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Vjezd do cílové rovinky, blížící se světla. Tak to je ten vytoužený cíl? Vjíždím do osvětleného koridoru. 

Vypínám hodinky, chystám se formálně dořešit přejímku psů veterináři a co nejdříve odjet k autu, aby si 

psi mohli konečně lehnout na slámu. Ale co to? Stojím ve světle reflektorů a hudba znějící na pozadí 

najednou nabrala na síle ve svých molových akordech. Ta hudba mi prostoupila celým utrmáceným tělem 

a tělo povolilo, začala jsem usedavě plakat. Byl to pláč jdoucí celým tělem, uvolňující. Konečně je konec, 

konečně jsme to dokázali, ano ujeli jsme s pejsky těch začarovaných 600km a teď jsme v cíli! 

https://vimeo.com/154752324 

Poprvé jsem zde na start nastoupila v roce 2011. Psi už byli starší a měli už ledacos za sebou. Ujeli jsme 

společně 500 i 1000km ve Finnmarku a tomuto závodu v Roros jsem nepřidávala moc velkou důležitost. 

Vždyť to mělo být jen 600km. Nemělo to být nic tak závažného. Pomocníky jsem vzala jen ty, kteří se 

nabídli, a netušila jsem, jak moc destruktivní dopad to bude mít. Jestliže máte s sebou pomocníky, kteří si 

řeší své vlastní ambice a vy jako závodník jste jim vlastně úplně ukradený, pak je to ten nejzásadnější 

hřebíček do rakvičky, kterou si tu budujete! Pokud přijedete na check point a musíte pomocníky hledat, 

protože spí a neobtěžují se Vám donést pytel s krmením pro psy, tak je to špatné. Když chcete jíst a 

v odpovědi dostanete informaci, že oni taky ještě nejedli, tak to taky není dobře. Pokud se Vás fotograf 

zeptá, kdy to už zabalíte, protože potřebuje vaše auto, aby si mohl dojet vyfotit vítěze, tak to taky není nic 

moc! Dojeli jsme na 420. km a tam jsem závod ukončila. Už jsem jednoduše nemohla a psi také ne. Prostě 

rok 2011 nebyl dobrý. Nebyl dobrý pro psy, protože už na to neměli, a nebyl dobrý na lidi, protože mne 

pohřbili. A toto je můj začátek a story, se kterou jsem žila 6 let.  

 

  

Kačenka a její dcery Gábi, Gréta a Gracie ( 2011) 

https://vimeo.com/154752324


Začala jsem budovat nový tým pejsků. Tolik vytoužená štěňata od Kačenky přišla až na několikátý pokus. 

Pořídila jsem si jednoho skvělého psa Borka z Norska a postupně rozšiřovala smečku. Během času mne i 

opustili někteří moji věrní kamarádi. Barunka a pak i Bětunka, holky, co se mnou odjely to nejtěžší. Všichni 

moji psi se mnou zůstanou až do svého posledního okamžiku, anebo odejdou do rodiny, kde se o ně 

postarají ještě lépe, než já sama dokáži. Všem svým psům zaručím skvělý domov a zacházení až do 

samotného konce! 

Jak šel čas, tak štěňat přibývalo, smečka rostla a přicházely první tréninky, najeté kilometry a už se opět 

začala rýsovat naše závodní kariéra. Hold to nejde žít jen z minulosti. Minulost je hlavně všem ukradená, a 

to obzvlášť pokud jste mediální hvězdou, která většině českých musherů leží v žaludku.  

 

Na startu Femudlopet v roce 2015 

Konečně přišel rok 2015 a já se odhodlala s novou psí partou vyrazit na sever trénovat a pokusit se zdolat 

ten náš nedokončený Femundlopet. Odjela jsem v prosinci s 12 psy, kteří se mohli postavit na start, a se 

4mi štěňaty do Švédska trénovat. Hned první den, v den příjezdu, mi utekly 2 feny Gabča a Kamila, které 

jsme po lehké peripetii našli na druhé straně hranice, ale zničily si obě dvě nohy. Další katastrofa přišla 

v lednu, kdy postupně začala celá dámská parta hárat, a 3 zbylí psi žili jeden měsíc v šíleném amoku. 

