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Věnováno všem,  

kteří hledají svůj vlastní směr  

a vlastní cestu.
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Dlouho jsem se této myšlence bránila 

– hlavně proto, že se mi zdá, že dnes 

o sobě napsal knihu už téměř kaž dý. 

Tyhle knížky pak stojí na regálech v su-

permarketu nebo v levných knihách 

a nikdo je nekupuje a nečte. 

Mám v počítači hromadu textů, které 

jsem v posledních dvaceti letech na-

psala. Letos oslavím padesáté naroze-

niny, a tak přišel čas s těmi texty něco 

udělat. 

Jsem člověk, který žije současným oka-

mžikem, a raději řeším, co bude, než 

abych se babrala ve věcech, které už 

byly a nejdou změnit. Vše, co se mi v ži-

votě stalo, beru jako to nejlepší, co mě 

mohlo potkat, protože mě to dovedlo 

do tohoto bodu mého života. Dnes jsem 

vděčná i lidem, kteří mi v životě ublí-

žili. Vše špatné, co se mi kdy stalo, mě 

vždy posunulo k něčemu daleko lepší-

mu a většímu! Vždy to byl jen impuls, 

který mě posunul dál. 

Moje vzpomínky jsou vždy střípky ob-

razů spojené s pocity, které je tenkrát 

provázely. Snažila jsem se ty obrazy 

popsat slovy a vy tu teď máte můj život 

jako na dlani. 

I kdyby tahle knížka nikdy nevyšla, 

tak si ji píšu aspoň pro sebe, protože si 

v ní sama můžu listovat a fůru věcí si 

připomenout. Některé momenty, pokud 

je člověk včas nezachytí, zmizí a už se 

nevrátí. V této knížce jsou okamžiky, 

které si chci pamatovat. 

Mám pocit, že můj život je jako velká 

skládačka a každá další kostička přes-

ně zapadá na své místo. Jsem zvěda-

vá na výsledný obraz, který sestavím. 

I tato kniha bude další kostičkou toho-

to obrazu. 

Člověk někdy porozumí věcem ve chví-

li, kdy je řekne nahlas nebo napíše.  

Z chaotických myšlenek se najednou 

stává ucelený obraz, do kterého jednot-

livé střípky naprosto logicky zapadají. 

Jsem člověk, který má rád příběhy. 

Ráda příběhy poslouchám a ráda je 

i vyprávím. 

Aby lidé pochopili příběhy jiných, musí 

si prožít své příběhy. Každý je sám 

sobě svým spisovatelem, tvůrcem svého 

osudu. 

A tady je můj příběh!

Proč napsat vlastní knížku?



» V ŠIRÉ PLÁNI JE NAPROSTÉ TICHO, KTERÉ JAKO 

OSTRÝ NŮŽ ROZKROJÍ HLASITÉ ZAKRÁKÁNÍ. JSOU 

TADY, VÍM O NICH A ČEKÁM NA ODPOVĚĎ. OZÝVÁ SE 

Z JINÉHO SMĚRU ZA MALOU CHVÍLI. JASNĚ, JSOU TU 

OBA DVA. 

ODINOVI VYSLANCI A STRÁŽCI: HUGIN A MUNIN, 

MYŠLENKA A VZPOMÍNKA. TAKTO JE POPISUJÍ STARÉ 

SEVERSKÉ LEGENDY. 

VŽDY LÉTAJÍ SPOLU, ABY MOHLI PODAT HLÁŠENÍ 

SVÉMU BOŽSKÉMU VELITELI. MŽOURÁM PO OBLOZE 

A HLEDÁM JE. DVA ČERNÍ KRKAVCI LETÍ OBLOHOU 

A JÁ PO NICH POSÍLÁM POZDRAV SEVERSKÝM BOHŮM. 

MYŠLENKA A VZPOMÍNKA,  

MOJI VĚRNÍ PŘÁTELÉ NA CESTÁCH POLÁRNÍ PLÁNÍ… «
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Jsem žena, která běží svůj život a po 

mém boku mě doprovází psi husky.  

       Úžasní psi, od kterých je stále co se 

učit. Jsou to psi nespoutaní, s vlastní 

hlavou, nepoučitelní snílci a volnomy-

šlenkáři, jejichž hlavní touhou je běžet 

vpřed a nikam se neohlížet. 

Říká se, že pes je obrazem svého pána. 

Není to ale náhodou opačně? Myšleno 

tak, že člověk se stane obrazem svého 

psa? Možná proto jsem ráda, že já jsem 

si vybrala psy sibiřské husky a ti mi na-

prosto změnili život, a stále si myslím, 

že k lepšímu. 

Když si člověk vybírá psa, tak musí 

najít takového, který je obrazem jeho 

srdce. Já jsem toho svého našla! Kdo 

hledá, ten najde. 

Běžím a utíkám, někdy i klopýtám, ale 

stále jdu kupředu tím svým životem. 

Nelze se zastavit, nejde nic vrátit. Pro-

cházím křižovatkami, na kterých mu-

sím udělat správné rozhodnutí. Těch 

křižovatek jsem už prošla velké množ-

ství a nevím, kolik jich mě ještě čeká. 

Má rozhodnutí kam jít a kam směřovat 

řeším jakousi zvláštní intuicí. Vždyť jsem 

střelec a ten nejprve střílí a pak sklízí ná-

sledky, které svým počinem způsobil. 

Některá rozhodnutí bolí a dnes už vím, 

že vše je za něco. Po okamžicích ne-

smírného štěstí přijdou okamžiky smut-

ku a zoufalství. Křivka emocí jde na-

horu a dolů. Čím víc jde nahoru, o to 

víc pak dolů. A to je život, ne mrtvolná 

čára neutrálu! 

Běžím život se psy husky





» KDYŽ SI ČLOVĚK VYBÍRÁ  

PSA, TAK MUSÍ NAJÍT TAKOVÉHO,  

KTERÝ JE OBRAZEM JEHO SRDCE.  

JÁ JSEM TOHO SVÉHO NAŠLA! «
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Už jako malému dítěti; to jsem o nich 

zatím jenom četla v knihách od Jacka 

Londona. Pamatuji si svůj úžas nad 

otevřeným časopisem Pes přítel člověka, 

kde byly fotografie prvních psů husky, 

kteří byli k nám do tehdejšího Česko-

slovenska přivezeni. Byla jsem tehdy 

malé dítě, tedy spíš už pubertální, ale 

ten úžas si pamatuji dodnes. 

Našeho prvního severského psa v rodi-

ně si pořídil můj dědeček. Domníval se, 

že bude pěkně dekorativní k babiččině 

výstavní skalce uprostřed jejich zahrady. 

Pamatuji si, jak jsme malé klubíčko chlu-

pů vyzvedávali u paní v Jesenici u Pra-

hy. Přivezli jsme si nádherného křížen-

ce huskyho a malamuta, který rychle 

pochopil, že skalka a záhony květin jsou 

tady pro jeho pobavení. Babička byla 

nakonec ráda, že se jí daří udržet ales-

poň částečně dekorativní trávník, proto-

že všechny kytky padly za vlast během 

Kimíkových výkopových prací. 

V té době jsem já s Kimíkem, coby 

zdatná lyžařka, triatlonistka, orientač-

ní běžkyně a horolezkyně, začala jez-

dit na kole na výlety po našich Jizer-

kách. Byla to úžasná doba a já byla ve 

svém živlu. 

Postupem času jsem si začala pořizo-

vat psy své. Založila jsem si chovatel-

skou stanici Harcovský les a odchova-

la první štěňata. To se psal rok 2000. 

V té době jsem začala se svými psy 

i závodit. 

Do té doby jsem nevěděla úplně přesně, 

co se životem. Vše mě směřovalo klasic-

ky: vystudovat, začít pracovat, pořídit 

si milující rodinu. Cítila jsem nějakou 

nespokojenost s tímto modelem. 

Díky tomu, že mi do života vstoupili 

sibiřští huskyové, tak se mi život na-

směroval úplně jinak. Stal se ze mě tak 

trochu dobrodruh. 

Polární psi mi učarovali
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Chtěli byste si pořídit jednoho pejska 

a pak třeba později dalšího? Pamatujte 

si, že od této chvíle si už budete poři-

zovat vždy jenom jednoho dalšího psa, 

kterého zrovna nutně potřebujete do 

svého závodního týmu. Počet psů se 

zvyšuje velice rychle! 

Zjišťujete, že si se starými přáteli už 

nemáte o čem povídat? Kupodivu staré 

přátele nezajímá, jak jsou vaši psi úžas-

ní, jakými granulemi je krmíte a tak 

dále. Vaše úvahy o tréninkovém plánu 

je taky nezajímají. Nalézáte si přátele 

nové, kteří mají stejného koníčka, a vy 

si s nimi máte o čem povídat. 

Vaše rodina vás už nezve na rodinné 

oslavy? Samozřejmě, protože byste 

tam zase přitáhli ty své hrozné psy, co 

posledně rozhrabali trávník, pošlapali 

kytky a zakousli sousedovic kočku. 

Měníte své priority? Zahrada už není 

tak upravená jako dřív, pár chlupů po 

domě nebo po bytě se dá také přehléd-

nout. 

Mění se váš šatník? Volíte oblečení, 

na kterém nejsou psí chlupy tolik vidět, 

protože kdo to má pořád čistit! 

Je vaše současné auto najednou malé? 

Asi byste potřebovali nějaké o trošku 

větší a silnější, abyste s ním v zimě všu-

de vyjeli. A nejlepší by bylo, kdyby se 

v něm dalo i bydlet. 

Stěžují si na vás sousedi? Pořád se jim 

zdá, že ti psi jsou příliš hluční a dokon-

ce že prý smrdí. 

Hmm, co takhle poohlédnout se po ně-

jakém jiném bydlení, někde za městem, 

nejlépe někde na samotě, kde nikdo ne-

otravuje? 

Rozpadl se vám vztah? Hmm, nejste 

první ani poslední z těch, kteří propad-

li této zálibě. 

Že pořád nemáte peníze? Jak byste je 

mohli mít, když stále potřebujete pár 

nových obojků, postrojů, nové závod-

ní saně, zaplatit startovné na závodech, 

zaplatit benzín do auta, koupit včas 

granule, poohlédnout se po nějakém 

řezníkovi, který by dal zbytky masa 

za odvoz. 

Co byste s těmi všemi penězi vůbec 

dělali, kdybyste je tak rozumně a včas 

neinvestovali? 

Pamatujte si, peníze jen kazí charakter! 

Mohli byste propadnout jiným láka-

dlům, jako jsou automaty, alkohol, dro-

gy… Můžete být vlastně rádi, že jste 

před tím vším unikli. 

Pokud se v tomto textu poznáváte, jste 

na správné lodi a už se vezete. Vítejte, 

a nebo ještě včas vemte nohy na rame-

na a utíkejte pryč, dokud není pozdě! 

Pejskařský manuál 





» VŠE ŠPATNÉ, CO SE MI KDY STALO,  

MĚ VŽDY POSUNULO K NĚČEMU 

DALEKO LEPŠÍMU A VĚTŠÍMU!  

VŽDY TO BYL JEN IMPULS,  

KTERÝ MĚ POSUNUL DÁL. «
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Tonda, to byl pes od vedle. Anton byl sice 

jezevčík, ale na dlouhých nohách, takže 

vlastně něco jako závodní jezevčík. Toník 

byl jen o málo starší než moje první psí 

husky slečna Jovanka a záhy se z nich 

stali nerozluční kamarádi. 

Jovanku jsem jako malé štěňátko koupi-

la u silnice na inzerát Štěňata sibiřských 

husky na prodej. Bylo to cestou z Němec-

ka, kde jsem byla na sklářském výtvar-

ném semináři, protože moje budouc-

nost se rýsovala ve skle. 

Když jsem Jovku dovezla domů, ve ve-

dlejším domě se náhodou objevilo také 

štěně, jen o něco starší. Jmenoval se 

Antonín, jednalo se o neurčitého kří-

žence. Toníkuv původ byl sice nejistý, 

ale kouzlu jeho osobnosti nedokázal 

nikdo odolat, ani moje Jovka. A tak si 

ti dva spolu hráli a lítali a opravdu se 

měli rádi. 

Tonda nebyl jen tak obyčejný vořech. 

Měl svoje seriózní zaměstnání. Každé 

ráno nastupoval se svým pánem Mílou 

do jejich společného náklaďáku, který 

nesl familiérní označení Karel. Tonda 

jezdil ráno do práce a my s Jovkou jsme 

chodily přes les do Liberce do školy, 

abych dokončila svoje vysokoškolské 

vzdělání, které jsem si prodloužila studi-

em na sklářské škole v Železném Brodě. 

Jovka se mnou absolvovala poslední 

přednášky a pár „cvik“ a po dopsání 

diplomové práce a státnicích jsme slavi-

ly moji promoci. Teď jsem byla inženýr-

ka. Inženýrka byla ale i Jovka, protože 

se mnou studovala, a že s námi Anto-

nín trávil tolik času, tak i on získal pře-

zdívku inženýr. Zkráceně řečeno, já in-

ženýr, ty inženýr, my všichni inženýři! 

Po nějakém čase inženýr Antonín stále 

ráno jezdil jako závozník s náklaďá-

kem. Inženýrka Jovka začala jezdit do 

skláren v Desné, kam já nastoupila jako 

konstruktér sklářských pecí. Z práce 

samé jsem si toho moc neodnesla, jen 

vzpomínku na fajn lidi, ale pro mě nej-

důležitější byly další dvě husky dámy, 

které se mi dostaly do péče. Psy jsem 

dostala od svého šéfa Vládi Švitorky po 

jeho zemřelém tchánovi. 

Ten rok, po legendárním zájezdu s Vaš-

kem Šatavou k finskému Inary, k nim 

přibyla od Oravců ze Slovenska Heidi. 

A už jsem měla čtyři psí slečny a Tonda 

je všechny miloval. Míla Sodomka je 

všechny souhrnně označoval jako Jov-

ky. Tonda trávil s Jovkami veškerý svůj 

volný čas. 

Já jezdila se všemi čtyřmi psy na kole 

a Tonda nás věrně následoval. 

Psů přibývalo a k holkám se přidaly 

Anička s Eliškou, Ajka, Aima a poz-

ději i Pepina. Osm psích husky slečen 

a jejich ochránce a šéf, inženýr Antonín. 

Kolo nejprve vystřídala tříkolka, ale 

brzy se mi splnil sen a pořídila si první 

káru, čtyřkolku chlaňovku. Jezdila jsem 

s holkami po hřebenech Jizerských hor 

a Tonda nás na všech trénincích věrně 

následoval. Dělal nám předjezdce. Ve 

vysoké trávě dokázal skákat jako srna, 

a když jsme ho přestaly bavit, tak se se-

bral a šel nejkratší cestou domů. 

Tonda měl celkem nabitý denní pro-

gram. Každý večer chodili s Mílou do 

místní hospůdky na pivo. Když někdy 

Tonda prošvihl odchod do pohostin-

ského zařízení, dorazil později sám. 

Cestu dobře znal. 

Inženýr Antonín
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» INŽENÝR ANTONÍN SICE NEMÁ 

VZHLED SIBIŘSKÉHO PSA, ALE 

JEHO DUŠE ANO! «



» ABY LIDÉ POCHOPILI PŘÍBĚHY JINÝCH,  

MUSÍ SI PROŽÍT SVÉ PŘÍBĚHY. KAŽDÝ JE  

SÁM SOBĚ SVÝM SPISOVATELEM,  

TVŮRCEM SVÉHO OSUDU. «
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Tonda byl pes volnomyšlenkář. Taková 

ta stará škola. Před svým domem lehá-

val na vyvýšeném místě a vše důležitě 

sledoval. Nějaký plot nebo kotec byl 

pod jeho úroveň. Když ho to popad-

lo, sebral se a odešel obhlédnout svůj 

revír a prověřit, jestli náhodou nějaká 

jeho favoritka v okolí nehárá. Co si bu-

deme namlouvat, neměl jenom Jovky, 

měl toho v okolí rozpracovanýho víc. 

