
Křížem Krážem

                 ExistujE něco jako 
Volání diVočiny. dobrodružstVí, 

      ktErá nás sVádí zažíVat dosud nEpoznané.     

              objEVoVat téměř „za humny“ zajímaVé 

        lidi a nEskutEčně malEbná místa. a Věci, 

               ktEré stojí za to Vidět. Věděli jstE 

    například, žE V čEsku žijE mushErka, 

                              ktErá sVé spřEžEní oVládá lépE nEž 

              Většina skandináVských záVodníků? 

     nEbo žE V kraji járy cimrmana Vyrostl 

                           maják V nEjVyšší nadmořské VýšcE? 

       VolVo Vás doVEzE na místa, kdE baVit sE 

                     a snít jE druhou přirozEností.

krajinou radostí
T e x T  a  F o T o g r a F i e  p e t r a  d o l e ž a l o v á
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ystická krajina na pomezí Jizerských hor a Krkonoš stála vždy tak 
trochu ve stínu rušných letovisek typu Špindlu nebo Harrachova. Doposud 
tu najdete tichá, hektickou dobou nepoznamenaná údolíčka, zapomenutá 

návrší a jiná zákoutí, kde je co objevovat. Pohodový crossover xC70 je díky své světlé výšce  
a pohonu všech kol doma v každém terénu a s asistentem sjíždění svahů nás nemůže zaskočit 
ani nejprudší kopec. 

okolní vrchy zaplavují večerní paprsky podzimního slunce, právě když vjíždíme lesní cestou 
do Horního maxova. zbývá jen pár dní do okamžiku, než napadne první sníh a Jana Henychová 
tudy znovu na saních vyrazí se svým psím spřežením. radostný štěkot její smečky osmadvaceti 
sibiřských huskyů okamžitě navozuje atmosféru dalekého severu. Bylo to právě v norské altě, 
kde jsem o ní od tamních musherů slyšela poprvé. v roce 2009 jako první cizinka zdolala jeden 
z nejnáročnějších závodů psích spřežení světa na 1 000 km – Finnmarkslopet. a to je 
skutečné sousto i pro mnohé otrlé Seveřany, v tak náročném maratonu totiž rozhoduje nejen 
kondice psů a jejich majitele, ale především jejich vzájemný vztah a přístup mushera. Ten má 
Jana, která tady v Jizerkách provozuje husky školu a prakticky celý den trénuje nebo pečuje  
o své věrné miláčky, skoro mateřský. 

Během nejsevernějšího závodu světa, když teplota spadla na mínus 40 °C, putovala sama 
se svou smečkou ledovou pustinou celých osm dní a 16 hodin. zastavovalo se pouze na 
kontrolních stanicích, kde byli psi prohlédnuti veterinářem a museli odpočívat. Povinností 
mushera je postarat se o své psy sám – rozhrnout pod ně slámu, sundat botky chránící jejich 
tlapky před mrazem, namasírovat, uložit je do tepla, připravit a rozdat jídlo... na spánek tak už 

jemu samotnému zbude sotva hodina. „Během putování se zde stáváte součástí svého psího 
týmu, jste téměř telepaticky propojeni. věřím jim, stejně jako oni věří mně. Pokud se 
propracujete k této symbióze, pak máte šanci ujet stovky kilometrů v nehostinné krajině  
a šťastně se dostat domů. Díky mrazu je vše tak syrové a jasné, až vám hrůzou běhá mráz po 
zádech. rozlehlé sněhové pláně, podivné skalnaté útvary – projíždíte mezi nimi a tají se vám 
dech,“ vzpomíná několikanásobná mistryně České republiky a dvojnásobná mistryně evropy 
v mushingu na svůj největší závod, který jí prý změnil život. 