Natrénováno jsme měli dost, ale něco bylo špatně. Už při nástupu na start jsem věděla, že něco není 

v pořádku, a hlavně se na nás řítil hurikán jménem Ole, který následně celý závod rozvrátil a následně i 

zrušil. My jsme dojeli do druhého check pointu a tam pro nás závod skončil. Jiní, co jeli dál, tak seděli 36 

hodin ve spacácích a čekali, až vichr přejde a najdou je záchranáři. V momentě, kdy už jsem měla vše 

naložené v autě, tak přišla i zpráva z domova, že umřela Heidi, můj nejstarší 16 letý lídr. Už se mne 

nedočkala a stačilo počkat jen pár dní. Plakala jsem smutkem a bolestí nad touto ztrátou, protože Heduš 

byla výjimečná! Dala svůj život za náš? Jednou se jí budu muset zeptat… 

Takto neslavně skončil náš druhý pokus o zdolání závodu Femundlopet.  

Je to tak, když máte mladé psy, tak můžete sedět doma a říkat, že jsou psi moc mladí. Příští rok zase 

můžete říkat, že neměli dost zkušeností. Prostě je to tak, že chybami se člověk i psi učí a nezbývá věřit, že 

příští rok to bude lepší. 



  

Uplynul další rok, přibyla další štěňata, vydala jsem pohádkovou husky knížku, zase jsme se sešli s Jurajem 

a Michalem ve Švédsku a já se pustila do tréninku na sněhu s mými svěřenci. Letos bylo vše 

komplikovanější, sníh nenapadl u nás v Jizerkách, ani ve Švédsku. Prvních 14 dní jsme jezdili na saních jen 

po borůvčí pocukrovaném sněhem. Trénovala jsem jen s malými týmy psů, abych se nepřizabila, a i tak 

jsem absolvovala několik karambolů, kdy se saně zachytily o vyčnívající pařízek, já přeletěla přes saně a 

namlátila si žebra. Několik pádů a pak už si dáváte opravdu pozor, aby se Vám to nestalo.  Nedostatek 

sněhu začal doléhat i na organizátory Femundlopetu a zvažovali zrušení závodu, nebo jeho konání až 

v dubnu. Ani jedna varianta mne netěšila.  

Konečně sníh napadl a tréninky se prodloužily. S napadlým sněhem přišly i teploty kolem -30C a ty nás 

sužovaly dost dlouho. Někteří chytří psi byli totiž přesvědčeni, že už pokvetou fialky, a tak shodili zimní 

kožich a teď se třásli zimou. Ti největší naháči samozřejmě spali se mnou v posteli, přece je nenechám 

zmrznout! A jak to dělám já, aby mi nebyla zima? Je to jednoduché. Musím se prostě pořádně obléknout a 

mít na sobě vrstvy oblečení, které dobře drží teplo a zároveň odvátí pot. Mám štěstí, že už 8 let mne 

obléká firma Norskamoda.cz, která dováží norské značky oblečení do Čech, a tak já oblékám termoprádlo 

Devold a pak další venkovní oblečení od značky Bergans. Musím také říci, že po těch 14 dnech v -30 mi pak 

už vše připadalo jako lázně. Je to asi tím, jak si tělo zvykne. 

  

 

V půlce ledna jsme absolvovali přípravný závod Vildsmarkracet ve Švédsku dlouhý 120km a k mému 

velkému překvapení se nám zadařilo velice dobře, dojeli jsme druzí v naší kategorii s 12 psy. Je zvláštní, jak 

jeden drobný úspěch dokáže zahnat pochybnosti a nastartovat optimistického ducha. V tomto závodě 

jsem nejela s nejsilnější skupinou, protože někteří psi měli drobné problémy s rameny a tak jsem je 

nechala odpočívat, aby se šetřili na Femund. Od této chvíle jsem začala věřit, že letošní zima bude dobrá a 

že to zvládneme! 



