
 

Závod sám začal a skončil velice rychle. Jak se zdá počasí a 

vlastně příroda sama určovala své podmínky. V době 

odjezdu od domu ve Švédsku jsme museli auta 

rozmrazovat v teplotě -28 oC a po příjezdu do místa startu 

závodu se teplota vyšplhala na +5. Vše pokryla vrstva ledu 

a při informačním mítinku jsme dostali informaci, že se 

k nám blíží sněhová bouře. Na východním pobřeží 

očekávají vlny až o výšce 14 metrů.  Chystáme se na start. 

V den startu je nádherně.  Slunce září, modrá obloha, 

větvička se ani nehne. Pro haskouny je teplo. Je +5 a psi se 

chtějí válet ve sněhu,  aby se trochu ochladili. Jinak je vše 

naprosto skvělé.  Mám úžasné pomocníky, s kterými  jsme 

vše probrali do detailu. Terje a Morten se na závod těší 

stejně jako já. Vše mám perfektně nachystané na check 

pointy. Mám nádherné nové saně, mám to nejlepší krmení 

pro psy na světě. Psi mají v nohách za poslední dva měsíce 

1200km na sněhu. Momentálně ale jsou odpočatí a těší se 

vyrazit.  Mám skvělou výbavu a oblečení. Doma je fůra 

fanoušků, kteří mi i na dálku ohromně fandí, i když jsme 

ještě nevyjeli. Vše je naprosto dokonalé. Odjedeme závod 

a já pak po 2 měsících pojedu domů, už se těším na všechny psy, až budeme zase pohromadě! 

Ráno jsme navezli auto do startovacího prostoru a čekáme na start. Zastavil se za mnou Pierre-

Antoan Heritier a domlouváme se,  že přes tu náhorní planinu do Sovolen pojedeme haskouňáři 

dohromady.  Je to tam drsné i za běžných podmínek,  ale za větru,  tam projedeme jako tým a závodit 

se začne až za kopcem. Je to skvělé,  že my závodníci se sibiřskými husky držíme pohromadě. Je nás 

tu 5 týmů proti těm všem alaskánům a jen těžko se vysvětluje, že to je prostě naše rozhodnutí jezdit 

se sibiřskými husky a že to je prostě naše srdeční záležitost i když budeme proti alaskánům vždy na 

konci startovního pole. Catherine Fontaine z Francie, Pierre-Antoan Heritier a Simon-Andreans in 

Albon ze Švýcarska, Volker Ebertshauser z Německa a já, my jsme ti blázni, kteří startují se sibiřskými 

husky v závodě na 600km a pak dalších 42 závodníků s alaskan husky. 

 



 

Čekání na start je zdlouhavé. Kontrola saní,  umístění GPS, oblékání psů. Už nás navádí na start. 

Organizace funguje jak hodinky. Když už stojíme ve startovacím koridoru a já vidím dav lidí podél trati 

a onen kostelíček nad městem doléhá na mne dojetí:  Na tento okamžik jsem čekala  4 roky a teď 

jsem tu a já brečím a jak želva.  Na startu mne uklidňují, že bouře slábne a že to asi nebude tak zlé! 

 

3,2,1, GO! A vyrážíme uličkou uprostřed města. Mávám divákům a plácám do nastavených dlaní 

diváků.  Projíždíme haldami na okraji města a už jsme venku z civilizace. Jen bílá, zlatavá pláň, do 

které pere slunce,  jak v březnu. Psi mají stále chuť zastavovat se a válet ve sněhu. Proč ne,  cesta 

daleká,  tak ať si zablbnou. Není kam spěchat. Z předcházejících závodů vím, že opravdu není kam 

spěchat.  600km je celkem dálka a není třeba rvát rekord na první stanoviště.  Pojedeme stabilně a 

svým tempem. Startuji s 12 psy a v tréninku jsem měla pouze těchto 12 psů. Catherine trénovala 

20psů a před závodem si vybírala nejlepších 12,  to nám se o tomto může jenom nechat zdát! Vím o 

zdravotních problémech mých psů, které nás během tréninku provázely.  Máme tu několik 

rozmasírovaných ramen a odřených tlapek, tak doufám, že se to nevrátí zpět.  Je nádherně a jedeme 

vpřed, to dáme! 