 „Jsem z Jablonce, od malička jsem běhala na běžkách a triatlony. vždy mi vyhovovaly 
náročnější a delší disciplíny, které v člověku utužují vytrvalce. Jako holka jsem milovala knihy 
Jacka londona a běhala po horách s postupně přibývajícími pejsky. První musherské 
zkušenosti jsem získávala metodou pokus – omyl a domů jsem chodila pořádně rozbitá.“ Takto 
tvrdá poznání dnes lidé, kteří touží okusit trochu z Janina umu, podstoupit nemusejí. Úžasný 
pocit svobody spojení s přírodou i psy tady, v Horním maxově, dnes nejlepší česká musherka 
nabízí dětem i dospělým. a to i když není sníh – to zapřáhne za smečku kolečkovou káru nebo 
speciální koloběžku a vyrazí se zájemci o dobrodružství na výlet po okolí. „Snažíme se ukázat 
lidem, že psi nejsou sněžné skútry, které se nakopnou a jedou, ale že záleží hlavně na vašem 
vztahu k nim a jejich vzájemné spolupráci. Stáváte se zde součástí psího týmu, jejich parťákem.“ 

Kromě vyjížděk vede se svým americkým manželem rodneyem lovettem (rovněž 
musherem) česko-anglické tábory pro děti. a tak „severskou“ stránku jizerských hvozdů 
poznala i řada nadšenců nejen z anglie, německa, rakouska, Francie či itálie, ale i z dalekého 
nového zélandu, Kanady či dokonce z Jihoafrické republiky. 

když si lidé hrají…
opouštíme tak trochu „skandinávskou“ část Jizerek a míříme do míst, která pro změnu ovládl 
duch největšího z Čechů. Je časné ráno, venku téměř mrzne, a tak oceňuji nejen vyhřívání 
tříramenného sportovně laděného volantu, ale i to, jak rychle máme uvnitř auta teplo. Svižně 
šplháme ostrými serpentinami do Příchovic v kopcovité krajině nedaleko bájného liptákova, 
kde letos v červnu otevřeli první oficiální muzeum Járy Cimrmana. na jeho střeše se tyčí 
rozhledna, která podle neuskutečněné Cimrmanovy vize nese název maják. model kruhovité 
věže představené před čtyřmi lety na benátském Bienále architekta martina rajniše padl do 
oka aleši voverkovi. Po komplikovaném vyběhávání stavebního povolení pak v těsném 
sousedství čerstvě zrekonstruovaného penzionu U Čápa, jehož je spolumajitelem, vystavěl 
s profesorem rajnišem rozhlednu i věž. „Funkcí je to rozhledna, a aby to bylo dostatečně 
cimrmanovské, je to nejvýše položený maják na světě, který v noci svítí a slouží k orientaci,“ 

CHov Jany HenyCHové navazUJe na CHov gerTa 
SanDwega z němeCKa, KTerý za víCe než 30 leT 
v oBorU DoSáHl řaDy závoDníCH ÚSPěCHů  
a v němeCKém mUSHingU Je živoUCí legenDoU. 
momenTálně TU naJDeTe Již ČTyři generaCe PSů, 
KTeré Si Jana vyCHovala oDmaliČKa. vlaSTnoST, 
KTeroU U DoBréHo závoDníHo PSa oCeňUJe 
neJvíC, Je záJem o ČlověKa. znáT Své PSy Je Prý 
JeDna z neJDůležiTěJŠíCH PoDmíneK závoDů  
na DloUHoU vzDálenoST. „PoKUD váS váŠ PeS 
milUJe a Je oCHoTen Pro váS UDělaT maximUm, 
máTe vyHráno.“ PříŠTí roK By Jana CHTěla 
FinnmarKSloPeT zKUSiT znovU. To BUDoU míT JeJí 
SoUČaSná ŠTěňaTa Tři roKy, TeDy Ten SPrávný 
věK. JeJím neJvěTŠím Snem Je ale oDJeT závoD  
na alJaŠCe na 1 600 Km iDiTaroD.

neJznáměJŠí závoD v ČeCHáCH, PořáDaný 
v PoSleDním leDnovém TýDnU, měří 222 Km  
a PaTří Do Série ČTyř závoDů iron SleD Dog man 
(„železný mUž za PSím SPřežením“). závoD Je 
rozDělen Do ČTyř eTaP a ÚČaSTníCi mUSeJí 
Povinně JeDnoU BivaKovaT na SněHU. TraSa veDe 
Po ČeSKé i PolSKé STraně orliCKýCH Hor, mezi 
oBCemi DeŠTná, orliCKé záHoří a PolSKoU 
oBlaSTí Czarne Bagno. z maléHo loKálníHo 
závoDU v PrůBěHU leT vyroSTl PoDniK 
CeloevroPSKéHo FormáTU, Kam PřiJížDěJí 
závoDníCi z Celé evroPy.