 

Jak jsem psala v úvodu je velice důležité, jaké lidi s sebou máte. Pro závod musíte mít pomocníky, kteří 

převáží auto z jednoho kontrolního bodu do druhého, vezou vám zásoby pro psy a další potřebný materiál, 

odebírají psy, kteří už nebudou dále v závodu pokračovat a starají se o ně. Naštěstí mám hodně norských 

přátel a už na loňský rok jsem se domluvila s Terjem a Mortenem, jestli by jeli se mnou. Pokud jedete 

s norskými pomocníky, nemusíte řešit věci jako, že se nedomluví, že jim je zima, nemají co jíst, nemohou 

nastartovat auto, navíc nemají potřebu honit si nějaké vlastní ambice na můj úkor. Ti to dva lidé se mnou 

jsou, protože chtějí a přejí si, abychom závod společně dokončili. Zní to logicky, že? Ale takových lidí moc 

po světě neběhá, co by vám obětovali týden svého života. Bez těchto dvou mužů bych závod nikdy 

nedokončila a mají u mne obrovský dík! 

Před mým odjezdem do Švédska jsme doma natrénovali asi 800km s károu a tady ve Švédsku 1000km se 

saněmi na sněhu. Jsme připraveni. 

Pomocníky tedy mám. Bylo nutné nachystat všechno krmení pro psy na 600km a v několika variantách, 

kdyby jim něco nechutnalo. Samozřejmě základ stravy tvoří granule Annamaet Ultra 32%, pak maso 

v různých příchutích a dokonce i losos, který se stal hitem poslední etapy.  

 



Závod se přiblížil a já odcestovala s 12ti nejstatečnějšími psy do Roros. Sestava závodního týmu je: Gábi, 

Kessy, Lucie, Marie, Gréta, Klára, Falco, Arnhild, BJ, Kamila, Normen a Nanook. Z domu ve Švédsku to je 

120km, takže za barákem. Objednala jsem ubytování v tom nejluxusnějším hotelu hned v centru města, 

tam kde i probíhá start a všechny ceremoniály. Polovina rozpočtu na závod padla na hotel. Co si ale 

budeme povídat, dobré zázemí bez shonu někam se stále přemisťovat je nesmírně důležité. Ráno úžasná 

snídaně, přístup k internetu. Prostě si tu připadáte jako člověk a nemusíte ráno vařit kafe na vařiči na 

parkovišti před supermarketem… 

 

 

Je tu start. Startuji v 11:30. Cítím sílu a 

odhodlání, že to letos klapne. Mám skvělé psy, 

mám to nejlepší krmení pro psy, mám skvělou 

výbavu, mám skvělé lidi kolem sebe, kteří mi 

přejí úspěch. To bude dobré! 

Už nás navádí na start a je tu to vytoužené 

3,2,1 GOOOOO! Letíme uličkou obklopenou 

mávajícími lidmi a já mávám a mávám a užívám 

si tu chvilku slávy a euforie. Jedu na nových 

saních od Františka a saně letí jako vítr. 

Mávám, mávám a najednou slyším takový 

zvláštní plastový zvuk- cak- jen chvíli 

přemýšlím, co to je, a zase mávám a mávám. 

Na kopečku přijíždíme do zatáčky, která pak jde 

dolů pod kopec. Jsou tu pomocníci s páskou a 

tlačí psy do vnějšího rádiusu, abych nenajela na 

mantinel sněhu, který musíme objet. 

Nechávám saně vyjet do zatáčky a v ten 

moment zjišťuji, co to bylo za plastový zvuk 

před chvílí…., zvedla se mi brzdící dečka a teď 

pod nohami není nic, čím bych mohla přibrzdit 

12 rozjetých psů. Podvědomě jsem jen dala 

větší sílu do dlaní a prstů, přikrčila se a očekávala náraz o mantinel sněhu z druhé strany. Taky že ano, bum 

a už ležím na zemi a psi mne táhnou za sebou. Pěkný start, jen co je pravda! Místo toho, abych byla nějaká 

nešťastná, tak se tomu směji, díky pomoci diváků a Romana opět naskakuji na saně a pelášíme dál. Jsem 

jediným musherem z ciziny, kterého norská televize dala do sestřihu. Aspoň k něčemu to bylo dobré! 