Jednou ho myslím chtěl někdo zachra-

ňovat a už ho málem vezli do útulku, 

naštěstí ho ale místní znali, a tak se An-

tonín Sodomka opět zachránil sám. 

Když začaly hárat Jovky, byl to pro-

blém! Byly sice zavřené v kotci na louce 

za barákem, ale kotec musel být an-

tonuvzdorný, aby se nestalo neštěstí. 

O tom, že mě inženýr svojí nápaditostí 

dost potrápil, snad ani nemusím vyprá-

vět. Anton si nás pěkně hlídal. Když 

jsem holky naložila do své zánovní 

škodovky a chtěla někam odjet, muse-

la jsem dojít za Mílou, aby Toníka na 

chvíli zavřel doma. Když jsem se totiž 

rozjela, Tonda nás po silnici pronásle-

doval. Nepomohlo, že jsem se snažila 

jet co nejrychleji, ve zpětném zrcátku 

jsem stále viděla Toníka, jak za námi 

zoufale peláší. Stíhaná většinou končila 

dole u sklárny. Tam jsem zastavila, ote-

vřela dveře a Tonda naskočil na přední 

sedačku, aby dělal velitele vozu. Tomu 

se říká profesionální deformace! 

Když jsem se i se psy musela vystěho-

vat z Janova kvůli hluku, odešli jsme 

na pronajatou louku na kopci pod le-

sem. Ta louka byla nádherná, byl tam 

úžasný klid a byli jsme blíž tréninko-

vým trasám. Pořídila jsem si karavan, 

pozemek oplotila a začali jsme novou 

kapitolu našeho společného života. 

Od našeho původního bydliště to neby-

lo daleko a Tonda sem chodil, když na 

nás měl náladu. Přišel, nastěhoval se 

do karavanu, pobyl třeba tři dny, pak 

se zase sebral a šel domů. 

V té době jsem měla samé psí holky. 

Tonda si je organizoval a byly to jeho 

Jovky. Pak se Heidi narodila štěňát-

ka a já si nechala svého prvního kluka 

Bustera. Tonda všechny holky přijal, 

ale Bustera neměl rád. Jak štěně rostlo, 

Tonda mu začal ubližovat. Probíhalo to 

následovně: Tonda přišel, prolezl pod 

bránou, pozdravil se se všema holkama 

a skočil po Busterovi. Chytil ho za koží-

šek a vyklepal. Buster se ho seriózně bál. 

Jak šel čas, miminko Buster rostlo. Bus-

ter už byl stejně velký jako Tonda, ale 

pořád dostával nakládačku. „Toníku, 

nech ho, bude hůř!“ varovala jsem ho. 

Buster rostl dál a najednou byl o hlavu 

větší než Tonda. Tondovi ovšem stačilo 

hodit na Bustera zlý pohled a Buster se 

počůral hrůzou. 

„Toníku, nech ho, jednou se ti to nevy-

platí!“ Tonda opět přišel a já si ten oka-

mžik vybavuju jak dnes. 

Tonda stál vedle Bustera a schylova-

lo se k nějaké další výchovné lekci, ale 

v Busterových očích jsem tentokrát 

viděla vzdor a odhodlání tu dlouhotr-

vající pohanu zvrátit. Tonda se na něj 

vrhl a ejhle! Začaly lítat chlupy, proto-

že to přerostlé miminko si už nechtělo 

nechat líbit nechat se vychovávat od 

malého zuřivého prcka.  

Jak to dopadlo? Tonda své Jovky mi-

loval nadále a Bustera začal ignorovat. 

Naprosto ho přehlížel, jako by ani ne-

existoval. 

Plyne z toho, že záleží na sebevědomí 

psa, a ne na jeho velikosti. Náš Antonín 

byl malý velký pes. Malý vzrůstem, ale 

s velkým charakterem a s velkým srd-

cem! 
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» POZOR! A VŠICHNI MAJÍ PAPÍRY! « 
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Osud mushera velmi závisí na jeho vo-

zovém parku. Pokud chcete jezdit ně-

kde po závodech, je možnost přepravit 

sebe i psy naprosto klíčová. Vaše auto 

musí být spolehlivé ve velkých mrazech 

i v nesnadném terénu. Vaše auto vám 

může zachránit i život… 

Čas letí a vyvíjí se i můj vozový park. 

Kdepak jsou ty časy, kdy jsem po Jizer-

kách drandila se Škodou 120? Tento 

první psí vůz vstoupil do mé historie 

v roce 2000. Se škodovkou jsem jezdi-

la s osmi psíky. Heduš na místě spolu-

jezdce. Prostě lídr, který mi pořád chce 

kecat do řízení. Pod jejíma nohama 

Jovka, která toto místo objevila a prostě 

ho miluje. Na zadní sedačce pak zbytek 

psů, kteří se přetlačují o to, kdo bude 

sedět u okénka. Tuto problematiku po 

svém vyřešila Tessy, která si našla mís-

to na zadním okénku. 

Auto jsme využívali hlavně k návště-

vě mé rodiny a k tréninkům. Původně 

jsem pejskům utírala tlapičky, když na-

stupovali do vozu. Poté, co se myslím 

Korča celá otřásla a ohodila auto bah-

nem, jsem ze svých zásad lehce slevila. 

Když má Škoda 120 zůstala několik dní 

stát zavřená na sluníčku, pokryla se-

dačky zelená plíseň… 

Později toto auto sloužilo k přepravě 

psů a také k mé přepravě do zaměstná-

ní. Během té doby se ze mě stal odbor-

ník na vařící se škodovku, na zamr-

zlou škodovku, na dynamické průjezdy 

komplikovaným terénem. Já totiž tohle 

auto povýšila na off-road. 

Je pravda, že i moji kolegové v práci si 

mé auto oblíbili. Každého jsem někam 

vezla, ale většinou jenom jednou… 

Stopařka 

U silnice stála maminka s malým 

děckem a stopovala na autobusové 

zastávce. Asi jí ujel autobus. Neváhám 

a zastavuji. Maminka mi vesele 

naskakuje do vozu a domlouváme se, 

kam chce odvézt. Kupodivu si krátce 

po nastoupení vzpomněla, že si musí 

něco velmi důležitého zařídit hned 

v dalším městečku… 

Psí doprava
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Naše horizonty se začaly rozšiřovat, 

a tak bylo načase naši přepravu zlega-

lizovat. Na řadu přišel můj první vlek 

na psy. Byl to tzv. kempík, kterého jsem 

znárodnila svým prarodičům. Má před-

stava byla jasná, rozebiratelné boudy 

uchycené na vlek. Kovovou konstrukci 

mi vyrobila moje tehdejší láska a prá-

ce s palubkami byla moje práce. Takže 

vlek tu byl, dopředu to jelo, ale problém 

nastával, když bylo třeba se otočit nebo 

nedejbože zacouvat. Ježdění s vozíkem 

s krátkou ojí je opravdu za trest, ale 

usilovným tréninkem se dá i toto zvlád-

nout. Do mého prvního přepraváku se 

vešlo osm psů a vše ostatní do škodovky. 

V té době už jsem si ale velmi přála 

vlastnit pick-up. Když se mi tohle přání 

splnilo, zapřáhla jsem za něj zánovní 

vlek z Německa. Měla jsem pocit, že 

tahle moje mobilní sestava je naprosto 

nepřekonatelná. V té době jsem už byla 

schopna převézt dvanáct psů.

Ovšem smečka se rozrůstala a s ní i ná-

roky na přepravu. V té době jsem se 

krátce stala i majitelkou karavanu, kte-

rý býval mým přechodným bydlištěm. 

Díky svému nadšení pro karavaning 

jsem si rozšířila řidičský průkaz na sku-

pinu BE, což mi dovolovalo vjet na sil-

nici s vlekem nad 750 kg. Přece jen bylo 

třeba nějak legalizovat ten můj věčně 

přetížený vlek. 

Dalším postupovým bodem byl pře-

chod na VW Transporter v kombinaci 

s přepravním vlekem na 24 psů. Došlo 

na další rozšíření řidičského průkazu 

na skupiny C a CE, takže můžu řídit 

kamion bez omezení hmotnosti, a to 

i s návěsem. Kolik by se do takového 

kamionu asi vešlo psů? Uvidíme!
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» OSUD MUSHERA 

VELMI ZÁVISÍ NA 

JEHO VOZOVÉM PARKU.

POKUD CHCETE JEZDIT NĚKDE 

PO ZÁVODECH, JE MOŽNOST 

PŘEPRAVIT SEBE I PSY NAPROSTO 

KLÍČOVÁ. 

VAŠE AUTO MUSÍ BÝT SPOLEHLIVÉ VE VELKÝCH 

MRAZECH I V NESNADNÉM TERÉNU.  

VAŠE AUTO VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT I ŽIVOT! «



» V 99 % VEŠKERÉHO ČASU SI PSI VESELE 

HRAJÍ, SPÍ A TRÉNINKY PROBÍHAJÍ 

V NAPROSTO POKLIDNÉ ATMOSFÉŘE. 

POUZE 1 % ČASU ZABÍRAJÍ 

NEPŘEDVÍDANÉ A KATASTROFICKÉ 

SCÉNY, KTERÉ SE NÁSLEDNĚ PODÁVAJÍ 

JAKO VESELÉ PŘÍHODY, POKUD TEDY 

MAJÍ ŠŤASTNÝ KONEC… «





40 – Běžet život se psy HUSKY

Sněhová sezóna začala v tomto roce 

2001 celkem brzy! Díky zkušenosti 

z minulého týdne, kdy mě na hřebe-

nech Jizerek málem lyžaři ubili svými 

holemi, jsem přešla do ilegality a za-

čala trénovat v lesích na Harcovském 

hřebeni, který se táhne mezi Liberec-

kým údolím a údolím vedoucím z Jab-

lonce na Janov a Bedřichov. Lesákům 

tu nevadím, lidi sem nechodí a obávám 

se jen momentu, kdy běžkaři zaberou 

moje projeté cesty a prohlásí je za ly-

žařské stopy. 

Při poledním tréninku jsem zkouše-

la na lídrovské pozici dva různé psy. 

Růženka – spolehlivá a poslušná, ale 

trochu v letech, zdálo se mi, že ostatní 

brzdí, a tak jsem ji vyměnila za Aimy – 

rapla bez kontroly. Na příkazy moc ne-

dbá a druhá vůdčí psice, Heidi, o které 

nemám pochyb, to musí zvládat sama. 

Provedla jsem výměnu a v momentě, 

kdy jsem si nandávala rukavice, najed-

nou saně udělaly fúúú… a byly v čudu. 

Na mé volání se psí hlavičky ještě otoči-

ly, jakoby na rozloučenou, a zmizely mi 

za první zatáčkou směrem k Jablonci. 

Na můj hysterický křik nikdo nereago-

val, nikdo se nevracel. 

Začala jsem saně pronásledovat. 

Na sněhu byla jejich stopa dobře vidět, 

takže to šlo celkem dobře. Začínalo 

prudké klesání a sněhu ubývalo, pak 

přišly první baráky v Rýnovicích, za 

nimiž se tyčí sídliště. Lidé, pracující na 

zahradě, na můj dotaz odpovídali:  

„Jo, běželi tudy, ale asi tak před deseti 

minutami.“ Pak stopy skončily. 

Předpokládala jsem, že psi jeli rovně, 

takže jsem pátrala až u hlavní silni-

ce na Liberec a uvažovala jsem o tom, 

že zdrhli až na prosečský hřeben. V ten 

moment jsem byla asi 15 km od domu, 

od auta, od peněz a hlavně od nabíječ-

ky na telefon, který byl téměř vybitý 

a kdykoliv se mohl vypnout. 

V ten moment jsem lapila ubohého 

chlapce na rozhrkaném fichtlu, proto-

že na rozdíl od projíždějících aut neměl 

šanci zabránit tomu, abych ho zasta-

vila. Snažil se mi vzdorovat, bránil se, 

že nemá papíry, že nemá dost benzínu 

nebo že má špatnej vejfuk. Nakonec se 

mi ho podařilo zmermomocnit. 

Do kopce jsem musela vedle něj utíkat, 

protože by nás oba mašinka neuvezla, 

z kopce po ledu jsme oba vyvažovali 

nohama, jako správný frajer to kulil jak 

o život. Jedna stupačka pro spolujezd-

ce chyběla, a tak jsem nohou spočinula 

na řvoucím výfuku. To, že si ještě ke 

všemu rozbiju kokos na motorce, mi na 

optimismu nepřidávalo. 

Můj umírající mobil začal vyzvánět. 

Ani jsem ho nezvedala, protože vidi-

na konverzace s někým, kdo si zrovna 

teď chce pokecat, mne příliš nenad chla, 

číslo bylo cizí a vzápětí se z telefonu 

stejně ozval zvuk ohlašující jeho smrt. 

Mé zoufalé vyptávání lidí, které jsme 

potkali, nepřinášelo výsledek. Většinou 

si hned po vyslovení otázky pomysleli, 

že jsem pravděpodobně utekla ze cvo-

kárny. Kdo jiný by na kraji města hle-

dal osm psů se saněmi? 

V naprostém zoufalství mě napadlo, 

že psi mají na obojcích telefon i adre-

su, možná že záchrana skutečně bude 

v tom zavrženém telefonu. Co ale dělat, 

když je vybitý? 

Bolavé začátky, útěk spřežení
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Vzpomněla jsem si na jednu odbor-

nou diskuzi na téma mobilních telefo-

nů, kterou jsem absolvovala v hospodě, 

a pustila se do práce. Vyjmout baterii, 

zahřát, dát zpět a telefon by se měl na 

chvíli oživit. Hurá, skutečně to fun-

guje! Vylovila jsem číslo posledního 

nepřijatého hovoru, napsala číslo do 

sněhu a nějaké ubohé kolemjdoucí dítě 

jsem okradla o jeho mobilní telefon. 

Zaplať pánbůh, že ho má dnes již ka-

ždý (i má sedmiletá neteř – slibuju, že 

už to nikdy nebudu kritizovat, oprav-

du). 

Na druhé straně se ozvalo: „Máme vaše 

psy, jsou ve Starém Harcově, co je otoč-

ka autobusu, tak na další zastávce jsou 

uvázaný u sloupu.“ Sláva. Sláva. Sláva.  

Další cesta na rozhrkaném fichtlu zmr-

zlými serpentýnami na Liberec. Zima 

byla, že člověk musel obličej šklebit do 

různých grimas, aby mu nezamrzl. Sně-

hu ubývalo, už tu ani žádný nebyl, jen 

holá silnice, psi pořád nikde. Aut při-

bývalo, autobus, lidi vracející se z prá-

ce, děti jdoucí ze školy, okraj města a… 

mí psi uvázaní u autobusové zastávky 

a za nimi celkem zachovalé saně. 

A to je konec mého dramatického vy-

právění. Vše dobře dopadlo, holky se 

prostě jely projet do Liberce. Po silnici 

po asfaltu mohly ujet asi tak sedm kilo-

metrů a lesem asi tři. Saně jely naštěstí 

pořád po skluznici, takže jsou funkční, 

ale skluznici musím dodat novou, pro-

tože tam žádná nezbyla. 

Večír jsem pak měla ještě asi dva tele-

fonáty, protože když já hledala psy, tak 

pro změnu Horská služba na popud 

mého zachránce hledala mě. Všichni 

jsme se našli a ponaučení je: Už nikdy 

mi nesmí psi ujet! 
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Před lety hledala skupina nadšenců jez-

dících se psím spřežením v České republi-

ce oblast, která by byla svými sněhovými 

podmínkami, nadmořskou výškou, pro-

filem trati i vstřícným postojem úřadů 

vhodná pro uspořádání závodu psích 

spřežení na dlouhé vzdálenosti. Ideální 

místo vyhovující v rámci možností všem 

podmínkám nalezla v Orlických horách, 

a tak byl pokusný nultý ročník, později 

přejmenovaný na ročník „první“, odstar-

tován v únoru roku 1997. 