„Jsem žena, která běží svůj 
život se psy podobnými 
vlkům. Už je to 17 let, co 
s nimi stále někde běhám, 
a musím říci, že mě to 
pořád baví. Místo jednoho 
psa jich mám dnes 28,  
z toho tři štěňátka se 
skvělou závodní 
budoucností. “

o psech a snech

Šediváčkův long

Křížem Krážem

„sibiřský husky jE 
pErpEtum mobilE sEVEru. jak 
málo potřEbujE, o to Víc 
prácE dokážE odVést. má sVoji 
hlaVu. jE to pEs, ktErý Ví, co 
chcE i co nEchcE. poVaha, VE 
ktEré jsEm sE našla.“  

„Jedinou vadou u psů je 
to, že jejich život je proti 
tomu našemu příliš 
krátký a příliš to bolí vidět 
je stárnout a umírat…“ 
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vysvětluje aleš voverka. Stavba, kterou majitelé objektu vybudovali z vlastních zdrojů bez 
jakýchkoliv dotací, je skvělou ukázkou tzv. přírodní architektury. „rozhlednu z borového dřeva 
jsme zapustili do skály, do níž jsme organicky zakomponovali muzeum a obložili v místě 
vytěženým kamenem, jako by se ta skála ztrácela dál.“ 

Sbírka až podivuhodných exponátů vznikla na popud herce Divadla Járy Cimrmana 
václava Kotka. Společně s mikroregionem Tanvaldsko oslovil obyvatele zdejšího kraje, aby 
muzeu věnovali předměty z doby, kdy génius Cimrman žil. Tak se v něm vedle sebe sešly třeba 
hudební a hasicí nástroje, fotoaparáty, hračky, nábytek a dokonce i dochovaná Cimrmanova 
busta, bohužel poničená napařováním klobouků. Bez vtipných doprovodných textů by možná 
bylo muzeum jen sbírkou harampádí, společně však v dnešní přetechnizované době působí 
jako balzám na duši. některé popisy píšou původní majitelé vystavených kousků, převážně je 
však tvoří tým cimrmanologů pod vedením zdeňka Svěráka.

začátkem listopadu pokřtí cimrmanovci pět sjezdovek v těsném sousedství muzea jmény 
jednotlivých her. „Křtít se bude i nové bistro Severní pól, kde budou vystaveny staré sněžnice  
a lyže. Kdo chce, bude si je moci i půjčit,“ svěřuje se s novými plány aleš voverka. Takže  
i zkušení lyžaři, kteří tu v zimě učí lyžovat své potomky, budou postaveni před novou výzvu. 
Carving s jasanovými prkénky ledabylý styl rozhodně neodpustí. 

otisk hravého ducha nese i rekonstrukce a dostavba původního stavení U Čápa s č. p. 1,  
o němž první zmínka pochází již z roku 1654. Původní stavba má za sebou nejenom řádění 
ohnivého živlu, ale i minulého režimu, kdy objekt využíval jako rekreační středisko pro své 
zaměstnance národní podnik Benzina. „Tu nejhezčí, roubenou část překryly umakartové 
toalety,“ líčí aleš voverka překvapivé objevy při rekonstrukci. „Se Šimonem Cabanem jsme se 
snažili vytvořit útulný přírodní objekt navazující na historickou stavbu.“ ráz původního stavení ctí 
většina interiéru dostavby i rozšířená restaurace. 

Fantazii se tu meze nekladou, a tak není divu, že se k Čápovi sjíždějí i známí čeští designéři 
a architekti. inspirace přírodou a návrat zpět k ní tu proudí docela přirozeně. Podporují tak 
snahy a vize o budoucnosti kraje lidí kolem aleše voverky: „Přál bych si, abychom ve způsobu 
přemýšlení a poskytování služeb ovlivnili celý region. Hodně chalupářů si koupí pozemek, 
plotem se oddělí od okolní krajiny a nepečují o ni. založili jsme proto obecně prospěšnou 
společnost ‚Jizerky pro vás‘, kde se snažíme opravovat cesty, sochy i kaple. Pomáháme kraji 
zuboženému minulou dobou, ostatně jak by si to Jára Cimrman sám přál.“ ■

Vyšplhat se za hudebního 
doprovodu téměř až do 
nebe, které svůj odraz 
zrcadlí na hladině Lipenské 
přehrady, a pak svižně 
tobogánem zpátky na zem. 
No není to pohádka?