  



 

První etapa do Tufsingdalen je dlouhá 75km. Jedeme v koloně spřežení a některé i předjíždíme. Jde to 

dobře. Jezero Femund je opět nekonečné a zdá se, že z něj nikdy nevyjedeme. Letos jedu i se suchými 

botami. Loni to bylo s vodním příkopem. Když konečně vyjedeme na břeh a začneme stoupat do kopečku, 

tak se ohlížím. Vidím za sebou majestátné špičaté kopce s bílými čepicemi, jak celé jezero obestupují. To je 

nádhera! Nikdy jsem si toho nevšimla, jak je to jezero s horami kolem nádherné! Z Tufindagen vyjíždíme 

po 4 hodinách a zatím jedeme všichni, Já a 12 psů.  

  

 

Etapa do Drevsjo je dlouhá pouhých 60km, ale jede se sedlem hor a když neklapne počasí, tak tady může 

být i pěkné peklo. V otevřených pláních fučí vichr, ale není to nic zase tak tragického, protože dokud to psy 

neodfukuje z trati, tak to není takové neštěstí. Za hřebenem už jedeme v závětří a pelášíme opět na jezera 

až do Drevsjo. Do Drevsjo přijíždíme ve 4 ráno. Toto místo je pro mne nebezpečné. Je to jen 15 km od 

našeho domu ve Švédsku a působí to jako magnet. Tady jsme loni skončili. Přesně se mi vybavují všechny 

hořké pocity a myšlenky. Dnes je to jiné, žádný sentiment, 6 hodin pauza a frčíme dál. Budeme přejíždět 

nekonečnou náhorní planinu do Sovolen a tam, pokud bude foukat, tak můžeme hodně zaplakat! 

Nechávám v Drevsjo Marušku. Začala kulhat a nechci jí to závodění zprotivit hned první sezónu. Je to 

vlastně vítězka celého zájezdu, protože jede domů do Švédska k ostatním štěňatům a zájezd pro ni tímto 

skončil. 

 



Do Sovolen to je 68km. Počasí ideální, trať tvrdá a frčíme bez problémů. Při nájezdu na planinu vjíždíme 

do mlhy a do dáli se rýsuje nekonečná řada tyčí lemující trať. Vždy když dojedete k horizontu a zvednete 

hlavu, tak vidíte tyče zase do nekonečna. Najednou se mlha začíná rozestupovat a vjíždíme do zlatavého 

nebe s horizontem zalitým sluncem. Je to nádhera, jako v nebi. Tak musí asi vypadat musherské nebe a my 

jím jenom projíždíme! Fotím, natáčím, ale pak už se jen kochám a snažím se ten pocit otisknout do 

paměti. Přijíždím do Sovolen ještě za světla. U vjezdu stojí množství diváků a tleskají mi. Je tady celkem 

frmol a hodně týmů. Sama jsem překvapena, že tu nejsme sami, opuštění na konci. Je to super! Dávám 

psíkům pauzu 8 hodin. Vyjíždět budeme o půlnoci. V Sovolen se před mým odjezdem potkávám i 

s Romanem Habáskem, tak si narychlo vylíčíme zážitky a frčíme dál. 

 

 



My vyrážíme na nejdelší etapu do Orkelboden, dlouhou 107km. Když letíme ledovým padákem do 

Tynsetu, tak mi bleskne hlavou: to bude pěkná pakárna tohle lézt nahoru….., ten kopec je nekonečný, 

málo sněhu a dolů jsme hučeli ledovým vymletým korytem, kde se vůbec nedalo brzdit. Chystala jsem se 

původně, kdyby bylo nejhůř, zajet si v Tynsetu do KFC a udělat si tam check ponit. Bohužel tu jsem v tak 

špatný čas, že to asi neklapne. Jezdili jsme sem ze Švédska pro maso do Troll shopu. Autem to sem trvá 2 

hodiny a já se sem doplácala s pejsky. To mi přijde milé. 

Někde na 80tém km jsem objížděla jedno zaparkované spřežení a ze spacáku se tam soukal takový 

pomuchlaný kluk, asi odpočíval cestou. Zamávala jsem mu a jedeme dál. Parkování v divočině nás moc 

nebaví. Raději budu psům slibovat hory doly, jen abychom se dostali na check point. A už jsme 

v Orkelboden. Těch 100km nebylo zase až tak zlé, ale vyřadím Luciáše. Má toho už taky dost a je to malý 

prcek. Bude mít šanci příští roky. 

