénovat tým psů, zorgani-
Zovat lidi, kteří rni při závodě pomáhali, ujet autem bez poruchy téměř
1 0 000 km - to se mi dnes zdá jako nadlidský úkol a pochybuji o tom, že

by se mi to ještě někdy v mém životě mohlo podařit.

Po tom všem jsem se svými psy prostě dojet musela. Závod sám už
byl jako třešnička na dortu, kterou dostal ten nejhodnější za odměnu.
Cenou za toto VítěZstVíje to, že můj život se rozdělil na dvě Části. Na ži-

Vot před Finnmarkslopet a život po Finnmarkslopet...

lady ftimgan Jacket

@
Bunda, která působíjako elixír mládí,

posune Vá5 0 r0kyZpěta díky pouŽitým

materiálŮm navodí příjemný podt su(hé

a Vyhřáté horské chaty.

0depínací nastavitelná kapuce, sněhový

límec s upevňovacím systémem na

kalhoty, elastické manžety na rukáve(h,

stěrač na brýle.

Materiál: DryEdge" Stretch, izolace

100%Polyester

Hmotnost: 1150 g (M)

Velikost: X5-XL

Barva: růžová

(ena:6 590 Kč