Šediváček roku 2002 měl být pro mě 

a mé psy doposud nejdelším závodem 

a vidina 220 km ujetých ve čtyřech 

dnech mě motivovala i při podzimní 

přípravě, aby psi měli dostatečně na-

trénováno. Psů mám osm, trénuje jich 

tedy všech osm, i když o jejich před-

pokladech pro závodění už dnes vím 

své. Dalším důvodem tohoto přístupu 

je i řev opuštěného jedince či jedinců 

při odjezdu na trénink. Je tak hrozný, 

že to raději nepodstupuji, a tak trénují 

všichni. Ke konci podzimu jsme už jez-

dili denně kolem dvaceti kilometrů. 

Od listopadu jsem vyhledávala na in-

ternetu informace o závodě a chystala 

povinnou výbavu. Počítala jsem se zá-

těží osm kilogramů na psa. Ze závodní-

ho řádu jsem vytáhla seznam povinné 

výbavy a podle něho jsem výbavu dopl-

ňovala. Dokoupila jsem plný počet bo-

tiček, vyrobila nový stake out pro osm 

psů, rozvážila jsem potraviny na bivak, 

koupila mapu Orlických hor a snaži-

la se bez znalosti trasy vydedukovat, 

kudy asi pojedeme. Nebylo to předstar-

tovní šílenství za účelem zvítězit, ale 

prostě jsem se na ten závod těšila a jed-

noduše jsem si přípravu užívala se vším 

všudy.

Pak nastal den D a my odjeli do Orlic-

kých hor. Příjezd byl pohodový i umís-

tění auta na stake outech – zapadli 

jsme v rozbahněné loučce a bylo jasné, 

že ven se dostaneme, až závod skončí. 

Další důvod setrvat až do konce. První 

večer proběhl musher meeting. Pavel 

Kučera – ředitel závodu – zopakoval 

pravidla a podezřele zdůraznil fakt, že 

psi mladší 18 měsíců na závod nebudou 

připuštěni. Ať jsem počítala, jak jsem 

počítala, nemohla jsem se těch měsí-

ců u tří mých psů dopočítat. Nezbylo, 

než se pravidlům podrobit. Jednalo se 

o dvacet dní, ale měli problém i mushe-

ři s pejsky, kterým chyběl třeba jediný 

den. Ach, ta nedočkavost! 

Chvíli jsem seděla a vymýšlela nějakou 

variantu, jak vše zachránit. Přepadala 

mě deprese a smutek. Odjet domů ne-

šlo, auto bylo zapadlé v bahně. Nezbylo 

nic jiného než zůstat a vše si vypůjčit. 

Dopadlo to ale tak, že kamarádi mi po-

mohli a vypomohli, jak se dalo. Musím 

říci, že na dlouhých tratích naleznete 

skutečné přátele. Jsou stejně divní jako 

vy, když máte tolik psů a chcete s nimi 

jet takový závod. 

V den závodu se mi ani vstávat moc 

nechtělo, uvažovala jsem o tom, jest-

li to má vůbec smysl. Vyjela jsem tedy 

se čtyřmi haskynkami Heduš, Rózou, 

Tessy a Aimy. Start byl pěkný, holky 

vyrazily nadšeně vpřed, ale pak přes 

městečko to byla hrůza. Bylo zde stále 

něco, co se dalo sledovat, a postupová 

rychlost přešla do kroku. Vše očuchat, 

minimálně každá se dvakrát vyčůrat 

(normálně jim stačí jednou, ale museli 

se zúčastnit psí pošty podél trati, kde 

si psi-závodníci sdělovali své pocity 

po startu). 

Šediváčkův long
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Za Deštným trať začala pomalu stou-

pat. Pak přišel prudký sjezd na „tobo-

gánu“. Holky nasadily tempo a najed-

nou jsem zjistila, že začínáme předjíž-

dět další spřežení. Holkám to pěkně 

šlapalo a byla pohoda. Na odbočce na 

25 km chtěla Róza odbočit jako vloni, 

kdy jsme jeli midovou trať, to je hlava! 

Vydali jsme se ale na trochu delší trať. 

Tento zadní pytel jsme jeli poprvé, ne-

bylo to zase tak hrozné a za chvíli jsme 

byli v cíli. 

Musím říct, že pocit jsem měla nad oče-

kávání dobrý a podle výsledků prvního 

dne jsme jeli úplně super. V naší kate-

gorii LT1 jsme se po prvních 45 kilome-

trech vyšplhali na super druhé místo. 

Druhý den se odjíždělo na bivak do 

Polska. Hlavní změna byla v tom, že 

nešlo u saní jen o jejich váhu, ale bylo 

nutné s sebou zabalit vše potřebné na 

bivak. V tento moment se projevuje 

hlavní nevýhoda kategorie LT1 – čty-

ři psi. Každý z nás vezl ďábelsky těžké 

sáně. Ani jsem je nevážila, protože bylo 

jasné, že jsme na váze, a skutečnou 

hmotnost bylo lepší nevědět. Starto-

valo se od nejpomalejšího spřežení ve 

všech kategoriích společně. Úvodních 

pět kilometrů zase proběhlo klasickým 

způsobem – očůráváním, okuková-

ním (tentokrát jsem to snášela mnohem 

lépe, protože jsem věděla, že na tom 

jsou všichni stejně). Pak se holky zase 

rozjely. 

A tak jsme dojeli po 50 km až do Pol-

ska. Trať vedla po sjezdovkách mezi 

kličkujícími sjezdaři na místo bivaku. 

Naštěstí jsme nepřijeli mezi prvními, 

protože ti uprostřed prudkého klesání 

minuli odbočku na neviditelnou lesní 

stezku. Museli se pak složitě vracet až 

k titěrné červené značce, aby vůbec eta-

pu dokončili. 

Na nás tu už čekali pořadatelé a na 

záludnost odbočení nás včas upozor-

nili. Cíl etapy a místo bivaku byly 

překvapující. Nebylo tu nic, jen sjez-

dovka, a na jednom místě, kde rostlo 

pár stromů, které dělily sjezdovku na 

dvě ramena, jsme se měli utábořit. Po 

pár hodinách strávených za saněmi mi 

chvíli trvalo pochopit, že to je opravdu 

tak. Párkrát jsem saně přetáhla z jed-

noho hodně špatného místa do jiného 

trochu méně špatného místa, nakonec 

jsem je zaklínila za jakýsi nálet a začala 

budovat rovné místo pro stan. Vytvo-

řila jsem solidní rovinku. Jiní musheři 

měli ještě horší místa, a když si nevyko-

pali dostatečný zásek ve sněhu pro psí 

misky, mohli pro ně jít až dolů k silnici 

pod sjezdovkou. 

Psy jsem uvázala ke stromkům a zača-

la se shánět po vodě pro psy. Nejasná 

informace, kam pro vodu vlastně jít, 

naprosto zapadala do katastrofického 

scénáře. 

Psy jsem nakrmila. Pak jsem začala po-

ciťovat hlad i já sama. Protože na místě 

mělo být jídla dostatek, tak jsem do 

pytle s granulemi jen tak pro jistotu při-

hodila umělohmotnou mističku se zbyt-

kem zelného salátu a nohou od kuřete. 

Jak mi přišly vhod. Ještě by se hodilo 

něčeho se napít a nabrat nějaké pití pro 

sebe na zítřejší den. Máme jet 60 km, 

tak by se cestou mohlo něco hodit. 

Nastalo pátrání po nějaké hospodě. To 

se po řadě problémů povedlo. Ke psům 

jsem se vrátila co možná nejdřív. Stan 

byl už postaven, tak jsem holky do něj 

akorát vypustila a na poslední chvíli 

jsem urvala nejvýhodnější místo na ka-

rimatce. Občas se mě z ní sice snažily 

vytlačit, ale člověk musí být tvrdej a ne-

dat se. Stanem mlátily poryvy větru 

a do plachty hrůzně bušil prudký déšť. 
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Tulily jsme se do klubíček a více méně 

klidně spaly. Mnoho lidí se dalo večer 

ukolébat celkem příznivým počasím 

a pak noc strávili na dešti ve spacácích 

třeba jen na sněhu, protože karimatku 

odnesl vítr do údolí. Start měl být ráno 

v sedm. Snažila jsem se nevylézat z po-

hodlíčka zbytečně brzo a načasovala 

jsem to tak akorát: nasnídat psy, zabalit 

ledový stan, zapakovat sáně a jít starto-

vat. 

Tato etapa se původně měla jet na pol-

ské straně. Podle mapy to vypadalo na 

zajímavý terén. Poláci ale nedodali slí-

bený skútr na kontrolu trati, nechápa-

vě se stavěli i k zabezpečení tratě lidmi 

s vysílačkami. Původní dohody s pol-

skými pořadateli vůbec neplatily, a pro-

to byla tato etapa odvolána s tím, že 

potřebné kilometry se natočí na české 

straně na již prověřených tratích. 

Startovalo se vzhůru po sjezdovce. Če-

kala nás příjemná projížďka, asi 60 km. 

K snídani jsem slupla dvě rezervní čo-

kolády, které vozím pro jistotu v saních 

– jak se hodily! Poláci dodali várnici 

s hořkým čajem. Lepší něco než nic. 

Další trať byla jasná – dvakrát zadní 

pytel a pak dolů do Deštného. Na roz-

díl od divoké noci začalo svítit sluníč-

ko a kilometry radostně ubíhaly. Asi po 

dvaceti kilometrech jsem se dostala do 

skupinky asi tří spřežení. První táhlý 

kopec jsem odtáhla já ještě v odhodlání 

trhnout se. Marně, dokonce na kop-

ci jsem psy brzdila a zařadila jsem se 

dozadu. Z kopce by to pro nás asi bylo 

lepší, ale tu drzost zase se bezdůvod-

ně hrnout dopředu jsem nenalezla. Ke 

všemu jsem se do toho kopce skutečně 

dost vyšťavila, a tak jsem si řekla, že 

nezbývá nic jiného než se vézt. A tak 

jsme jeli a pořád někoho předjížděli 

a skupinka se stále rozrůstala o nové 

přírůstky. Aspoň nám ty kilometry ve-

seleji utíkaly. Vypadalo to, že skupin-

ka se nerozdělí až do cíle. Zvrat nastal 

si po třiceti kilometrech, kdy došlo 

k neočekávaným problémům vůdčího 

spřežení a najednou jsme se dostali do 

čela a skupince ujeli. Vidina ne příliš 

vzdáleného cíle byla velmi povzbuzu-

jící. V závěrečném klesání do Deštné-

ho holky letěly jako vítr. Vážně utíkaly 

nádherně. Sluníčko svítilo, sníh kolem 

nás lítal. Cílem profrčely také málem 

bez zastavení a letěly rovnou k autu. 

Ony se celou cestu těšily na svoje útul-

né bedýnky vyložené slámou, proto ta 

rychlost! 

Nakrmila jsem bafinky a šla jsem se 

poohlédnout po něčem k snědku i pro 

sebe. Byla jsem nějaká malátná. Zítra 

nás čeká už jen jeden klasický okruh, 

nějakých 45 km. Večer probíhal ve zna-

mení radosti z návratu do civilizace 

a za doprovodu muziky všichni dávali 

k lepšímu neuvěřitelné zážitky z Polska. 

Moc jsem si veselého večera neužila. 

Opět na mě dolehl můj otočený rytmus 

a šla jsem spát „se psy“. 

Ráno jako první příprava bylo vyladit 

váhu saní na předepsanou hmotnost. 

Řídila jsem se zásadou ani kilogram na-

víc. Sáně mi přišly v porovnání s dvě-

ma předchozími etapami nádherně 

lehoučké. Startovalo se v kategoriích 

od nejpomalejšího. Vyrazili jsme jako 

předposlední. Stoupáním nad Deštné 

jsme nabraly tempíčko. Trať byla po-

dezřele navátá a v otevřených úsecích, 

kde byly i v minulých dnech sněhové 

duny, se kopečky ještě zvětšily. Bylo to 

pořád nahoru a dolů, jak na rozbou-

řeném moři. Při nájezdu na „tobogán“ 

volal pořadatel, aby překřičel hluk vě-

tru – jedete jen midku! Tahle informa-

ce byla nějaká nejasná a nevěděla jsem, 

jestli jsem rozuměla správně. 
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Pod tobogánem jsme dojeli zbytek na-

šich soupeřů, kteří se už seřadili podle 

svého skutečného pořadí v závodě a my 

se pouze zařadili na svoji pozici. Postu-

povalo se v koloně, kde každý měl jasné 

své konečné pořadí. Při cestě lesem ne-

bylo vítr skoro cítit. Při přejezdu otevře-

ných plání, značených tyčemi, byla síla 

větru znatelnější. Držela jsem provazem 

saně a snažila se vyhýbat vyfoukaným 

ledovým plotnám, protože se tam neby-

lo o co zachytit a vítr strhával saně i se 

psy do údolí. 

V jeden moment přišel tak silný poryv 

větru, že jsem se nemohla ani nadech-

nout, a pichlavý led mě praštil přes obli-

čej. Vhodným doplňkem tohoto nečasu 

byli lyžaři, kteří větru a ledovým plotnám 

vzdorovali stejně marně a ještě o nás při 

předjíždění vůbec nevěděli a měli ten-

denci zamotávat se psům do šňůr. Pořád 

nebylo moc jasné, jak dlouhou trať tedy 

jedeme, ani při průjezdu Masaryčkou 

jsem v tom neměla jasno. Až na odbočce 

na midový okruh v délce pětadvaceti ki-

lometrů se to vyjasnilo. Stál tu poroucha-

ný skútr a dobrovolníci opatrující tento 

kontrolní bod nás naváděli na zkratku ke 

psím bedýnkám. Posilněni lokem rumu 

jsme vyrazili k jednomu z posledních kle-

sání k Deštnému. Pro hustou mlhu nebyl 

vidět nejdůležitější záchytný bod na louce 

– mohutný kostel, a tak jsme museli udě-

lat poslední drobný manévr, trefit cestu 

do cíle a už byl všemu konec. Závod jsme 

dokončili. Bylo to celkem 185 km. 

Při vyhlašování výsledků mi byl odmě-

nou za mé druhé místo obrovský po tlesk 

od ostatních závodníků a pomocníků. 

Byl to úžasný pocit štěstí, který mě ujis-

til v mém odhodlání jít dál, a za to moc 

děkuji! 



» NAŠE PRVNÍ ZÁVODY V ZAHRANIČÍ, 

INNERKREMS V ROCE 2002. «
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„Čtyřicetiletá žena umrzla v průchodu. 

Umlátil manželku kladivem. Čtyřiatři-

cetiletá řidička psího spřežení nezvládla 

pravotočivou zatáčku a řidič protijedou-

cího vozidla, aby zabránil srážce, opustil 

vozovku.“ 

Toto je ve zkratce obsah páteční černé 

kroniky Deníku Bohemia a následně 

i sobotního Blesku. Psal se rok 2007.  

 

Sobotní telefonát:  

„Ahoj Jani, nebyla jsi včera jezdit?“  

„Jo, byla.“  

„No tak to seš ty, tady čtu…“  

Jak dokáže být člověk okamžitě slavný… 

Z jabloneckého denního tisku:  

„Mitshubishi v příkopu,  

na vině psí spřežení. 

Nehoda psího spřežení a automobilu Mitsu

bishi se ve čtvrtek stala v Jizerských ho-

rách. Nikdo z účastníků, včetně zvířat, 

neutrpěl zranění, na vozidle vznikla škoda 

18 000 korun. Včera to řekla mluvčí jablo-

necké policie Ludmila Knopová.  

Havárie se odehrála ve čtvrtek ráno na za-

sněžené silnici třetí třídy ve směru z Hor-

ního Maxova na Velký Semerink, uvedla 

Knopová. Psí spřežení řídila čtyřiatřiceti-

letá žena. Nezvládla řízení a v pravotoči-

vé zatáčce se dostala do protisměru. Řidič 

Mitsubishi chtěl srážce se psím spřežením 

zabránit a strhl své auto do příkopu. Tam 

narazil do betonového patníku. Přivo-

laní policisté potrestali ženu pokutou 

500 korun.“ 

Je to docela zajímavá zkušenost a mys-

lím, že by vás to mohlo zajímat. 