 

Vím, že tady v Orkelboden nechci zůstat moc dlouho, protože v Grimsbu si můžeme pronajmout chatku a 

odpočinout si tam pořádně. Tady je jen společná noclehárna pro mushery, pořád tam někdo šmajdá, 

anebo chrápe a kluci pomocníci by byli už taky rádi, aby si někde odpočali. Vyrážíme dál po necelých 5 

hodinách, ještě za světla. Tady si to už pamatuji jen já. Byla jsem v těchto horách ještě se starou partou. 

Tihle psi nebyli ani na světě, když jsme tu s jejich babičkou cestovali. První do čeho najíždíme, je řeka 

s přeteklou vodou. Gabuš ani Kessy se do vody moc nechce. Jdu k nim, chytám je za krčák a vodou to 

přehopsáme na druhou stranu. Voda po kotníky a naštěstí mi nezateklo do bot, tak to jde. Ta řeka ale 

vypadá, že rupne každou chvíli. Rozhodně bych u toho nechtěla být.  Stoupáme do kopců. Skoro tu není 

sníh a vichr nás mlátí do tváře. Fouká, ale není to zase tak hrozné. Zažili jsme horší. Když přelezeme přes 

hřeben, tak nás trať vede už údolím mohutných hor, ale už to tady tolik nefučí a pomalu nás pohlcuje tma. 

Světlo čelovky oslňuje svištící sníh, který nás vodorovně míjí, anebo mi mlátí přímo do očí. Na brýle to 

v noci není, protože pak máte na hlavě čelovku i brýle a není to ideální. Přihrnuji si jen kožešinu na kapuci 

a schovávám si obličej do dlouhých chlupů. Ti Eskymáci stejně věděli, co je nejlepší!  

 

Dojezd do Grimsbu byl nekonečný. Už vidíte světla check pointu pod kopcem, ale v ten moment najedete 

na lyžařskou trať, kde mají potřebu předvést nám všechny velbloudy místních lyžařských nadšenců. To 

samé bylo u Drevsjo. U každé vesničky tu mají lyžařský okruh s parádními stoupáky a padáky dolů. Na 

lyžařskou stopu mám vypěstovanou alergii. Viděti lyžařskou stopu znamená něco nepříjemného. Doma 



v Jizerkách to předpovídá agresivní barevné panáčky, kteří mají tendenci do psů mlátit hůlkami a na mne 

sprostě nadávat. Tady v Norsku to znamená, že nás čeká nějaká další stezka odvahy s neočekávatelnými 

kousky.  Konečně jsme v Grimsbu, je před desátou večír! Arnhild se vezla nějakých 30km v saních. Už toho 

je na ní moc. Terje mi hned hlásí, že máme kabinu s kuchyní a koupelnou, a já oznamuji, že tu klidně 

můžeme zůstat další týden. 

Obstarávám pejsky, v restauraci sním obrovský hamburger s hranolkami a jdeme spát! To je lahoda, 

postel! Až do teď jsem spala nějakých 6 hodin, a to jsme na cestě 2 a půl dne.  

Máme budíka na 5. hodinu. V 6 jsem u psů a zrovna přijel kluk z Polska. Běhá kolem něj kameraman a dva 

fotografové. Vypráví, jaká byla na horách obrovská bouře a vichr. Vůbec mu to nezávidím. Znám ten pocit, 

když mi někdo tajtrdlíkuje za zády a nemám čas myslet na důležité věci, na psy. Jo, jo mediální doprovod 

je zkratkou do pekla. Dal se hoch se mnou do řeči a kupodivu zná mne i moje webové stránky. Tak jsem asi 

slavná i v Polsku. Koukala jsem později, že už pak dál v závodě nepokračoval.  

V Grimsbu se na mne sesypali veterináři a začali všechny psy důkladně kontrolovat. Vím, že jsou v pořádku 

a také ale vím o některých problémech. Musím nakonec odstavit Nanooka, protože má bolavou tlapku. 