 

Na první check point dojíždíme v naprosté pohodě. Jenom mám boty plné vody z přejezdu Femund 

jezera. Ta obleva je peklo! Psi jsou v pořádku jen Danny není moc veselý. Je mnohem starší než 

všichni ostatní. Je mu 8,5 a nemá chuť držet tempo s omladinou. Při veterinární kontrole nechávám 

Dandu vyřadit. Diagnoza: No Happy dog! Pojedu už jen s mladými a nebudu muset kvůli Dannymu 

stále hlídat rychlost. Při vyřazení psa musím sepsat protokol s veterináři a oni musí stanovit diagnózu 

a další postup případné léčby. Musím podepsat vyřazovací protokol a psa sledovat i po skončení jeho 

závodu. To papírování mne udivuje, ale má to svoji logiku. 

4hodiny a 21 minut povinného odpočinku a vyrážíme opět na trať. Už je noc. Obloha je ozářená 

měsícem a hvězdami. Vydáváme se na 65km přes hory a jezera do Drevsjo. Nikde se nehne ani 

větvička. Obloha je jasná. Jen ta trať je nic moc. V Norsku není povoleno běžně jezdit na skútrech jako 

ve Švédsku a tak trať závodu připravoval opravdu jeden skůtr, který trať několikrát projel před 

závodem. Vůbec se to nedá srovnávat s trvrdými autostrádami, na kterých jsme trénovali v průběhu 

celých posledních 2 měsíců. Psi se boří a propadají a nejsou z toho nijak zvlášť nadšeni. Najednou se 

začíná i ukazovat to, čeho jsem se bála: kulhání u psů, kteří měli problém v  posledních 3 týdnech. To 

není úplně dobře, ale co se dá dělat. Všichni psi pěkně jedí při jednotlivých zastávkách po 2 hodinách 

a nálada v týmu není  špatná. V hlavě se mi rýsuje plán: nechám  všechny kulhající psy v checkpointu 

a pojedu jen s těmi, kteří jsou v pohodě. Není třeba tlačit na pilu. Můj tým jsou teď všechno mladí psi 

se svojí první pořádnou závodní sezonou a nechci jim to zošklivit. Jet s osmi psy není zase až tak 

špatné. Do Drevsjo přijíždím po čtvrté hodině ranní. Rozkládám pejskům slámu, oblékám je do 

oblečků a balím je i do dek, kdyby se zhoršilo počasí. Všichni se najedli. Veterinářka mne upozorňuje 

na to, že Klárka má bolavé rameno. Jasně, že o tom vím a vím i o Kamile a Grétě. Holky tu zůstanou, 

ale nechám je odepsat až se budeme chystat ven. Zastavuje se u mne Pierre- Antoan a že budou 

odjíždět v 9 a že na mne počkají.  Psy jsem obstarala a teď si jdu sama odpočinout. Najedla jsem se a 

sleduji průběžné výsledky na promítacím plátně uprostřed místnosti. Lehám si na zem a snažím se 

odpočívat. V sedm vyrážím ven,  podívat se co dělají pejskové. Venku je vše pokryto sněhem a venku 

fičí vítr, který strhává vše,  co není připoutané. Už je to tady! Začínám vše balit a chystat abychom 

mohli vyrazit. Volám veterináře, abych mohla vyřadit Kamilku, Grétu a Kláru. Přichází tři veterináři a 

postupně holky prohlíží a vydávají mi výstupní protokoly.  