V Jizerkách máme asi 40 cm čerstvého 

sněhu, a tak jsem začala se smečkou 

trénovat na saních. Mám sněžnicemi 

ušlapaný okruh na loukách, ale chuť se 

projet po ujeté silnici byla neodolatel-

ná, a tak jsem vyrazila na krátký okruh. 

Psi letěli a vítr fičel kolem uší, krajina 

kolem byla zasněžená a nad kopcem 

probleskovalo slunce. Silnice umydlená 

jak zrcadlo. Paráda. Pádíme po místní 

uličce a ouha! V jediné zatáčce se proti 

nám vyřítilo auto. Psům nevysvětlíte, 

že mají běžet vpravo. Řidič zabrzdil 

a sjel jak namydlený blesk ze silnice. 

Zaskřípaly plechy a auto zůstalo viset 

na žulovém patníku a ořezaném stro-

moví nad verandou domku pod mezí. 

Zastavila jsem psy a ve vteřině vylézá 

chlapík z auta. Chystala jsem se vykrý-

vat případný fyzický útok, ale naštěstí 

se k tomu nechystal. 

Z černé kroniky
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Zeptala jsem se ho jen, jestli chce zavo-

lat traktor, ale to už mě miláčkové vlek-

li dál. Tak jsem mu ještě slíbila, že jen 

uložím psy a hned přijdu zpět, a zmize-

la jsem za zatáčkou. 

Teď jsem si už neužívala rychlou 

jízdu, ale přepadl mě schlíplý pocit 

zoufalství. Doma jsem bafiny uvázala 

na řetízky a vydala se i s občankou 

zpět na místo činu.

Tam už mě čekali dva zaměstnanci firmy 

ČEZ a ohledávali škody na jejich výjez-

dovém vozu značky Mitsubishi. Mezi-

tím zavolali policii, a tak jsme společně 

čekali na výjezdovou hlídku. Já mezi 

tím volala svému pojišťovacímu agentovi 

a čezáci zase svým kolegům, aby je přijeli 

vytáhnout. To už byla celá situace klid-

nější a při každé zmínce, že se srazili se 

psím spřežením, se ozýval smích. 

Policie dorazila, sepsala s námi protokol, 

vše vyfotila a zakreslila. Oba řidiči 

se museli podrobit dechové zkoušce 

na alkohol a policista si do protokolu 

zapsal číslo mého řidičského průkazu, 

protože by ho jinak program nepustil 

dál. Na číslo licence se mě neptali. 

Myslím, že bych tedy v řidičáku měla 

mít zapsáno řízení psího spřežení jako 

další skupinu, přestože v protokolu jim 

počítač nabídl pouze koňský povoz 

nebo jízdu na koni. 

Nakonec byla hodnota poškození 

vozu odhadnuta na 18 000 Kč a já 

obdržela na místě blokovou pokutu ve 

výši 500 Kč. 

Naštěstí se nikomu nic nestalo, psi jsou 

v pořádku a je dobré si pamatovat, že 

se psím spřežením je lepší se silnicím 

vyhýbat! 
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» NĚKDO MŮŽE ZŮSTAT JEN U SNŮ, JINÝ SE 

POKUSÍ PRO JEJICH SPLNĚNÍ I NĚCO UDĚLAT. 

ZÁLEŽÍ NA TOM, KAM AŽ CHCE ČLOVĚK 

ZAJÍT A CO JE OCHOTEN OBĚTOVAT. «
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» HARCOVSKÝ LES – NĚKTERÉ 

MOMENTY, POKUD JE ČLOVĚK VČAS 

NEZACHYTÍ, ZMIZÍ A UŽ SE NEVRÁTÍ «
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» FRANTIŠKA CHLANĚ 

CHARAKTERIZUJE SLOVO 

PRECIZNOST! « 
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Stejně jako starý houslařský mistr, kte-

rý chodí po lese a hledá nejvhodnější 

strom pro svoje nové mistrovské dílo, 

jež kouzelnými tóny rozezní koncert-

ní sály, tak i můj přítel František hledá 

vhodné dřevo pro svá mistrovská díla. 

Františkova díla neplní koncertní sály, 

ale zasněženými pláněmi s nimi uhání 

mí chlupatí pracanti. Díky preciznosti, 

s níž jsou jeho dřevěné saně vyrobeny, 

se na ně můžete spolehnout a věřit, že 

vás nikdy nezklamou. Jsou totiž vyro-

beny s láskou a respektem k materiálu. 

Podívejme se do encyklopedie. Ta 

nám říká: Saně nebo sáně jsou dopravní 

prostředek, který se pohybuje klouzáním 

po sněhu. Skládají se ze dvou sanic 

a nástavby mezi nimi. V oblastech s velkou 

sněhovou pokrývkou byly saně v minulosti 

prakticky jediným prostředkem pro 

dopravu nákladů. Saně jsou pro pohyb 

po sněhu výhodnější než kolová vozidla. 

Je to proto, že se podkladu dotýkají na 

větší ploše, a proto se do sněhu méně boří. 

Poháněny mohou být buď lidskou silou, 

gravitací nebo spřežením, které je tvořeno 

koňmi, severskými psy či soby… 

Saně určené pro psí spřežení musí 

být pružné, pohyblivé, odolné vůči 

nárazům, musí držet rovnou stopu. 

Všechny spoje u toho dílka musí 

být pohyblivé, aby se saněmi dalo 

náklonem zatáčet. 

Jednotlivé vrstvy dřeva jsou ohýbány 

a pak lepeny, aby držely požadovaný 

tvar a zaručovaly pružnost. Všechny 

tyto vlastnosti splňují saně, kterým se 

v české musherské komunitě říká „chla-

ňovky“. Odkud že tyto saně pocházejí?  

Pokud si budeme povídat o Františku 

Chlaňovi (nar. 1947), budeme zároveň 

mluvit i o historii mushingu v Čechách. 

František Chlaň je totiž živoucí legen-

dou. Mushing se totiž u nás začínal 

rozvíjet už někdy v 80. letech minulého 

století a tento člověk byl u toho. 

Autorka Líba Pečená ve své knize mlu-

ví o tom, že by si každý měl nalézt ple-

meno psa, které ho chytne za srdce. Ně-

kteří lidé hledají své plemeno celý život 

a nenaleznou je, někdo v tom má jasno 

okamžitě. U Františka Chlaně to je 

jednoznačně aljašský malamut. Od za-

čátku jeho sportovní kariéry patří jeho 

srdce malamutům a František je mala-

muťář do morku kosti. 

František se v roce 1981 stal majitelem 

štěněte aljašského malamuta Abipon Del 

Monte od chovatelky Hany Petrusové. 

Byl to první vrh malamutů narozených 

v tehdejším Československu. Stal se tak 

i prvním musherem malamuťářem u nás. 

Jako každý začal nejprve jezdit na ly-

žích, postupně propadl kouzlu mushin-

gu a věnoval mu veškerý volný čas. Ten-

krát bylo Františkovi 34 let. 

V roce 1985 se začínaly organizovat 

i první závody psích spřežení. Majitelé 

jednotlivých psů se sdružovali a zapřa-

hali psy do spřežení a vždy jeden vy-

volený se účastnil závodu jako musher. 

Nebylo tehdy běžné, aby někdo měl 

psů víc, ale to se postupem času zača-

lo měnit. 

V dalších letech František rozšířil svoji 

smečku chovem ve vlastní chovatelské 

stanici 5th mile, která byla založena na 

psu jménem Blix of Steep Hill Kennel, 

koupeném od německého mushera 

Horsta Toeffelse z Hohenstadtu. 

Saně s duší
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Díky neuvěřitelnému kurzu německé 

marky k české koruně a podlomené so-

cialistické ekonomice František dlou-

ho tajil, kolik skutečně za tohoto psa 

zaplatil. Až nedávno rodině přiznal, 

že to byly téměř tři jeho měsíční platy! 

František coby zvídavý technik, vy-

učený strojař, zkoumal saně, se který-

mi se tenkrát závodilo. Převažoval typ 

zvaný „jeklovky“. Jednalo se o železné 

saně svařené z železných profilů. Jak už 

proces výroby napovídá, saně byly těž-

ké a nepoddajné. Františkovi to vrtalo 

hlavou a začal o saních více přemýšlet. 

V té době nebyl internet a nebyla do-

stupná žádná zahraniční literatura.

Jediné, co tu musheři měli, byly knihy 

Jacka Londona naplněné romantikou 

a útržkovitými technickými informa-

cemi, které bylo třeba hledat mezi 

řádky. Františkovi bylo jasné, že saně 

musí být ze dřeva. Do té doby byl 

František zaníceným milovníkem sta-

rých aut, kde také využíval své strojař-

ské zručnosti. Používal i dřevo, ohý-

bal dřevěné lamely a různě je vrstvil. 

Stará auta – veteráni – měla většinou 

dřevěný interiér s polstrováním, a po-

kud někdo chtěl mít svého veterána 

na špičkové úrovni, musel ovládat 

všechna potřebná řemesla. Času bylo 

v době socialismu na vše dost. Nikdo 

nikam nespěchal. 

V garáži rodinného domku v Hrdějo-

vicích u Českých Budějovic tak začaly 

vznikat první dřevěné saně. Rodily se 

metodou pokusu a omylu. Proces to byl 

značně zdlouhavý: po první jízdě s prv-

ním prototypem byly saně rozštípány 

a spáleny. Stejný osud potkal i druhý 

vývojový model. „Nedalo se na nich vů-

bec jezdit. Byly tvrdé, při jízdě na mul-

dách skákaly a ani na rovině nedržely 

stopu. Tehdy jsem totiž ještě nevěděl, 

že sanice musí mít určitou délku a musí 

být usazeny mírně do klínu, nebo že 

čepy u jednotlivých prvků nesmí být 

sraženy napevno a slepeny, ale že na-

opak musí být uloženy volně a staženy 

provazy, aby konstrukce byla pružná 

a saně při jízdě mohly takříkajíc praco-

vat,“ vzpomíná výrobce na své začátky. 

Další saně byly už úspěšnější a spálení 

unikly. 

V roce 1986 se František se svými sa-

němi a čtyřmi psy zúčastnil prvních 

závodů v Novém Městě na Moravě. Zde 

si všimli jeho modelu i další vyznavači 

tohoto sportu a od té doby se pro něj 

výroba saní stala slušnou formou přivý-

dělku. V prosinci 1989 se poprvé dostal 

na závody za hranice, konkrétně do 

rakouských Alp, kde uskutečnil i svůj 

první export. 
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S přibývajícími zahraničními zájemci se 

od roku 1993 začal výrobě saní věnovat 

profesionálně a postupně své výrobky 

zdokonaloval. 

Dnes má v nabídce šest různých typů, 

od lehkých saní na sprint až po těžké 

expediční saně. 

V současné době František vyrábí 

v průměru 40 kusů saní ročně a z toho 

asi 80 % exportuje do světa. Jeho vý-

robky jsou určeny pro rekreační i zá-

vodní účely. 

V minulosti získával zákazníky hlavně na 

závodech psích spřežení, kterých absol-

voval v minulosti více jak stovku, a pyšní 

se mnohými úspěchy doma i v zahraničí. 

K nejhodnotnějším patří jedno třetí a ně-

kolik čtvrtých míst na mistrovství Evro-

py se čtyřmi a šesti malamuty. 

A propagace? Zákazníci si Františka 

Chlaně většinou hledají sami, protože 

mají doma staré saně, které potřebují 

opravit. Dílna pod zahradním dom-

kem se během roku mění z truhlářské 

na zámečnickou a zase zpět. Pokud 

poznáte Františkovu preciznost, je 

vám jasné, že musí vše být naprosto 

tip ťop a ve všem naprostý pořádek. 

Žádná divočina. 

Františkův sklon k dokonalosti může-

te vidět úplně na všem, co dělá. Vzorně 

upravená zahrada s celou řadou zlepšo-

váků. Skvěle vymyšlený kompost, kde 

na konci ze psích bobků vyrůstají cuke-

ty. Nádherná recyklace, která dokáže 

zpracovat vše. Zahrada je Františkovo 

hobby – když je unaven prací v dílně, 

jde na zahradu. Při naší poslední ná-

vštěvě jsme k tréninkové káře dostali 

ještě hromadu rajčat a okurek. 
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Čas letí a píše se rok 2021. Uběhlo čty-

řicet let. Regály ve Františkově obýva-

cím pokoji se prohýbají pod tíhou po-

hárů a trofejí ze závodů a pomalu na ně 

usedá prach. Psi postupně odešli. Fran-

tišek je v musherském důchodu. Za ten 

čas dorostli dva synové, přišla vnoučata 

a v kotcích mezi zahradními vilkami už 

žádného malamuta nenajdete. 

Před dvaceti lety jsem si do Hrdějo-

vic přijela pro svoje první nové saně 

i já. Pamatuji si vzrušení a nadšení z té 

události. Tyto první saně mám dodnes 

a stále dobře slouží k tréninku kolem 

domu. Velice dobře je znám a nedám 

na ně dopustit. 

Jela jsem s tímto typem saní i norský 

závod Finnmarksløpet na 1 000 km. 

Tehdy jsem před Františkův tobogán 

zapřáhla čtrnáct psů plemene sibiř-

ský husky. František moje saně vyba-

vil i pohodlným sedátkem, a tak jsem 

si mohla tu a tam odpočinout a třeba 

i cestou po zamrzlé řece schrupnout. 

Dřevěné saně mají to kouzlo, že když 

s nimi nechtěně do něčeho praštíte 

a dřevo praskne, můžete si je sami kous-

kem dřívka a provázku vyspravit a dojet 

alespoň na nejbližší stanoviště. Moderní 

saně si jen těžko vyspravíte sami. 

Dřevěné saně mají skvělou stabilitu, 

i když lítáte ze strany na stranu po za-

mrzlém jezeře nebo se potácíte na mul-

dách zmrzlé řeky. Když je máte v ruce, 

udělají vám skvělou službu. 

A já mám svoje dřevěné saně ráda, pro-

tože vím, že je pro mě vyrobil František 

s láskou! 





» DŘEVĚNÉ SANĚ MAJÍ VÝBORNOU 

STABILITU, I KDYŽ LÍTÁTE ZE STRANY 

NA STRANU PO ZAMRZLÉM JEZEŘE 

NEBO SE POTÁCÍTE NA MULDÁCH 

ZMRZLÉ ŘEKY. POKUD JE MÁTE V RUCE, 

UDĚLAJÍ VÁM SKVĚLOU SLUŽBU. «



» A JÁ MÁM SVOJE DŘEVĚNÉ SANĚ RÁDA, 

PROTOŽE VÍM, ŽE JE PRO MĚ VYROBIL 

FRANTIŠEK S LÁSKOU! «
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Znáte knihu Cold Hands, Warm Heart 

(Studené ruce, vřelé srdce)? Napsal ji Jeff 

King, čtyřnásobný vítěz závodu Idita-

rod. Je to kniha složená z krátkých pří-

běhů z Jeffovy závodní činnosti a z růz-

ných historek spojených s jeho psy. 

Narazíte zde i na příhodu, kdy Jeff má 

se svými psy natáčet reklamu pro le-

teckou společnost. Popisuje v ní, jak 

mu paní z agentury po zaslání fotek 

oznámila, že jeho psi sice možná umí 

běhat, ale rozhodně nevypadají jako 

správní tažní psi. (Pro nezasvěcené 

musím vysvětlit, že Jeff používá psy 

alaskan husky, což jsou kříženci a roz-

hodně u nich není prioritou vzhled, 

nýbrž pracovitost.) 

Nakonec Jeff na natáčení reklamy přijel 

bez psů a natáčel s komparsem sibiř-

ských huskyů, kteří sice mají daleko do 

výkonnosti psů, kteří několikrát vyhrá-

li nejtěžší závod na světě, ale odpoví-

dají romantické představě, jak správný 

severský tažný pes vypadá. 