Dál jedu s 8 psy. Zjistila jsem tu, že další týmy se sibiřskými huskami už dál v závodě nepokračují. Ptala 

jsem se Larse Hoffmanna, jestli neví, co se stalo. Jeho odpověď mne překvapila: „ Kdo to chce zabalit, tak 

si nějaký důvod najde…“. Má pravdu, když o tom tak přemýšlím… Já zatím důvody nehledám!  

Jedeme domů! Trať se obrací a jedeme tou samou cestou zpět. Zapínám autopilota a nemusím už nic 

řešit. Mým autopilotem je Gabča. Je naprosto úžasná. Jakmile jednou někudy projede, tak si to 

uloží do paměti a pak to projedeme úplně stejně i za rok. Ta holka má GPSku v hlavě. Bohužel 

předvídá i počasí, a tak musím dávat pozor, aby tomu všemu nechtěla moc šéfovat! 

Cesta zpět za denního světla je úžasná. Vidím to horské mohutné sedlo a jsem překvapená, co tu všude je 

různých baráčků. Je tu nádherně. Při přejezdu říčky si chystám i foťák, abych natočila průjezd 

vodou. Gabuš to prošla úplně přesně tak, jako cestou tam. Když jsem tak filmovala, uvědomila 

jsem si, že ty ledové boule jsou zase takové víc napumpované vodou a čím dřív to projedeme, tak 

tím líp! 



V Orkelboden se potkávám s týmy, které vyjížděly z Grimsbu uprostřed noci. Jsou celí strhaní a přijeli jen 

před chvílí. V horách řádila vichřice a museli tam někde v závěji 3 hodiny nocovat. To já si spala 

v posteli a pak ráno jsem si fotila vrcholky hor zalité sluncem. Je to vůbec možné, že mám takovou 

kliku? Už tady na nás čekají veterináři a já vyřazuji Falca a Kamilu. Začíná tu velká diskuse o BJkovi. 

Seběhlo se tu na něj celé konzílium chiropraktiků a terapeutů a podle jejich závěrů ten pes vlastně 

nemůže ani chodit. Tak to né holoubci, já se nedám. BJ se takhle narodil, divně mele zadníma 

nohama, ale běhání ho baví, nohy ho nebolí a váhu má stále stejnou, protože ho rok vážím a vedu 

o tom záznam! Když odjíždíme BJ řve nadšením, že už zase jedem. Je to tak když chováte psy, tak 

se občas narodí někdo s nějakým problémem. Logické by bylo nechávat si jen ty nejlepší psy a 

těch vadných se zbavit. A já to dělám přesně opačně! Pokud má někdo problém, tak zůstane 

doma u mne a nějak to spolu překlepeme. Nějaký problém se v rodině nějak ztratí! 

  

 

Vyrážím se šesti psy a to je i minimum, kolik jich musí dojet do cíle. Tolga je vzdálená 75km. Musím být 

v Tolze nejpozději do čtyř odpoledne, protože je zde povinných 8 hodin pauza a o půlnoci se check 

point zavírá. Toto je limit, který mám neustále v hlavě. Zdá se, že jedeme dost před limitem. 

Kdyby bylo ale se psy nejhůř, tak můžu v Tolze zůstat až do půlnoci a pak těch 68 km do cíle nějak 

dojít. 

Vyrážím po 5 hodinách odpočinku. Snažím se jet co nejpozději za Henrikem s malamuty. Ten kluk na ně 

celou dobu řve a pamatuji si z Finnmarkslopetu, že jsem byla téměř ochotna spáchat sebevraždu, 

abych ho už nemusela poslouchat.  

  

 



 

  

 

Projíždím opět Tynsetem, opět uprostřed noci, tak na ten McDrive zase nedojde! Pod kopcem zastavuji a 

krmím pejsky těmi nejlepšími lahůdkami, které mám v saních. Vytahuji i lososa! Ten má opravdu 

úspěch a Normen se tváří, že lososa by si klidně nechal servírovat každý den. Kamaráde zlatý, i já 

mám ráda lososa a koupím si ho jen výjimečně a pak ho přežvykuju jako velkou svátost! 