 

Zvedám si Gábinku, mého lídra, aby se prošla…..a ona kulhá! Namožené zápěstí. Přistupuje ke mně 

veterinář,  bere mi z ruky veterinární knížku a u Gábinny zapisuje SCRECH.“ What?“ Vyjelo mi jen 

z úst. A Gábina byla venku! No jo, ale to bych už mohla jet jenom se sedmi psy a bez lídra. Usedám do 

sněhu a začínám brečet, protože vím, že se sedmi mladými psy do té přicházející vánice prostě 

nepůjdu. Sedím a vše se zhroutilo! Honí se mi hlavou:  Satelitní záběr obrovského kruhu nad středním 

Norskem, vzpomínka naše tréninky v hlubokém sněhu končící většinou fiaskem. Ne, my končíme, do 

toho nejdem! 

Je mi líto, že jsem všechny zklamala! Já to ale děckám neudělám,  že je do toho poženu. Prostě se to 

nepovedlo a příště už budou starší se  zkušenostmi z letošního roku a vše bude lepší. 

 

 



Závod jsem ukončila a začaly záchranné práce jak psy odstěhovat do bezpečí a klidu. Vyjeli jsme 

s autem směr Roros, abychom vyzvedli vlek na převoz psů a mé auto. Terje řídí a poryvy větru s námi 

na silnici hází tam a zpět. Chvílemi není vůbec nic vidět, jen vířící bílá tma. Terje je čelem přilepen na 

přední sklo, aby viděl, kde je obrys silnice. 140km jedeme téměř 4 hodiny. Cestou jsme potkali auto 

zapadlé do příkopy, které ostatní řidiči pomáhali dostat zpět na silnici. Moji norští pomocníci se mne 

snaží rozveselit. Sedím koukám do toho větru a je mi smutno. V ten okamžik mi zvoní telefon a na 

druhé straně se ozývá sousedka Míša, která doma hlídá mé staré pejsky. „ To je škoda, že Ti ten závod 

nevyšel, ale………..“ Dochází mi z tónu jejího hlasu, co chce říci a vzmáhám se jen na „NÉEEEEE, neříkej 

TO!“ Dnes dopoledne zemřela Heduš, můj nejstarší pes. Kámoška moje, s kterou jsme prožily 

společných 16let našich životů a ona si umře zrovna dnes a nepočká na mne, když musí vědět, že už 

jedu domů.  

Jak jen je možné, že jsou věci v životě tak divně propojené? Proč musela zemřít zrovna, když já se 

rozhodla nepokračovat dál?  

Celou noc zuří vichr. Závod na 400km byl zastaven na první check pointu a čekají, jestli se počasí 

zlepší. Mezi tím byly zahájeny záchranné akce na stažení juniorů, kteří se ztratili v horách. Do všeho 

vstupuje místní policie a záchranné složky, které obdržely telefonáty od dalších závodníků uvízlých 

v horách se žádostmi o pomoc. Nad ránem je závod z bezpečnostních důvodů ukončen.  

 

 

Moji přátelé Catherine, Volker a Piere- Antoan při postupu na další check point ztratili trasu a seděli 

na úbočí hory ve svých spacácích 30hodin a čekali na zlepšení počasí a nebo skůtr, který by je od tud 

vyvedl.  

Tím, že jsem nepokračovala dál, tak jsem si ušetřila tuto jistě dobrodružnou část závodu. V moment, 

kdy jsem se rozhodla, že dál nejedeme, jsem udělala velice dobré rozhodnutí. Sice to hodně bolelo, 

ale mohlo to bolet daleko více a nejen mne, ale i mé psy.  

Závod sám se změnil na něco zcela jiného, než na to co jsme se připravovali. Tento závod se změnil na 

boj s přírodou a s tou není dobré bojovat. Já nechci bojovat s přírodou. Já se s ní chci kamarádit a 

užívat si ji. V Norsku existují pravidla pro život v přírodě a jedno z nich říká: Nikdy se nemusíš cítit 

provinile, když se otočíš a půjdeš zpět. Další říká: Je dobré poznat, kdy se ještě můžeš otočit zpět! 

Vážení přátelé! Není všem dnům konec. Příště to bude do třetice a my ten začarovaný závod 

pokoříme! 



 

 

 

 



 