 Česká republika je díky své poloze, 

architektuře, která často slouží jako 

historické kulisy, a také díky množ-

ství zkušených profesionálů vyhledá-

vanou lokalitou pro filmaře z celého 

světa, hlavně z Ameriky. Filmaři někdy 

potřebují pro svůj film i zvířata, nebo 

rovnou celé psí spřežení, a tak se občas 

dostanu se svými psy na natáčení – nej-

častěji jde o reklamu. Nejvíce se mi do 

paměti zapsala jedna z našich prvních 

filmových zkušeností. Byla to reklama 

na bonbony Halls. 

Přijeli jsme tenkrát do Prahy před sta-

rou halu fabriky ČKD. Uvnitř byla vy-

stavěna dekorace připomínající polár-

ní krajinu, celá zasněžená, a v pozadí 

stálo iglú. Měli jsme zapřáhnout dva-

náct psů a hrdina s nimi měl přijet přes 

ledovou plochu, serpentýnkami mezi 

ledovými krami z polystyrenu, a zapar-

kovat před iglú. 

Když zapřáhnete dvanáct psů, víte, 

že to je adrenalin a že má spřežení 

ohromnou sílu. Sněhu bylo v hale jen 

slabý poprašek a byl to vlastně jen 

rozdrcený papír. Na balících se sně-

hem bylo napsáno „SNOW, made in 

USA“. Po startu zapřažený tým prolítl 

halou i se zoufalým hercem a zabrzdi-

la je až zeď na druhé straně místnos-

ti. Cestou vzalo za své pár papírových 

ker a odnesl to i dekorativní stojan se 

sušenými rybami, na který se psi vrhli 

a hned dokázali rozpoznat, která ryba 

je pravá a která polystyrenová. Rychle 

jsme tedy došli k závěru, že psi budou 

muset jet přímo. 

Hvězdy filmového nebe





68 – Běžet život se psy HUSKY

Pak přišlo další překvapení. Filmaři 

totiž měli představu, že spřežení poje-

de ve sněhové vánici. K tomu účelu tu 

byly obrovské větráky a fukary, které 

proti nám hnaly papírový sníh. Nastal 

problém. Psi prostě tu halu přeběhnout 

nechtěli, protože se báli. Lídři muse-

li skončit ve svých funkcích a na řadu 

přišli zadáci, kteří ve svém dosavadním 

životě nikdy nedostali šanci se intelek-

tuálně prosadit. Do čela spřežení jsem 

musela postavit psy, kteří nikdy nemusí 

o své práci moc přemýšlet, a pak už šlo 

vše hladce. Psi statečně vyrazili přes 

ledovou pláň se zbytky ledových ker 

proti zuřící papírové bouři. Záběr se 

opakoval asi dvacetkrát, než byli všich-

ni spokojeni a vše se natočilo z různých 

úhlů pohledu a s různými objektivy. 

Přišel na řadu i detailní záběr mushe-

ra. Rozhodli jsme se psy šetřit, stejně 

nebyli v záběru, a tak jsme milého her-

ce i s kameramanem přes tu ledovou 

pláň zase asi dvacetkrát táhli, ale sami 

a na kolečkové káře. Můžu říct, že já 

osobně jsem ještě další tři dny smrka-

la papír. Jaké to bylo pro mě zklamání, 

když jsem viděla výslednou sestříhanou 

reklamu! Záběr na mushera nemá ani 

vteřinu a my kvůli němu běhali aspoň 

hodinu v papírové bouři. 

Další natáčení už se většinou odehrá-

vala venku. Největší bylo týdenní na-

táčení na Slovensku, v Popradu, pod 

Vysokými Tatrami. Jednalo se o rekla-

mu na vodku v americké produkci. Vše 

se neslo v rádoby ruském duchu. Dva 

borci zde jezdí taženi psím spřežením 

v bugině bez motoru a putují od jedno-

ho baru k druhému. Jednou se celý den 

natáčela jízda, jednou zase parkování 

před barem. 
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Uměj vaši psi výt na povel? Uměj si leh-

nout a na povel spát? Dokážou pózovat 

na gauči, když vedle nich někdo cizí 

něco vypráví? Moji psi to umějí, ale je 

to fuška a vždy musíte přemýšlet, jak to 

udělat, aby vše klaplo podle představ 

filmařů. 

Filmování je skvělé pobavení a zpestře-

ní života se psy. Dostanete se do zcela 

jiného prostředí a setkáte se se zají-

mavými lidmi, které byste normálně 

asi nepotkali. Když jednou vidíte, jak 

filmová magie vzniká, začnete se i na 

filmy nebo reklamu dívat jinak. 

Já filmy se psí tématikou sleduju ráda. 

Bývají milým zpestřením jako večer-

ní program pro děti na letních tábo-

rech. Pro všechny je zajímavé vidět 

něco ve filmu a pak si to samé vyzkou-

šet na vlastní kůži. Podobných filmů je 

mnoho. Některé jsou natočené podle 

předlohy Jacka Londona (např. Bílý te-

sák nebo Volání divočiny). Mám i filmy 

z produkce Walta Disneyho, jako jsou 

Sněžní psi (Snow Dogs), Železný Will (Iron 

Will), Osm statečných (Eight Below) nebo 

Togo. Jak ty filmy sleduji stále dokola, 

už je znám nazpaměť a můžu sledovat 

detaily a zručnost filmařů. U filmů vět-

šinou naleznete i nějaké bonusy z natá-

čení a máte tedy možnost vidět pozadí 

a práci filmařů. Zde je pár mých po-

střehů: 

V každém solidním filmu se psím spře-

žením se: 

 » alespoň jednou spřežení propadne 

pod led; 

 » alespoň jednou spřežení spadne ze 

strmé skály; 

 » alespoň jednou hlavnímu hrdinovi 

spřežení ujede. 

Je ale důležité, že hrdina vždy ve filmu 

zvítězí a vše dobře dopadne.

Taky je zajímavé, že vždy, když je spře-

žení v záběru, psi peláší sprinterskou 

rychlostí. V reálu jí dosahují pouze po 

startu nebo při jízdě z opravdu prudké-

ho kopce. 

Pokud sledujete psy, kteří ve filmu nebo 

reklamě hrají, jedná se téměř vždy o si-

biřské husky, pokud možno modrooké. 

To je totiž pro širokou veřejnost před-

stava pravého a nefalšovaného saňové-

ho psa. 





»  POKUD SLEDUJETE PSY, KTEŘÍ HRAJÍ 

VE FILMU NEBO REKLAMĚ, JEDNÁ SE 

TÉMĚŘ VŽDY O SIBIŘSKÉ HUSKY, POKUD 

MOŽNO MODROOKÉ. TO JE TOTIŽ PRO 

ŠIROKOU VEŘEJNOST PŘEDSTAVA PRAVÉHO 

A NEFALŠOVANÉHO SAŇOVÉHO PSA. «
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Každý týden dávám svým psům kos-

ti. Dostávají vepřové i hovězí, přímo 

od řezníka. Ještě z nich teče čerstvá 

krev. Moji psi kosti milují. Nedostávají 

je proto, aby se najedli, ale z jiných dů-

vodů. Prvně jim to udržuje krásně bílé 

čisté zuby a namasíruje dásně, takže 

žádná paradentóza u nás nemá šanci. 

Všichni moji psi mají zoubky bílé jako 

štěňátka. 

Kosti máme na našem menu jako malý, 

občasný dezert po hlavním jídle. 

Důvodem, proč svým psům kosti dá-

vám, je i zábava spojená s nácvikem 

sociálních dovedností a morálky. Tato 

zábava jim dává šanci užít si pocit lovu, 

na který nemají v běžném životě nárok. 

Sibiřský husky je v podstatě lovec a pro 

lov žije! 

První sociální dovednost:  

Nepozabíjet se navzájem. 

Druhá sociální dovednost:  

Prohloupí ten, kdo je nejvíc nenažraný. 

Třetí sociální dovednost:  

Ten, kdo velí, určuje pravidla. 

Je radost pozorovat smečku šestadva-

ceti psů a sledovat, co se u takové malé 

události všechno děje. 

A jak to probíhá? Kosti vysypu z bed-

ny do trávy ve výběhu a pak tam psy 

pustím. Psi vyběhnou a každý se sna-

ží ulovit pro sebe ten nejlepší kousek. 

V tomto prvním kole davového šílenství 

všichni vědí, že se dostane na každého 

a není potřeba u toho nikoho zabíjet. 

(Podotýkám, že moji psi tohle znají od 

malička a rozhodně nikomu nedopo-

ručuji zkoušet to se svou smečkou psů 

jenom proto, že to někde četl!) 

Až se vše kapku zklidní, lze u psů po-

zorovat různé strategie. 

Někteří psi chytí jednu kost a tu si za-

čnou hnedle v klidu okusovat. Jiní běží 

a sbírají do tlamy další a další kosti. 

Do tlamy se jim ale vejdou jen dvě, tři 

a kaž dá další jim padá a oni jsou zou-

falí, že si je nemohou odnést všechny. 

To zoufalství v očích, že je nemají jak 

odstěhovat! 

Ponaučení: Lepší je spokojit se s málem. 

Pak tu máme psy, kteří začnou svoji 

kost okusovat, ale najednou dostanou 

myšlenku, jestli náhodou někde jinde 

není nějaká lepší. Tu původní opustí 

a jdou hledat něco lepšího. Jakmile ale 

odejdou, hnedle se vedle najde nějaký 

kolega, který tuto nakousanou kost ko-

legiálně zařadí do své sbírky, na níž pro 

jistotu leží. Když se dotyčný hledač štěs-

tí vrátí na původní místo, tak už tam nic 

není a kolega vedle si ho vůbec nevšímá, 

i když mu jeho kost stačil „čornout“. 

Ponaučení: Drž se svého jistého štěstí, 

nebo jen zapláčeš. 

Mamon, metla lidstva i psí smečky!
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Pak tu máme sběrače. Například 

Arnhild vlastně ani kosti moc nežere, 

ale je schopna vybudovat moc pěk-

nou kolekci všech kostí na dvoře. Sedí 

v boudě, kosti neohlodává, jen si je tam 

pěkně skládá. Soustředěně sleduje celý 

výběh, a jakmile vidí, že někdo svoji 

kost opustil v naději, že najde nějakou 

lepší, rychle vyběhne a opuštěnou kost 

zařadí do své kolekce. 

Po nějakém čase už v psinci žádné kosti 

nejsou a jen Arnhild hlídá svůj poklad 

a nešťastně u toho naříká, protože se 

bojí, aby o něj nepřišla. 

Ponaučení: Co je doma, to se počítá, hlav-

ně, že to nedostanou ostatní. 

Taky jsme měli specialistu Karla, který 

pro mladé a naivní psy vytvářel tzv. la-

páky. Karel chodil s jednou, obzvláště 

luxusní kostičkou před svojí boudou 

a důsledně promýšlel celou strategii. 

Pak kost pečlivě položil na zem a pře-

měřil vzdálenost ke své boudě. Případ-

ně ještě kost poponesl, aby byla oprav-

du na místě odpovídajícím jednomu 

skoku, a pak si lehl do boudy. Tvářil se, 

že spí, anebo že jen ležérně pozoruje, 

co se děje kolem. 

Starší psi už tuhle fintu s lapákem zna-

li, a tak se k nastražené kosti nepřibli-

žovali. Po nějaké době se ale nachytal 

některý mladý pes, který k ní ve své 

naivitě přišel a chtěl si ji odnést. V ten 

moment vyskočil obrovský Karel jak 

démon pomsty ze svého úkrytu a mla-

dý zoufalec řval hrůzou nad svým osu-

dem. Není nad to umět se pobavit! 

Ponaučení: Věci zadarmo jsou většinou 

velmi drahé. 

Všeobecná úleva nastane, když se roz-

hodnu hodování ukončit a zbylé kosti 

posbírat. Arnhild je většinou celá šťast-

ná, že už svůj nabytý majetek nemu-

sí hlídat. Ostatní s větším či menším 

nadšením odevzdávají, co zbylo z jejich 

hostiny. 

Jsou zde i tací, co si zbytek kosti scho-

vávají do tlamy a tváří se, že v ní nic 

nemají. Tlamu otevřu, kost vytáhnu 

a všichni vědí, že zábava dnes končí. 

Sekci zahrabávačů potírám hned ve 

chvíli, kdy je něco podobného napadne, 

abych nemusela následně provádět ar-

cheologický průzkum celého pozemku. 

Když vše posbírám a uklidím zbytky, 

jsou i ti nejlakomější rádi, že to skonči-

lo, protože opět může přijít bezstarost-

ný čas, když nikdo nic nemá a nemusí 

nic hlídat před ostatními.  

Ta úleva!

Zkrátka i psi vědí, že majetek zavazuje 

a žádné velké štěstí nikomu nepřinese. 

Je důležité říct, že čím je kost větší, tím 

je pro psa bezpečnější. Není dobře, 

když se kost tříští. Ideální jsou lopat-

ky nebo velké kosti s klouby. Je dobré 

u psů být, když kosti okusují, protože 

můžu zasáhnout, kdyby se dělo něco, 

co se dít nemá. 

Moji psi jsou potomky psů z dalekého 

severu, kteří se kostmi živili po tisíce 

let, takže předpokládám, že to zvlád-

nou bez potíží. 

Všichni mí psi jsou na tuto společen-

skou zábavu zvyklí od štěněčího věku, 

a tak to pro ně není žádné překvapení. 

Vědí, že kosti mají ode mě jenom půjče-

né, a když se je rozhodnu posbírat, tak 

o tom nikdo nepochybuje. Protože je 

důležité uvědomit si, že ten, kdo velí, 

určuje i pravidla zábavy! 
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» CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ! «
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» I V JIZERSKÝCH HORÁCH MŮŽETE SNÍT 

O DALEKÉM SEVERU. DŮLEŽITÉ VŠAK JE 

UDĚLAT PRVNÍ KROK A ZAČÍT SVÉ SNY 

USKUTEČŇOVAT. « 





FINNMARKSLØPET

NORSKO 



» PŘI PŘÍJEZDU NA NÁS ALTA PŮSOBILA CIZE,  

VŠE TU BYLO NEZNÁMÉ, NIKOHO JSME TU NEZNALI. 

TO VŠE SE ALE POSTUPNĚ ZAČALO MĚNIT.  

NAŠLA JSEM ZDE NOVÉ PŘÁTELE. «
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Aljaška a závody Iditarod a Yukon 

Quest jsou pojmy, o kterých sní většina 

lidí, kteří propadli kouzlu psích spře-

žení. Tyto lidi můžete nalézt po celém 

světě. Koukněte se na internet a lidi, 

kteří se nechávají vláčet svými psy 

a pořádají různé závody psích spřežení, 

naleznete i v těch nejexotičtějších kou-

tech světa. Tito lidé žijí i u nás v Evro-

pě, v Čechách, a já jsem se stala postu-

pem času jedním z nich. 

Počátky a příznaky jsou u všech dost 

podobné. V dětství většina z nich četla 

knihy Jacka Londona, v pozdější době 

následuje pořízení prvního saňové-

ho psa a pak dalších a dalších. Když 

se k tomu přidá četba knih od Johna 

Balzara nebo Garyho Paulsena, pak se 

všem v noci zdá stejný sen: alespoň jed-

nou se se svým spřežením postavit na 

start nejúžasnějších závodů světa… 

Někdo může zůstat pouze u snů a ně-

kdo se pokusí pro splnění svých snů 

i něco udělat. Záleží na tom, kam až 

člověk chce zajít a co je pro splnění 

svých snů ochoten obětovat. 

My v Čechách máme malou Aljašku 

v Orlických horách, kam se každoroč-

ně z celé Evropy sjíždějí musheři, aby 

si na chvíli plnili své sny. Šediváčkův 

long je závod na 200 km, kde si mo-

hou všichni otestovat schopnosti a užít 

si splnění svého snu i s několika vlast-

ními pejsky. Tento závod ale může v li-

dech vzbudit touhu jít dál. A přesně to 

se stalo mně. 

