
 
 
 

NÁVRAT JANY HENYCHOVÉ Z NORSKA  
 
„Při závěrečném ceremoniálu jsem se dívala na prázdnou třetí příčku na stupni vítězů. Věděla jsem, 
že jsem tam mohla stát já a za mnou vlát česká vlajka. Na chvilku mi to přišlo líto, ale to hned přešlo. 
Jsou důležitější věci,“ říká česká musherka Jana Henychová, která se před několika dny vrátila z Norska. 
Účastnila se Mistrovství světa v závodu psích spřežení na dlouhé tratě, které tentokrát hostil závod 
Femundlopet v Norsku. Trasa byla dlouhá 600 km, Jana Henychová v minulosti několikrát dokázala, že se 
svým psím spřežením ujede i delší vzdálenosti. Tentokrát však na 410. km rozhodla, že závod ukončí.  
 
„Pokud bychom jeli dál, byli bychom nejhůře třetí. To je samozřejmě lákavá představa. Jenomže jsem 
viděla, že psi nejsou v pohodě a navíc nás dostihly zdravotní problémy – psi dostali průjem, nežrali 
tak, jak by měli a jet dál by bylo velké zdravotní riziko. Nejsem blázen, už mnohokrát jsem říkala, že já 
své psy beru jako rodinu, nebudu riskovat jejich životy jen pro můj pocit vítězství.“ 
 
Jana Henychová z vlastních zkušeností ví, že dokončit podobné závody není snadné. Člověk musí zejména 
dokázat motivovat své psy, dokonale jim rozumět a odhalit předem, co potřebují, jaké snesou tempo. 
Nejhorší je umět se vypořádat s drsným počasím a mít tak pevnou vůli, aby člověk dokázal jet a kilometr za 
kilometrem, hodinu za hodinou se přibližovat cíli, nedbat na různé nepříjemnosti na trati. Jsou však věci, 
které člověk vůlí a odhodláním nevyřeší. Patří mezi ně zranění mushera nebo psů, případně nemoc. To je 
situace, do které se dostal i náš český tým, v jednom z checkpointů na 410. km se Jana rozhodla závod 
ukončit.  
 
„Neberu to jako prohru. Spíš naopak, musela jsem odolat pokušení být třetí na mistrovství světa. 
Zodpovědnost ale zvítězila nad ambicemi…“ dodává Jana Henychová. 
 
 
 Fotografie ze závodu: obrázky v tiskové kvalitě získáte u autora Štěpána Hona – www.stepanhon.eu 

 
 



 

 
 
 
 
 
Cestu Jany Henychové v Norsku v roce 2011 podpořili:  
 
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 

Kolečka s.r.o.-  kolečka, kladky – www.kolecka-kladky.cz 
 
 
 
 
Kontakty: 
 
Jana Henychová, 724 045 565, e-mail: huskies.cz@seznam.cz, www.huskies.cz  
Štěpán Hon – fotografie, 777 234 733, e-mail: photo@stepanhon.eu, www.stepanhon.eu  
 
 
Milena Jelínková 
v Janově nad Nisou, 13.ledna 2011,  