Už jede jen 6 statečných: Gábinka a Kessy, Gréta a Klára, Bj a Normen. Kdo by to řekl, že zrovna těchto 6 

to dotáhne takto daleko. Je před námi stoupání na kopec a Tolga. Stále máme 25km před sebou. 

Ten kopec je nekonečný a lezeme rychlostí 4km/hodinu. Už ani nekoukám, co se děje vepředu. 

Mám jen skloněnou hlavu, tlačím saně vpřed a povzbuzuji psy. Gréta chce zastavovat a hrabat si 

pelíšek. Nesmím dovolit, abychom zastavili na delší dobu. Jak zastavím, tak jdou bydlet a já tu 

budu mrznout minimálně 5 hodin, než se prospí. Leje ze mne jak z konve. Až dolezeme na kopec, 

tak tam zemřu! A heleme se, nezemřela. Na vrcholku se psi rozeběhli a já se pěkně vydýchala, 

pořád postupujeme dál. Najednou psi zrychlili. Před námi se objevilo světlo čelové lampy. Ach 

nééé, Henrik! Zkouším ho předjet, ale ty moje chudinky musí do hlubokého sněhu a 10hladových 

malamutů na ně mlsně hledí. Musela jsem tam vběhnout a pokusit se je přetáhnout. Henrik ale 

zamával rukama a žene je dál. Taky nemůže na moc dlouho zastavovat, je na tom asi stejně jako 

my. Rezignovala jsem, stojím na brzdě, nechám Gabču, aby za tím veselým strejdou, co dělá 

takový rambajs, jela. To kvílení psy úplně hypnotizuje a já jsem ráda, že nejedu sama. Musím ale 

brzdit, co to dá, abych udržela nějaký rozumný rozestup, hlavně z kopce. Jsme v Tolze! 



  

 

 

Co to vidí oči mé? U vjezdu do check pointu 

plápolá česká vlajka. Jsou dvě hodiny 

ráno a Roman s Pavlem na mne čekají. 

Mám úsměv od ucha k uchu a jsem 

strašně ráda, že je vidím. Už to dáme a 

kluci jsou tady, aby mi fandili! Objímám 

se s mými pomocníky, protože je už 

jisté, že do cíle dojedeme. Už není nic, 

co by nás mohlo zastavit! Čeká nás 

přestávka 8 hodin. Veterináři kontrolují 

psy a závěr je ten, že dobrý! 

Nechávám psy pořádně odpočinout a Terje jede 

ještě na nákup do místní sámošky koupit 

více lososa. Jo děcka, to si pošmáknete! 

V místním bistru sedíme s Pavlem a 

Romanem, oba mi líčí zážitky posledních 

dní. Je to super zase si pokecat česky! 

Roman vypravuje svoji historku, jak šel 

po kolena do vody. Aha, to si nechám 

obzvlášť detailně popsat, protože do 

toho místa se teprve blížíme a já do 

vody opravdu nechci!  



 

Vyrážím na trať. Henrikovi dávám hodinu a půl, abych ho nepotkala. Chci si tu trať užít. Je kolem poledne, 

svítí slunce a je nádherně. Je to naše slavnostní jízda do vytouženého cíle. Roman mi popsal i 

jednotlivá stoupání a je to tak, že nás to požene vždy po pozvolném úbočí třech hor. Cíl je za třemi 

kopci, už nadosah. 

 

Přejezdy přes hory jsou kouzelné, slunce, téměř modrá obloha, výhledy do dálky. Natáčím, fotím, abych 

mohla Romanovi ukázat, jak to tady vypadá. Jel tu v noci a ve vichřici. Já nevím, proč to ty lidi 

dělaj? Jsem trochu nesvá při vjezdu do údolí podél říčky. Čekám to koupaliště a opravdu se mi do 

něj nechce. Pak přišel prudký sjezd zase takovým vymletým ledovým žlabem rovnou na malé 

jezírko a už to vidím. Je tam fůra vody. Je den, a tak i vidím zřetelnou černou díru v ledu, kde bude 

hloubka a zároveň vidím, kde je jen mělká voda přeteklá přes led. Křičím na Gabču dží, dží a ona 

objíždí hlubokou díru obloukem. Na památku Habase pojmenovávám černou díru habasovou 

dírou, oklepávám boty a jedeme dál. 