V době internetu není problém rozhléd-

nout se po světě, a pokud hledáte závo-

dy psích spřežení, není možné přehléd-

nout Skandinávii – úžasnou část světa, 

jejíž severní část je jako stvořená pro 

jízdu se psím spřežením a pořádání zá-

vodů na dlouhou trať. 

Sever Norska zvaný Finnmark je mís-

tem, kde každoročně probíhá nejsever-

nější závod psích spřežení na světě na-

zvaný Finnmarksløpet, jehož tratě měří 

500 a 1 000 km. Závod začíná a končí 

v městečku Alta a je i nejdelším evrop-

ským závodem vůbec. Startuje od roku 

1983 vždy na začátku března. Tento 

závod neunikl mé pozornosti a něko-

lik let jsem průběžně sledovala průběh 

a výsledky na webových stránkách zá-

vodu: www.finnmarkslopet.no. 

Po loňské zoufalé zimě 2007, kdy sně-

hu bylo v našich podmínkách jen vel-

mi skromně a většina musherů seděla 

doma u počítačů, sledovala průběh 

závodu na internetu a rozvíjela svůj 

ostrovtip v internetových diskusích, 

mě najednou napadlo: A proč já tam 

vlastně nejedu? A od toho dne jsem 

opět začala pracovat na uskutečnění 

svého snu… 

S tímto rozhodnutím přišla hroma-

da práce. Bylo potřeba vše nachys-

tat a připravit tak, abychom se mohli 

vydat na sever. Významným momen-

tem pro mě bylo navázání kon-

taktu s Johanne Sundby, úžasnou 

SH musherkou z Norska, která mě zá-

hadným způsobem našla na internetu 

a nabídla mi svou pomoc. 

Příprava psů na závod začala v srpnu. 

Vrcholem přípravy tady v Čechách 

byla účast na Šediváčkově longu kon-

cem ledna a na sever jsme vyrazili na 

začátku února. Do Alty jsme dorazili 

po 3 500 km. 

Finnmarksløpet 500 km
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Při příjezdu na nás Alta působila cize, 

vše tu bylo neznámé, nikoho jsme tu 

neznali. To vše se ale postupně zača-

lo měnit. Našla jsem zde nové přátele. 

Patří mezi ně Arnt, Linn, Paul, Knut 

a také proslulý Roger Dahl, přezdívaný 

v Norsku Mr. Finnmarksløpet. Ten mi 

poskytl spoustu cenných rad a hlavně 

mi poradil, jak krmit psy během závo-

du. 

Do Alty jsme dorazili se Zdendou 

Duškovou měsíc před závodem, a tak 

bylo dost času na aklimatizaci. Doma 

se při tréninku stále motáme po les-

ních cestách, kolem domů, přes silnice 

tam a zpět, zdoláváme ostré zatáčky 

– a tady v Norsku? Dlouhá pláň, kde 

nevidíte konec ani začátek, jen modro. 

Na to si člověk i psi musí zvyknout!  

Čas závodu se nezadržitelně blížil, až 

přišel den D. 

Do prostoru startu najíždíme úplně 

první. Ono otočit se a zacouvat s pě-

timetrovým vlekem vyžaduje jistou 

zručnost a taky dost prostoru. Pomalu 

přijíždí i další závodníci a začíná šíle-

ný mumraj. Čas letí a vše se nezadrži-

telně blíží. Stahuje se mi hrdlo a celým 

tělem prochází pocit zoufalství. Stro-

jově dělám vše, co mám. Oblékám psy 

do postrojů, nazouvám botičky, začí-

náme zapřahat. Přibíhají pomocníci ve 

žlutých vestách a začínají nás navádět 

na start. Startuje se po minutě a v ko-

ridoru stojí jedno spřežení za druhým. 

Kolem je šílený rámus štěkajících psů, 

hlasité hudby z reproduktorů, hlasu 

moderátora, rachotu přelétající heli-

koptéry… A už jsem na startu. V hlou-

bi duše brečím usedavým pláčem, kte-

rý zvenku není vidět. Je tu poslední 

minuta před startem. Přichází tři, dva, 

jedna a GO! 



Běžet život se psy HUSKY – 89 

Psi vystřelili a letíme koridorem obklo-

peným davy lidí. Všichni mávají a křičí. 

Je to šílené. Já mávám taky a srdce mi 

buší jako zvon. Projet si tímto startem 

je neuvěřitelný zážitek! 

Vyjíždím na trať se saněmi, u kterých 

nikdo nekontroluje, jak jsou těžké. Dů-

ležité je, co vezete. Saně jsou plné po-

vinné výbavy: krmení pro psy, jídlo pro 

mushera, náhradní oblečení, spacák, 

vařič, náhradní botičky pro psy, buzo-

la, kompletní sada map se zakreslenou 

tratí, výstražná světlice, dlouhý nůž 

nebo sekerka, hrnec na vaření vody, ve-

terinární knížka… Saně nejdou skoro 

zvednout, jak jsou těžké, už se do nich 

skoro nic nevejde, jak jsou plné. Fran-

tovy „chlaňovky“ krásně kloužou a cí-

tím, jak hladce postupujeme vpřed. 

Už je klid. Jsme na řece a trať vede dál 

a dál. Pět set kilometrů? Ne, takhle se 

nesmí přemýšlet! Teď jedeme do Jotky. 

To je 53 km a pak do Skoganvarre to 

je dalších 88 km. Ze Skoganvarre vede 

trať po úbočí hor a pak klesá k hraniční 

řece s Finskem do osady Levajok. Ten-

to úsek je dlouhý 88 km. Z Levajoku do 

Karasjoku vede závod po hraniční řece 

v délce 86 km. Z Karasjoku do Jergu-

lu po řece je necelých dvacet kilomet-

rů. Závodníci ale vystoupají na náhorní 

planinu, tu přejedou a pak opět klesají 

k řece a ujedou dalších 69 km. Z Jergulu 

do Jotky nejprve trať vede po řece a pak 

pomalu stoupá po zamrzlých říčkách 

a jezerech až k velkému jezeru Iešjávri. 

Za jezerem a za malým hřebenem se 

opět dostaneme do osady Jotka a pak už 

známou tratí 53 km do Alty. 

Kolem šesté večer se začíná stmívat. Vi-

dím před sebou a kolem dokola jen da-

lekou modravou pláň, která je jen lehce 

zvlněná. Za chvíli už nevidím nic, jen 

žlutavý kužel světla z čelovky a pohupu-

jící se prdelky mých osmi psů. Tento po-

hled je vlastně nejdůležitější. Stále mu-

sím koukat, jestli jsou všichni v pohodě. 

Najednou mi dojde, že díky neproniknu-

telné tmě kolem nás mám pocit, že jedu 

doma v Jizerkách. Zřetelně si uvědomu-

ju, že v té černé tmě kolem stojí vysoké 

vzrostlé smrky, které mě chrání. Přemýš-

lím o té iluzi. Asi dvakrát jsem zasví-

tila do boku. Najednou na mě dýchla 

černočerná prázdnota a pocit, že stojíme 

na hraně hluboké rokle, která padá do 

černé hloubky… Rychle jsem namířila 

světlo zpět na psy a budovala v hlavě 

představu cesty hlubokým lesem. 

Koukám na hodinky a kontroluju čas 

a najeté kilometry. Po průjezdu Jotkou 

mám krásný pocit, že už máme před 

sebou jenom 88 km. Kolem čtyřicátého 

kilometru se mi zdá, že je to sice pěkné, 

ale že bychom tam už mohli být. Po 

konzultaci s technikou vidím, že máme 

před sebou ještě nějakých 40 km. Se-

dím ve sněhovém ďolíku, psi odpočíva-

jí. Kolem černočerná tma. Říkala jsem 

si, jak se tu asi dá odstoupit ze závo-

du. Žádná silnice sem nevede a první 

civilizace je opravdu až za těch 40 km. 

Vím ze semináře, že hledat závodníka 

začnou až dvacet čtyři hodin po po-

sledním kontaktu. Při představě, že tu 

trávím celý den, než mě někdo zachrá-

ní, zvedám psy a jedeme dál. 

Jedeme stále jako v černém tunelu. Ješ-

tě že mám tu GPS se zanesenou tra-

sou. Vidím tak svoji pozici a na mapě 

se také zobrazují různá jezírka a říčky. 

Nic z toho nevidím a pod nohama stále 

cítím jen hluboký sypký sníh. Zoomu-

ju si nahoru a dolů, ale pak to raději 

nechávám být, protože od poslední in-

formace o vzdálenosti jsme se posunuli 

jenom o pět set metrů. Nořím se opět 

do myšlenek a pomáhám psům odrážet 

se za saněmi. Jedeme dál. 
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» DLOUHÉ ZÁVODY MAJÍ SVOJE KOUZLO, 

PROTOŽE JEDETE KRAJINOU, KDE DLOUHÉ 

HODINY NEPOTKÁTE ŽIVÁČKA, A SRDCE 

SE VÁM SVÍRÁ ÚZKOSTÍ Z POHLEDU 

DO NEKONEČNOSTI. « 



Běžet život se psy HUSKY – 91 



92 – Běžet život se psy HUSKY

Po dvou hodinách vždy zastavuju, 

abych psům srovnala a zkontrolovala 

botičky. Psíci zároveň dostávají svo-

ji svačinu. Vždy bedlivě dávám pozor, 

jestli jedí všichni. Kdo baští, ten je 

v pohodě. Kdo ne, ten si jde na chvíli 

odpočinout do saní. A jedeme dál. Do 

Skoganvarre přijíždíme hodinu a půl 

po půlnoci. 

Skoganvarre. Jedno úvaziště vedle dru-

hého, označené čísly. Když dojíždím, 

už tu mnozí závodníci nejsou nebo 

zrovna odjíždějí. 

Na checkpointu psům připravuju pelíš-

ky ze slámy. Každý závodník má k dis-

pozici jeden balík. Následuje pití a za 

chvíli teplé hlavní jídlo. V ten moment 

už psi leží, a tak je začínám masíro-

vat. Po masáži každého psa obléknu do 

teplého oblečku, aby si svaly odpočinu-

ly. Nikdo neprotestuje. Po masáži ještě 

všechny oblečené psy balím do dek. Ni-

kdo ani nedutá. 

Musím se zmínit i o svém oblečení. Vy-

jížděla jsem nabalená jako cibule. Ono 

to není jen tak. Předcházející pobyt 

v Norsku a tréninky mě poučily, že 

i když se zdá, že je teplo, tak vymrzne-

te cobydup. Oblečení je velmi důležité 

a musí být promyšlené předem, protože 

pak už není čas to řešit. Jak jsem zjistila, 

péřová bunda mě ochrání před mrazem 

i větrem a skvěle odolávala i mokrému 

sněhu, vlastně skoro dešti. Během závo-

du mi ta bunda opravdu přirostla k srd-

ci tím, jak je lehká a praktická. Jedinou 

chybu v oblečení jsem udělala volbou 

kalhot z neprodyšného materiálu, které 

sice byly fajn při běžném tréninku, ale 

po 120 km jsem zjistila, že mám vlhká 

záda. Při převlékání jsem s hrůzou zjis-

tila, že všechna vlhkost vzlíná nahoru 

a usadila se v zádovém laclu kalhot, ze 

kterého tekla voda jako z cedníku. Ty 

kalhoty prostě nedýchaly a všechen pot 

z úvodního stoupání v nich zůstal. Je to 

poučení pro příště: když funkční mate-

riály, tak všechny! 

Ráno (tzn. po třech hodinách spánku) 

koukám, že sice nejsme mezi prvními, 

ale že poslední taky nejsme. Mrzne, 

svítí sluníčko a začíná se mi vracet po-

zitivní mysl. Vyrážím dál s myšlenkou, 

že je to jen 88 km přes kopec a že tam 

za chvíli budem. 

Pravda však byla trochu jiná. Po idea-

listickém úvodu zasněženou krajinou 

zalitou sluncem začala trať prudce stou-

pat do hor. Zde začalo zničehonic silně 

foukat. Vichr se proti nám valil obrov-

skou silou. Nasadila jsem si brýle a utěs-

nila všechny pokrývky hlavy a obličeje. 

Průjezd větrem už pro mě není novin-

ka a vím, že psům to nevadí. Já už z něj 

taky takový strach nemám. Důležité je 

držet se navigačních tyčí a nenechat psy 

odfouknout z trati. Později jsem se do-

zvěděla, že závodník z Walesu se v tom-

to místě otočil s tím, že tak silnou vich-

řicí se nedá projet. Asi tudy jel, když 

foukalo ještě víc… Horší chvíle ale tepr-

ve přicházejí. Za kopcem se dostáváme 

do hlubokého sněhu, nejsou vidět žád-

né stopy a musíme si trať hledat sami. 

Tyčky kolem trati jen určují směr, ale 

neříkají, kde je tvrdá ujetá trať. Když 

lídři vyjedou ze stopy, boří se po uši do 

hlubokého sněhu. Po nějakém čase už 

si Danny lehá a odmítá hledat. Zkou-

ším další adepty ze zadních řad, ale ti 

nechápou, co mají dělat. Při zastávce si 

psi okamžitě hrabou pelíšky a připra-

vují se ke spánku. Ujímám se lídrování 

sama a táhnu psy za sebou. Začíná se 

stmívat a vůbec se mi tu nechce zůstá-

vat. Za kopcem jsme najeli na stopu od 

skútru. Psi oživli a na moji výzvu Pa-

dáme odsud! vesele vyráží po „luxusně“ 

projeté trati. 
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Po drobných navigačních problémech 

přijíždíme do Levajoku. 88 km jsme 

jeli dvanáct hodin. Jsem rozhodnuta 

nechat psy odpočívat, jak jen to pů-

jde, co možná nejdéle. I já si dopřávám 

šestihodinový spánek. 

Levajok. Prý máme to nejhorší za se-

bou. Od teď už budou jenom samá po-

zitiva. Úžasná trať po řece až do Ka-

rasjoku. 

Otepluje se a už je jen –1 °C. V roce 

2006 zde byla naměřena během závodu 

rekordní minusová teplota: –42,6 °C. 

Jsem ráda za ten stupeň pod nulou. 

Jedeme dál do Jergulu. Vyjíždíme jed-

nu hodinu po půlnoci. Trať stoupá na 

náhorní planinu a začíná se pomalu 

rozednívat. Vše je v takovém modra-

vém oblaku. Zakrslé břízky vykuku-

jí z bílého oparu. Před sebou vidím 

jen různé odstíny bílé a modré. Nelze 

rozeznat, kde končí země a kde už za-

číná obloha. Jsme jako v modrobílém 

nálevu. Najednou slyším kolem sebe 

hlasy. Jako by se někdo smál. Hlava 

se mi točí z nevyspání a asi i z úna-

vy. Co to je? Zastavuju psy a pozorně 

poslouchám. Nic. A zase a pak ticho. 

Co to bylo? Najednou si vzpomínám 

na Arntovo vyprávění o sněžných skří-

tcích a o trollech. Uvědomuji si zřetel-

ně, jak v tomto prostředí může člověk 

všem povídačkám a bájím podlehnout. 

Jsem vzdělaná žena a usmívám se té 

představě. Kdyby se ale v ten moment 

přede mnou nějaký troll objevil, tak 

bych se tomu ani nedivila. 

Jedeme dál modrošedým oparem. Všu-

de kolem je vidět krajina, která se vů-

bec nemění. 
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Je to skutečně tak, jak mi říkali zkušení 

musheři před závodem: „Psi tento  

 závod, majíli náležitou péči a dosta-

tečný odpočinek, zdolávají bez větších 

problémů. Závod nedokončí lidé, kteří si 

už v hlavě nedokážou namlouvat, že to 

za chvíli skončí.“ 

Mně s psychikou obrovsky pomáhala 

GPSka se zanesenou tratí. Vždy přes-

ně vím, kde jsem, a kolik kilometrů 

mi zbývá. Je zde i předpokládaný čas 

příjezdu. Musí být šílené stát někde ve 

tmě, v hlubokém sněhu, a vůbec netu-

šit, jak rychle postupuju kupředu nebo 

jak dlouho ještě takhle pojedu. Jsem si 

jistá, že bez této psychické opory by mi 

bylo hodně zle. 

