
 
 
 

 
ODVÁŽNÉ PLÁNY JANY HENYCHOVÉ PRO ROK 2011 
 
Česká musherka Jana Henychová má i pro příští rok smělé plány. Přihlásila se totiž na závody psích 
spřežení Femundløpet, které se pojedou v Norsku na začátku února 2011. Je to závod na 600 km, ale oproti 
těm, které Jana se svým týmem absolvovala v posledních třech letech ještě severněji v Norsku, skrývá 
v sobě řadu zrádností. Významné však je, že tento závod je současně Mistrovstvím světa závodu psích 
spřežení na dlouhé tratě. Mistrovství světa se až dosud konala pouze na Aljašce, do Evropy se tento světový 
závod dostává po 30 letech. Navíc má mistrovství poprvé kategorii čistokrevných psů, do kterých se hlásí 
Jana Henychová se svými sibiřskými husky. 
 
 
 
Záludnosti závodu Femundløpet 2011 a současně Mistrovství světa na dlouhé tratě 2011: 
 
• Jana Henychová se rozhodla zaútočit na přední pozice závodu. Má k tomu dva hlavní důvody – poprvé 

po letech se koná mistrovství světa v Evropě a navíc je vyhlášena kategorie čistokrevných psů. Právě 
Jana Henychová jezdí s čistokrevnými sibiřskými husky, kteří jsou sice krásní, ale rychlostně jsou na tom 
o několik tříd hůře než speciálně křížené aljašské husky, které vlastní většina severských musherů. Ve 
všech severských závodech, které Jana dosud absolvovala, se musela s tímto faktem vyrovnávat a 
věděla, že její tým nemůže dosáhnout na přední příčky.  
 

• Závod Femundlopet je stejně jako všechny předchozí rozdělen do jednotlivých etap s povinnými 
checkpointy pro odpočinek psů a veterinární kontrolou. Jana Henychová vysvětluje: „Ujet 600 km 
bychom mohli zvládnout, máme za sebou i delší tratě. Dívala jsem se na délku jednotlivých etap a 
překvapilo mne, že jsou v porovnání s jinými závody docela krátké, od 75 do 100 km. Když jsem 
nalistovala výsledky, abych se podívala, jak závod jezdí ti nejlepší, došlo mi, v čem je fígl. Musher 
jede závod takřka bez přestávky! V checkpointu zastaví, aby obstaral psy, dal jim najíst, 
zkontroloval je a namasíroval, čas na odpočinek mushera však nezbývá a hned po několika 
hodinách jede dál. Vítězové tohoto závodu tak jedou vlastně celý závod nonstop. Ti nejlepší 
jedou trasu něco málo přes tři dny.“  

 
• Další záludnost tkví v termínu a místě závodu, což je spojeno s polární nocí a tamějším klima, které je 

na rozdíl od předchozích klání na severu Norska mrazivé a s velkým množstvím sněhu. Závod 
Femundlopet se totiž jede relativně na jihu Norska (pouhých 300 km severně od hlavního města Oslo, 
zatímco všechny předchozí závody se jely až na úplném severu Norska, od Osla vzdálených 1400 km!). 
Kvůli místu závodu je tamější podnebí velmi suché a mrazivé, teploty -40oC jsou zcela běžné a navíc se 
jezdí v hlubokém sněhu.  

 
• Poslední starost Janě dělá i termín závodu. Předchozí soutěže se jezdily na začátku března, kdy už se 

přece jen v Norsku objevuje více denního světla než jen pár hodin. Jana Henychová říká: „Vím, o čem 
mluvím, jezdím do Norska většinou už v lednu a jsou dny, kdy slunce nevidíte vůbec a denní 
světlo jen pár okamžiků. Když to trvá dlouho, snadno vás chytne špatná nálada a padá na vás 
tíseň. Femundlopet startuje 3.února, kdy je v Norsku ještě polární noc.“ 

 
(fotografie na další straně) 



 
 Fotografie ze zimních tréninků: autor Štěpán Hon – www.stepanhon.eu 
 

 

 
 
 
 
Cestu Jany Henychové v Norsku v roce 2011 podporují:  
 
Norskamoda.cz - dovozce oblečení Bergans a vlněného funkčního prádla Devold – www.norskamoda.cz  
Man Mat - výrobce vybavení pro psy - www.manmat.cz  
Zodiac Equipment – letištní technika - www.zodiac-equipment.cz 

Mikenopa – hotelové systémy - www.mikenopa.com 

 
 
 
Kontakty: 
 
Milena Jelínková, 608 377, 243, e-mail: milena31@seznam.cz 
Jana Henychová, 724 045 565, e-mail: huskies.cz@seznam.cz 
 
 
Zážitky, informace z přípravy a události ze severu budou na www.huskies.cz, sekce NOVINKY. V době 
závodu připravujeme opět on-line informace z trati.  
 
 
 
 
 
 
Milena Jelínková 
v Janově nad Nisou, 3.ledna 2011,  