Podjíždíme pod mostkem pod silnicí a čeká nás poslední kopec. Tyčí se před námi a do cíle máme 

posledních 20km. Vím, že půlka bude do kopce, ale pak už to bude až do cíle z kopce. Musíme se 

kousnout a těch 10km nahoru nevzdat. Pod kopcem krmím psy. Jedí všichni, protože se servíruje 

losos a ten šmakuje úplně všem. Gábinka to rve kupředu. Ostatní už takové nadšení neprojevují a 

koukají kolem, kde by si ustlali. BJ začal kulhat. Ojoj, to není dobře. Kamaráde zlatý, musíš aspoň 

na horizont a pak se povezeš! Jdeme krokem vpřed. Já tlačím, co to dá, a psy povzbuzuji. 

Projíždíme lesem a už jsme na okraji bílé pláně, už vidím horizont! Ještě je pořád světlo, i když se 

začíná stmívat, a konec bílé pláně před námi je zcela znatelný. Co to slyším? Psi zabrali a ženou se 

na kopec. Co to může být? Když jsem na kopci, vidím v dáli světlo čelové lampy. Ojoj Henrik! Psi 

jsou ale celí natěšení, že zase pojedeme s tím veselým strejdou, co tak pěkně huláká. Jen to ne! 

Nakládám BJka do saní slavnostně, sjíždíme pod kopec. Vyhlížím světla Rorosu. 



 

 Tak to je ten pohled, který se nezapomíná. Jak se blížíme k městečku, najednou mám pod nohama 

lyžařskou stopu. Jen to ne, zase nějaká vyhlídková jízda po lyžařském areálu, to by si teda na závěr 

mohli odpustit! Jedeme mezi domy, přejíždíme přes silnici a lidé nám mávají. Projíždíme tunelem, 

je tu černá rovinka a na jejím koci svítí světlo. To je ten cíl, za kterým jedeme už tak dlouho. 

Dokázali jsme to! Věřím, že nám musel nahoře někdo hodně fandit, že by Heidinka, Barunka, 

Bětunka, Buster? Moc Vám díky všem! Uvědomila jsem si, jak tu je krásně a jak je zde příroda 

rozmanitá, jací úžasní lidé tu žijí. Femund zůstane v mém srdci. Děkuji! 

  



 

 

Závěr: Jsem jediným českým musherem- musherkou který dokončil 3. nejtěžší long distancové závody 

v Evropě s týmem sibiřských husky. 2008- Finnmarkslopet 500km, 2009- Finnmarkslopet 1000km, 

2016- Femundlopet 600km. Tímto mám splněny kvalifikační závody pro účast na Iditarodu a to je 

závod mých snů. Jen tři další evropští musheři závodící se sibiřkými husky tyto závody absolvovali: 

Kastner Gronas- SWE, Pierre- Antoine Heritier- SUI a Isabel Travadon- FRA. 

Chci poděkovat všem, díky kterým jsem mohla uskutečnit naši cestu na Sever a zúčastnit se zde i 

plánovaných závodů. Děkuji všem sponzorům- (Annamaet, Manmat, Norskamoda.cz, Seko, Petzl, 

Zodiak-Equipment, Kolečka, Newag), všem individuálním sponzorům jednotlivých psů, všem 

klientům husky školy i všem, kteří jste si zakoupili naši knížku! 

Děkuji Jurajovi Potočkovi, mému tréninkovému parťáku. Děkuji Michalu Hessovi, že jsem mohla jako host 

využívat jeho dům ve Švédsku. Děkuji mým úžasným handlerům během závodu Terjemu 

Dietrichson a Mortenovi Cranner. Děkuji Solveig a Ronovi, že si našli čas a hlídali můj domeček i se 

starými psy. Děkuji Romanovi Habáskovi za kolegialitu. Děkuji Pavlovi Slezákovi za úžasné fotky a 

obrovskou morální podporu. Je úžasné spolupracovat s lidmi, kteří mi přejí vše dobré!   

 

 