V Jergulu odpočíváme devět hodin. 

Psi jsou kupodivu v dobré kondici. Jedí, 

pijí a na trať vyrážejí dokonce s částeč-

ným nadšením. Po odjezdu z Jergulu 

je cítit, že začíná opět mrznout. Psi se 

pomalu rozbíhají a chvílemi s přichá-

zejícím soumrakem letí jako o závod. 

Poprvé cítíme pod nohama tvrdou trať. 

Až sem jsme se pořád plácali ve „sně-

hovém písku“. Psi zřejmě cítili soby 

nebo jinou zvěř, protože nebylo znát, 

že mají v nohách 368 km. Utáhla jsem 

si provaz kolem ruky, aby mě tu někde 

nevyklepali. Vše vypadalo slibně. Pro-

jeli jsme pod naším mostem, na kterém 

jsme před měsícem fotili řeku, a uhá-

níme k jezeru Iešjávri. Trať se vine 

po zamrzlých říčkách a jezerech stále 

výš a výš. Už jsme zase v hluboké tmě. 

Jenom v dáli na obzoru se rýsuje slabá 

polární záře. Jenom takový nádech, vi-

děli jsme už i lepší. 

Za jezerem jsme dojeli do místa, kde 

jsme se točili při tréninku. Becky i já 

jsme to místo poznali. Teď už vím, že 

jedeme do mírného kopečku a pak 

dlouhé klesání na jezero a za ním 

je Jotka. Z Jotky už to taky známe. 

Vím, že už nemůžu zastavit, protože 

bych psy nezvedla. Musíme to teď dojet 

až do konce. 

Za Jotkou přejíždíme silnici v místě, 

kde na nás při tréninku čekávala Zdena 

s autem. Becky se otáčí a vidím, že cítí 

křivdu, že ji ženu dál do kopce. Becky, 

do konce života na gauči! Slibuju! 

Vyjíždíme na kopec. Dál už trať jen 

klesá až do Alty. Rozdávám psům 

poslední svačinu. Já ale musím taky 

na záchod. Než ze sebe vše sundám 

a nandám všechnu elektroniku, zjišťu-

ju, že psi už spí. V ten moment přišla 

opravdu velká krize. Musím je táhnout 

za sebou, aby se zvedli a dali do pohy-

bu. Je to z kopce, tak se suneme kro-

kem a já upravuju rychlost saní. Dou-

fám, že se rozejdou. 

Hlava se mi motá únavou a nevyspá-

ním. Jedu vlastně celou noc a teď začí-

ná pomalu svítat. Stojím na saních, ale 

jsem k nim pro jistotu přivázaná, abych 

nespadla. Musím pořád sledovat psy. 

Soustředěným pohledem do jednoho 

místa skoro omdlévám. Co teď? Přece 

tu nezastavím a nebudu kousek před 

cílem spát! Sáhla jsem nacvičeným po-

hybem do kapsy saní a cpu se vším, co 

mi přišlo pod ruku. Funguje to! Když 

žvejká pusa, tak se nezavírají oči. Lá-

duju se zbytky čokolády, křížal a tab-

letami hroznového cukru, až konečně 

procitám do bdělého stavu. 

Je lehce kolem nuly. Když mrzlo, kříža-

ly křupaly a teď se žužlají… 

Psům to chvíli trvalo, ale už zase máme 

standardní tempo. Při vjezdu mezi prv-

ní stromy se nálada v družstvu výrazně 

zlepšila. Začíná svítat a v dáli vidím zá-

řící oblak nad Altou. 
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Máme to tam ještě pořád 40 km. Už ne-

jedeme po pláních, ale v členitém teré-

nu mezi stromy a objevují se první sru-

by. Moji lovci začali zase lovit. Hlavně 

se nesmíme zastavit!

Najíždíme na řeku a tady to už známe. 

Jedeme kolem Ice hotelu, kolem Rod-

gera, tady jsem sbírala kameny a tady 

jsme natáčeli průjezdy se stativem. 

Kdo to na nás kouká z křoví? Stojí tu 

dva losi a civí na nás.  

Už to je jen kousek… 

Po dlouhé motanici najíždíme mezi 

domy a pak na hlavní silnici. Becky to 

samozřejmě ze zasněženého chodníku 

vzala na asfaltku a těch osm bláznů mě 

vleče za sebou bez kontroly. U plůtku 

stojí paní se dvěma pejsky. Lovci zařa-

dili rychlost. 

Profrčeli jsme kolem psíků a už vidím 

cíl. Už jsme doma… Je to neuvěřitelná 

úleva, že už je konec. Kolik že jsme to 

ujeli kilometrů? Pět set? Snad to není 

ani možné. Dokázali jsme to!!! 

Psi uléhají a dostávají poslední svači-

nu tohoto závodu. Já přijímám gratula-

ce, je moc brzo a všichni jsou rozespalí. 

Příště si to načasuju líp… 

Já a můj tým čistokrevných sibiřských 

huskyů jsme celkem ujeli 501 km za 

57 hodin a 39 minut. Odpočívali jsme 

celkem 33 hodin a 58 minut, náš celko-

vý čas byl tři dny, 20 hodin a šest minut. 

Z 58 startujících z deseti zemí Evropy 

jich 32 závod dokončilo a náš tým do-

jel na čtyřiadvacátém místě. Ze startu 

jsem vyjela s osmi psy a ti závod v pl-

ném počtu dokončili. Všech osm psů 

jsem vychovala od štěněte a šest z nich 

je z mého chovu. 

Při tomto závodě nikoho moc nezají-

má, jestli máte psy čistokrevné, nebo 

ne. Všichni startují dohromady a týmy 

s čistokrevnými psy zde působí jako ra-

rita, vzpomínka na starou dobu. 

Lidé, kteří závodí s alaskány, vlastně 

moc nechápou, proč se někdo na start 

postaví se sibiřskými huskyi nebo s ma-

lamuty. 

Já si myslím, že tento sport je sice 

o psech, ale především je o lidech, kteří 

je milují a pracují s nimi! 

Jsem moc ráda, že jsme závod dokonči-

li, a já tak složila poctu všem sibiřským 

huskyům, nádherným zvířatům, která 

dokážou člověka chytit za srdce a změ-

nit mu život. 

Ráda bych příští rok zkusila závod na 

tisíc kilometrů.



» NA JAŘE 2008 JSME ZAHÁJILI PŘÍPRAVU 

NA FINNMARKSLØPET, TENTOKRÁT VŠAK 

TISÍC KILOMETRŮ DLOUHÝ! 

ABYCHOM SE MOHLI POSTAVIT NA START, 

MUSELI JSME NABĚHAT 3 000 KM A MÍT NA 

START PŘIPRAVENÝCH ČTRNÁCT PSŮ. « 
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» LIDÉ, KTEŘÍ ZÁVODÍ S ALASKÁNY, VLASTNĚ MOC 

NECHÁPOU, PROČ SE NĚKDO NA START POSTAVÍ SE 

SIBIŘSKÝMI HUSKYI NEBO S MALAMUTY.  

JÁ SI MYSLÍM, ŽE TENTO SPORT JE SICE O PSECH, 

ALE PŘEDEVŠÍM JE O LIDECH, KTEŘÍ JE MILUJÍ 

A PRACUJÍ S NIMI! «
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» V BŘEZNU 2009 JSME FINNMARKSLØPET 

DLOUHÝ 1 000 KM ÚSPĚŠNĚ DOJELI DO CÍLE,  

A JÁ SE TAK STALA PRVNÍ ŽENOU, KTERÁ TENTO 

ZÁVOD DOKONČILA SE SIBIŘSKÝMI HUSKYI, 

PRVNÍM ČECHEM A PRVNÍ ŽENOU MIMO 

NORSKO. 

JE DŮLEŽITÉ DOKÁZAT SI NAJÍT SVÁ VÍTĚZSTVÍ! «
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» TI, KTEŘÍ NEVĚŘÍ V KOUZLA,  

JE NIKDY NEUVIDÍ. « 
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» FINNMARK JE MAGICKÝ SVOU KRÁSOU! « 
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Letadlo letí nad krajinou, která je plná 

meandrů různě velikých říček a jezer 

naskládaných na pozadí plném zele-

ně. Oko se těší rozlehlostí prostoru, 

kde jen máloco naznačuje, že tu byd-

lí lidé. Náhle rozsáhlé plochy zeleně 

končí a pod sebou vidím hlavně skalna-

té plotny. Vše je najednou šedomodré. 

Všude dokola jen kámen a voda. Zde 

začíná letadlo klesat. Jsme na místě. 

Objevuje se velká vodní plocha, moře, 

které je na druhé straně v dáli ohrani-

čeno vysokými horami se zasněženými 

čepicemi. Letadlo se otáčí nad mořem 

a nalétává opět nad pevninu a pod se-

bou míjíme malé barevné městečko orá-

mované přístavem plným lodí. Přistá-

váme v Kirkenes. Vítejte na konci světa! 

Po delších přípravách se mi podařilo 

uskutečnit plán přijet se znova podívat 

na tu zvláštní krajinu, která se mi tolik 

zaryla pod kůži. Je to už více než rok, 

co mi tento kus země změnil život. Více 

než osm dní putování ledovou krajinou, 

sama se svými psy a svojí hlavou, psy-

chikou, která nedá nikomu nic zadarmo. 

Cestujete ledovou polární krajinou bez 

stromů a cestujete ve svých vzpomínkách 

a pocitech. Díky mrazu je vše tak syro-

vé a jasné, až vám běhá hrůzou mráz po 

zádech. Rozlehlé sněhové pláně, podiv-

né skalnaté útvary, mezi nimiž projíždíte 

a tají se vám dech nebo vám ho vítr trhá 

od úst, v hlavě zůstávají záblesky čelovek, 

hvězdy svítící nad hlavou a magická po-

lární záře, která vás doprovází ztracené 

v ledové pustině. Tento závod na 1 000 ki-

lometrů, kde závodíte především sami se 

sebou a sami proti sobě, jsme nakonec do-

končili. Tuto neuvěřitelnou tisícovku jsem 

se svými skvělými psy dojela až do samot-

ného cíle. To se psal rok 2009. Cenou za 

toto vítězství je, že se váš život rozdělí na 

dvě části. Na život před Finnmarksløpet 

a život po Finnmarksløpet… Stále vás to 

táhne zpět – vidět to tajemné a znovu si 

připomenout ty pocity. 

Přála jsem si přijet sem a podívat se, 

jak tenhle kraj vypadá, když vás nic 

nežene vpřed a máte dost času. Zají-

malo mě, jak to tu vypadá v létě, když 

zmizí všechen ten sníh, který vše tajem-

ně halí. Jsem tu a vzpomínky na závod, 

které pomalu mizí, se tady zjevují zno-

vu a v plné síle. 

Závod psích spřežení Finnmarksløpet 

startuje každoročně již 30 let první 

sobotu v březnu v městečku Alta. Alta 

je největším městem nejsevernější části 

Norska, která nese jméno Finnmark. 

Závod pak směřuje k městu Karasjok, 

sleduje hranici s Finskem až do měs-

tečka Tana, otáčí se v Kirkenes a smě-

řuje zpět do Alty. Kirkenes je poslední 

město na norské straně. Dál po pobřeží 

je už Rusko a nejbližší další město je 

Murmansk. 

Důkazem ruské přítomnosti jsou zde 

zrezivělé lodě v přístavu nesoucí jména 

napsaná v azbuce. 

Po přistání v Kirkenes mě ovanul teplý 

vzduch. Zářilo slunce a bylo příjemné 

teplo. Nešlo si nevzpomenout na oka-

mžiky, kdy jsem tu před časem čeka-

la s autem před letištěm. Bylo –35 °C 

a nemohla jsem vypnout motor auta, 

protože by už nenastartoval. Je to pří-

jemná změna. V letištní hale na mě 

čeká Arnt, můj norský kamarád, který 

mě doprovázel i při závodě jako můj 

handler – pomocník. 

Ve stopách závodu FINNMARKSLØPET



» LETADLO LETÍ NAD KRAJINOU, KTERÁ JE 

PLNÁ MEANDRŮ RŮZNĚ VELIKÝCH ŘÍČEK 

A JEZER NASKLÁDANÝCH NA POZADÍ 

PLNÉM ZELENĚ. OKO SE TĚŠÍ ROZLEHLOSTÍ 

PROSTORU, KDE JEN MÁLOCO NAZNAČUJE, 

ŽE TU BYDLÍ LIDÉ. « 



114 – Běžet život se psy HUSKY

Na Arnta je vždy spolehnutí, je to skvě-

lý člověk a přítel. Jsem moc ráda, že ho 

zase po čase vidím. Učitel v mateřské 

školce a zároveň zpěvák black metalu 

v sobě snoubí kontrasty, které tady na 

severu naleznete často. 

Arnt je mi průvodcem i při této návště-

vě. Zajeli jsme autem dolů do Kirke-

nes a procházíme centrem a přístavem. 

V Kirkenes končí slavná E6 a její závě-

rečné metry krátce před přístavem se 

mění v prašnou pískovou ulici. Přitom 

tato silnice začíná až v Římě a pak se 

vine napříč Evropou a prochází celým 

Norskem až sem, kde po 5 102 km končí 

u betonového mola, z kterého už může-

te pouze koukat na modravou dálku. 

Zastavili jsme se i v místním muzeu, 

které v průběhu závodu sloužilo jako 

jeden z check-pointů, odpočinkové 

depo pro psy i závodníky. Pamatuji si 

místo, kde jsem tu spala, moji pomocní-

ci mi připravili spacák přímo v historic-

ké expozici pod bombardérem (přišlo 

jim to asi vtipné). Dnes je čas, a tak si 

prohlížím expozici důkladněji. 

Je zde zachycen život lidí, kteří v této 

nehostinné oblasti žili po staletí. Zvláš-

tě zajímavá je nedávná historie druhé 

světové války. Je to vlastně jen 65 let 

a následky války můžete pořád ještě 

vidět. Stále lze na pobřeží moře nalézt 

rezavé válečné vraky, které tu nikomu 

nepřekáží. Na konci války Němci vše 

kompletně vypálili, aby zde postupující 

Rusové nic nenašli, především žádnou 

podporu od místních obyvatel. Proto 

fašisti vše srovnali se zemí, aby tu nic 

nezbylo. Ve Finnmarku v podstatě ne-

zůstaly žádné původní budovy, všech-

ny tehdy lehly popelem. Tuto dobu 

nám naštěstí už připomínají jen muzej-

ní expozice, protože Finnmark je vysta-

věn zcela nově. 

Dodnes se zde traduje trochu černý 

vtip: Nikdy nedávejte Němcům do ruky 

zápalky… 

Z Kirkenes odjíždíme po silnici E6 

směr Alta. Cestou se nejprve zastavuje-

me v Neiden a pak ve Varangerbotn. 

 Neiden je kontrolní bod, kterým se při 

závodě projíždí dvakrát. Je zde útulná 

restaurace s fotografiemi rybářů a jejich 

trofejí. Na místě, kde v březnu parko-

valy týmy závodních psů, roste vysoká 

tráva. 

Při vzpomínce na závod se mi vybavu-

je třeskutá zima. Dnes si tu teplý vánek 

pohrává s neposečenou trávou a řeka 

vesele klokotá. 

Varangerbotn. Dojezd na tento kontrolní 

bod je zpestřen tím, že při vjezdu na led 

se z cedule dozvídáte, že vjíždíte na Arctic 

sea. Při vjezdu na mořskou hladinu se mi 

zatajil dech. Pro nás suchozemce z Čech 

není úplně běžné přejíždět po zamrzlém 

moři. Navádějí nás hořící pochodně až do 

místa, kde si já i psi můžeme odpočinout. 

Přijíždíme nad ránem. Místo odpočinku 

pro psy je vlastně v malém skanzenu vedle 

místního muzea, kam jsou přemístěna ně-

která původní stavení, která se podařilo 

zachránit. Za chvíli se zde seběhli pořada-

telé a jejich milé přijetí bylo jedním z úžas-

ných vřelých okamžiků, které mě na trati 

potkaly. 