„sbírka jE 
nEustálE žiVá. lidé 
nás s nadšEním zásobují 
nalEzEnými Věcmi a já bych rád 
Expozici posouVal. budEmE sE 
rozrůstat VEn, intEgroVat 
do krajiny zapuštěné artEfakty.“ 

Víceúčelová knihovna 
byla osobitým nápadem 
Šimona Cabana. „Když 
přijedou děti, promění 
knihy ve stavebnici. 
Názvy knížek pak vznikají 
živelně.“

Maják Járy Cimrmana 
se zařadil k dalším 
místním 
pamětihodnostem –  
jako je třeba známá 
tanvaldská socha Jára 
Cimrman v mlze –, 
které jasně prokazují, 
že proslulý Liptákov  
se nacházel právě  
ve zdejším kraji. 
Cyklostezka Járy 
Cimrmana je pak 
nejlepší příležitostí,  
jak celý kraj a jeho 
historii prozkoumat.
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profesor rajniŠ o přírodní architektuře:
architektura prožívá krizi. naše domy lidi neuspokojují. Jak je možné, že auta, lodě, letadla je 
uspokojují, jsou krásné a bezvadné? Protože je to hluboce pochopený design, inspirovaný 
přírodou: aerodynamika podobná ptákům, osová symetrie podobná všem zvířatům. 
architektura je v krizi, protože se neřídí těmito pravidly. 
     Je nutné začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubokými zákony přírody. 
Ponořit se do prostředí, do systému, z kterého jsme povstali. Sto tisíc generací jsme žili v 
přírodě, a pouhých sto nebo dvě stě generací žijeme v civilizaci. v přírodě jsme žili tisíckrát déle 
a z této doby v nás uvízlo mnohem víc, než se na první pohled zdá. 
    Příroda je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí, tvarů, barev, systémů i nahodilostí. 
Ukazuje nám, jak žít s chybami a nezpůsobit katastrofu. 
    architektura je plnohodnotnou součástí našeho světa, tak jako příroda. architekt proto 
nutně musí studovat přírodu. Do hloubky, nejen formálně nebo stylisticky. Poznat její 
elementární zákony, které nejsou na první pohled vždy zřejmé, ale mají dalekosáhlé důsledky, 
když nejsou respektovány.

Prof. arch. martin rajniš je český architekt, urbanista a pedagog a spoluzakladatel České 
komory architektů. mezi veřejností je znám hlavně jako autor nové Poštovny na Sněžce. 

návraT Ke KraJině vám UrČiTě UryCHlí PSí SPřežení (www.huskies.cz).  
a CHCeTe-li PoHléDnoUT PříroDě Do oČí SKUTeČně zBlízKa, 
vyŠPlHeJTe na maJáK v KraJi Járy Cimrmana – www.ucapa.eu.

hledání  duŠe českého génia

z takovýchhle cest za dobrodružstvím se vám 
nejspíš bude těžko vracet. v bezpečném objetí 
pohodlných sedadel překonáte i náročný 
terén s veškerým komfortem a klidem, jak se 
na „pravého seveřana“ sluší. Při večerních 
návratech oceníte aktivní přepínání dálkových 
světel a nejen na dlouhé přejezdy se hodí 
adaptivní tempomat s funkcí automatického 
brzdění. a pokud chcete převzít otěže od 
automatické převodovky do svých rukou, aniž 
byste je zvedli od volantu, můžete využít pádla 
řazení, které nabízí nejnovější verze tohoto 
oblíbeného švédského svalovce.

Tanvald

Jablonec
nad nisou

albrechtice  
v Jizerských 

horách

ČeSKá rePUBliKa PolSKo

vysoké 
nad Jizerou

Penzion 
U čápa

Huskies

„baVí mě slEdoVat, jak 
sE utVáří duch místa. po VztyčEní 
majáku járy cimrmana a VytVořEní 
solidního zázEmí pEnzionu  
a rEstauracE sE sEm VracEjí 
naprosto odlišní lidé, ktEří si tu 
naVzájEm hrají. cElé to klima na 
lidi působí tak, žE jE jim dobřE.“

Kolem Cimrmanova 
Majáku racci nekrouží, 
střeží jej důstojný čáp. 
Stavba je příkladnou 
ukázkou tzv. přírodní 
architektury. Originální 
konstrukce z borového 
dřeva je vzdušná a svou 
siluetou skutečně 
připomíná maják. Přírodu 
ctí i celý objekt U Čápa…