Pokračujeme dál a zastavujeme před 

městečkem Tana Bru. Sestupuji k mo-

hutné řece, která nese stejné jméno, 

a vidím ji dnes poprvé v pohybu, neza-

mrzlou. Podél řeky stojí rybáři a vodní 

hladina se třpytí slunečními záblesky. 

V Taně mi při závodě Bargebyløpet 

byla taková zima jak nikdy v živo-

tě a omrzly mi tu prsty na pravé ruce 

i obličej. 
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Tady dokáže být opravdová zima. Pod-

nebí zde není ovlivňováno teplým mo-

řem. Jsme schováni za kopci, počasí tu 

je tedy vnitrozemské a dokáže vážně 

potrápit. 

Pokračujeme dál směrem ke Karasjo-

ku. Cestou míjíme hospodářská stavení 

u silnice. Sirmu ani moc nepoznávám. 

Během závodu jsem sem přijela se psy 

už za tmy a po půlnoci odjížděla zase 

dál. Pamatuji si pouze chuť vynikající 

polévky od paní domácí. 

Vjela jsem na řeku, která byla celá ve tmě. 

Oči si už přivykly pouze na světlo z čelové 

lampy a černočernou tmu kolem. Mo-

notónní putování. Celá jsem se ponoři-

la do sebe. Na cestě jsem už téměř týden 

a únava dělá své. Najednou po přejezdu 

drobné zatáčky mě ozářilo jasné světlo. 

Světlo jako při setkání s boží prozřetelností. 

Srdce se mi rozbušilo a oči otevřely doko-

řán. Před námi svítí most. Most překlenu-

jící celou širokou řeku z jednoho břehu na 

druhý – a celý svítí. Most podjíždím, ještě 

se za ním dlouho otáčím a zároveň se opět 

ztrácím v černočerné tmě. 

Dnes vidím obyčejný plechový most, 

který není úchvatný vůbec ničím. 

V mých vzpomínkách ale zůstane na-

vždy tak, jak jsem se s ním setkala 

poprvé. 

Z auta sleduju proudící řeku a zkou-

ším si vybavit, kde probíhalo mé šílené 

dobrodružství na hladkém ledu a ob-

rovských ledových muldách, ze kterých 

nebylo úniku. Bylo to někde poblíž Le-

vajoku, kam jsem dojížděla za rozbřes-

ku. Vybavuje se mi ten hrozný pocit, 

kdy jsem nevěděla kudy dál a kdy saně 

lítaly ze strany na stanu na muldách 

ledu vytlačených tlakem proudící řeky. 

Proplétání mezi balvany podél břehu 

a hledání nějaké možné cesty vpřed… 

Levajok. Vjíždíme do tichého kempu. 

Nikde ani živáček. Je to velký rozdíl 

proti závodu, kdy se tu hemžily stovky 

lidí a psů. Restaurace je také prázdná. 

Dáváme si kávu a vafli a já nasávám at-

mosféru té útulné místnosti. 

Pamatovala jsem si, že na stěně visel 

obraz psího spřežení a upoutalo mě na 

něm to, že ten obraz měl zvláštní ledo-

vou atmosféru, na kterou jsem hypno-

tizovaně zírala. Konečně si můžu ob-

raz prohlédnout zblízka. Ano, takhle 

mrazivý obraz bych si pověsila i doma 

na zeď. Opravdu vyvolává mrazivé po-

city. Jdeme se podívat ven k řece. Ko-

nečně dokážu pochopit, proč mi kotvy 

saní ani náhodou nešly zaseknout do 

země. Břeh řeky, kde bylo stanoviště 

pro psy, je celý pokryt maxi oblázky. 

Levajok je místo, kterým se v průběhu zá-

vodu projíždí dvakrát. V Levajoku se také 

oddělují tratě závodů na 500 a na 1000 ki-

lometrů. Zatímco závodníci na 500 km 

zde již otáčejí po řece do Karasjoku, jsou 

v polovině závodu a důležité je, že tu horší 

část s postupem přes hory už mají za sebou, 

závodníci na 1 000 km vědí, že sem při-

jedou znovu po dalších pěti stech kilome-

trech. Stojím nad svými psy, kteří odpo-

čívají, a dívám se směrem proti proudu, 

směrem do Karasjoku. 

Dívám se za spřeženími s osmi psy 

odjíždějícími tím směrem a závidím 

jim, že už jedou domů. Potom, jak po 

filmovém střihu, zde sedím po pár dnech 

znovu na tom samém místě a s nadějí se 

dívám tím samým směrem a vím, že cíl 

už není tak daleko a že to snad opravdu 

dokážeme. Když tu sedím a nabírám síly, 

IngerMarie Haaland dojíždí vítězně do 

cíle jako první žena v historii závodu. 

Závod pro všechny skončil. Ne však pro 

mě a mé psy. Je to jenom naše věc, jestli 

dojedeme, nebo ne. 
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Cesta autem z Levajoku do Karasjoku 

je zdlouhavá, cesta se psy z Levajoku 

do Karasjoku po zamrzlé řece je šíle-

ná. Je lepší překonat těch 80 km v noci 

v polospánku než sledovat zákruty řeky 

před sebou a doufat, že za tou další za-

táčkou už konečně bude Karasjok. 

Když jsem jela závod v roce 2009, 

check-point byl až za městem. Nebylo 

tu nic, jen jedna vytápěná buňka pro 

pořadatele a tři stany pro závodníky. 

Příští rok už byl checkpoint v prosto-

ru místního muzea a musím říci, že byl 

i mnohem útulnější a příjemnější. 

Pohled na hodinky mi říká, že by se 

mělo začít pomalu stmívat. Ne však 

tady. Je období polárního dne. Slunce 

během celých 24 hodin vůbec nezapad-

ne. Prostě se vám slunce stále točí nad 

hlavou a je pořád světlo. Pokud nemáte 

na ruce hodinky, které vám říkají, kolik 

je hodin, jste úplně ztraceni. 

Po návštěvě muzea v Karasjoku pokra-

čujeme silnicí směřující do Kautokeina 

a pak do Alty. Míjíme Kennel Eng-

holm Husky, který znám jenom z ob-

rázků na webové stránce. Ráda bych 

se tu jednou zastavila, jméno Engholm 

je legendou závodu Finnmarksløpet. 

Dnes to ale zase nedopadne. Snad ně-

kdy příště… 

Za chvíli projíždíme Jergul. Po silnici 

to sem bylo opravdu jen kousek. Při zá-

vodě pro závodníky na 500 km to sem 

z Karasjoku přes kopec měří 69 km, 

po silnici ani ne dvacet. Závodníci na 

1 000 km do Jergulu nezajíždí. Jedou 

z Karasjoku rovnou do Jotky, kde se 

obě tratě před jezerem Iešjávri zase 

pot kávají, a pak hurá do Alty. Zastavu-

jeme se v Jergulu v hlavní budově útul-

né dřevěné novostavby a já se po chvíli 

vrhám k řece, abych viděla místo, kde 

odpočívali psi. Jak je to jiné. Voda si 

proudí a kdo by to řekl, že tu před pár 

měsíci bylo místo checkpointu. 

Jedeme silnicí ke Kautokeinu. V zimě 

se tu podél silnice pásla stáda sobů. 

Není to vůbec žádná sranda na po-

slední chvíli s autem a těžkým přívě-

sem zastavit na silnici, která je pokryta 

jenom uježděným ledem. Dnes je vše 

zelené a po sobech ani památky. Jsme 

teď v oblasti, kde žijí převážně původ-

ní obyvatelé Finnmarku Sámové, kteří 

zde od pradávna chovají soby. V turi-

stické příručce říkají, že v Katokeinu 

žije 3 000 obyvatel a 100 000 sobů. Sá-

mové mají své tradice a kulturu, které 

si udržují. Není nic neobvyklého, že 

si oblékají tradiční sámské oblečení, 

podle kterého je jednoduše poznáte. 

Zapomněla jsem říci, že v Karasjoku 

zasedá sámský parlament, v televizi 

naladíte Sámi kanál a rádio v sámštině 

je zde taky samozřejmost. Pokud tito 

lidé odloží svůj kroj, tak ani nepoznáte, 

že jsou Sámové. 

Nízké břízy pokrývají krajinu, kam až 

oko dohlédne. Dnes jsou zelené a dá-

vají krajině přátelský nádech. V zimě 

je zde vše jen černobílé. Sníh a černé 

pokřivené břízy, které spíš než jako 

stromy vypadají jak suché černé křoví. 

Dále na kopcích a na planinách, kte-

rým se říká vidda, už nerostou ani tyto 

břízy. Je to jenom holá kamenitá pláň 

porostlá trávou. Pokud se rozhlédnete 

kolem, vidíte daleko. Opravdu dale-

ko. Je to úplně něco jiného, než na co 

jsme zvyklí z domu. Doma jsou stromy 

všude. Obrovské, s košatými korunami, 

vysoké desítky metrů. Rámují krajinu, 

člověka chrání a poskytují mu bezpečí, 

úkryt. Jsou prostě všude. Když přijede-

te do Finnmarku a chcete tu žít, musíte 

se naučit žít bez stromů. 



120 – Běžet život se psy HUSKY

Musíte se naučit žít na velkých otevře-

ných planinách a ustát pohled na vzdá-

lený horizont, ke kterému se blížíte té-

měř neznatelným tempem. 

Pamatuji si své první pocity, když jsem 

se na těchto pláních ocitla. Je to strach, 

nespokojenost, nejistota, neschopnost 

se podle něčeho orientovat. Postupem 

času jsem si ty pláně zamilovala. Pokud 

je milujete, najdete zde i cestu… 

Funguje to ale i opačně. Když mě doma 

v Čechách navštívil Roger Dahl při své 

cestě z Alty do Chorvatska na svém ko-

vovém oři, bylo vidět, že se uprostřed 

našeho lesa taky úplně necítí. Posteskl 

si, že není nikam vidět, že se za těmi 

stromy klidně může někdo schovávat, 

a když se v tom lese ztratíš, tak nena-

jdeš cestu zpět a nikdo tě už nenajde… 

Souhrnně označil tento les za Robin 

Hood Forest, ze kterého může každou 

chvíli vyskočit. Roger ani netuší, jakou 

mi tím udělal radost. 

V dáli vidím rudou záři. To je světlo nad 

Altou. Už to není daleko. Jenom sjet pod 

kopec a pak po zamrzlé řece nějakých 

20 km. Už je to tak, my to prostě dojede-

me. Najednou se mi po celém těle začíná 

rozlévat lítost. Smutek nad tím, že to končí. 

Poslední dny bylo vše tak naprosto jasné, 

jít vpřed a nezastavovat. Nedívat se nalevo, 

napravo. Cíl byl tak jasný. Co vlastně teď 

bude? Jak je vše jednoduché, když máte jas-

ný smysl života, kterého chcete dosáhnout… 

V cíli mě vítají moji pomocníci. Karel, 

Arnt, Juraj. Juraj má v očích slzy. Arnt 

nemůže dojetím téměř mluvit. Všichni 

jsou šťastní i zoufale vyčerpaní. Můj dík 

patří mým úžasným psům, mým pomocní-

kům za to, jaké zázemí mi vytvořili a vždy 

mi byli oporou. Arnt i Juraj jsou v mých 

očích ti nejlepší pomocníci na světě a zá-

vod jsme dokončili jenom díky nim! 

Do cíle jsme dojeli sice jako poslední, ale stá-

vám se první ženou, musherkou, která kdy 

dojela závod Finnmarksløpet na 1 000 km se 

sibiřskými huskyi. Stávám se i první ženou 

cizinkou a i první Češkou – fůra prvenství, 

ze kterých nelze jinak než se těšit. 

Tři měsíce pobytu s mými psy v Norsku mě 

přišly na tolik peněz, že by se za ně dalo 

u nás doma v Čechách dva roky pohodlně 

žít. Dát dohromady sponzory, finance, po-

skládat a natrénovat tým psů, zorganizo-

vat lidi, kteří mi při závodě pomáhali, ujet 

autem bez poruchy téměř 10 000 km… to se 

mi dnes zdá jako nadlidský úkol. Já jsem 

se svými psy prostě dojet musela, protože 

závod sám už byl jako třešnička na dortu, 

kterou dostal ten nejhodnější za odměnu. 

Stále se mi zdá neuvěřitelné, že jsme 

s pejsky ujeli 1 000 km. I tahle trasa 

z Kirkenes do Alty měřila nějakých 

500 km a byl celkem problém to usedět 

v autě. 

Čekám v rozlehlé hale letiště Alta. Ven-

ku září slunce a nad fjordem se rýsu-

jí zasněžené kopce. Krátce po startu 

rozeznávám z okénka letadla ta místa, 

která znám. Vzlétáme nad Bossekop, 

pod námi vidím Kvenvikmoen, místo, 

kde jsme tři měsíce bydleli. Vidím naši 

tréninkovou trať a dál už jenom hněda-

vou pustinu, kterou neznám. Vzlétáme 

nad mraky a letíme směr Oslo. 

Odlétám domů a v srdci mi zůstává 

přání ještě se sem někdy vrátit. 
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» MEANDR MAJESTÁTNÍ ŘEKY ALTY, 

VLÉVAJÍCÍ SE DO BARENTSOVA MOŘE. «
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U nás doma nepotřebujeme zvonek. 

Když před barákem zastaví nějaké 

auto, psi okamžitě spustí uvítací povyk. 

Říkám, že to je alarm a že nás aspoň 

nikdo nevykrade. Ano, reagují na auta 

a reagují především na to moje. Pozna-

jí, které auto je naše. Pokud se odněkud 

vracím domů v noci, musím si to dobře 

rozmyslet, protože psi okamžitě spustí 

rachot a já nechci rušit sousedy. Když 

jedu domů později, snažím se psy nějak 

zmást, ale většinou se mi to nepovede. 

Zkouším zhasnout světla a dojet domů 

z kopce bez motoru nebo k domu ne-

couvat, jako to vždy dělám. Jenže oni 

slyší náš motor a začnou kvílet, i když 

jsem ještě tři sta metrů daleko. Jed-

nou jsem pracovala na zahradě, proje-

lo kolem auto a psi začali vyvádět. Šla 

jsem se podívat, kdo přijel, ale vidím, 

že auto jede dál. Za chvíli se ale vrátilo. 

Byli to lidé, co mě hledali. Když přijeli 

k našemu domu, zase se spustil uvítací 

koncert. Přišli jsme na to, že naše auta 

jsou VW, a jak se zdá, mají stejný typ 

motoru. Psi byli odhaleni, nepoznají 

auto, ale rozeznají typ motoru a zcela 

jistě i styl jízdy…

VW T4 2,5 TDI, 111 kW





» NAJÍT SPRÁVNÉHO LÍDRA JE DOST SLOŽITÉ. 

MUSÍ TO BÝT PES, U KTERÉHO SE SNOUBÍ 

INTELIGENCE, CHUŤ PRACOVAT A CHUŤ 

S VÁMI TAKŘÍKAJÍC TÁHNOUT ZA JEDEN 

PROVAZ. «
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Najít toho správného lídra (nebo ale-

spoň nějakého lídra) je dost složité. 

Musí to být pes, u kterého se snoubí 

inteligence, chuť pracovat a chuť s vámi 

takříkajíc táhnout za jeden provaz. 

U lídra není moc žádané, aby vymýšlel 

vlastní improvizace, ale může se vám 

stát, že je také oceníte. Lídr v týmu je 

můj parťák, kterému musím důvěřovat, 

spolu ovládáme spřežení a určujeme, 

kam společně pojedeme a jak vyřešíme 

problémové situace. 

Mým prvním lídrem byla Růženka. 

Rózu a Korču jsem do opatrování do-

stala hned na začátku od svého šéfa 

v práci, protože se o ně po úmrtí v ro-

dině neměl kdo starat. Róza byla gé-

nius. Když ke mně přišla, byly jí čtyři 

roky. Já o psím spřežení nevěděla vů-

bec nic a ona také ne, ale uměla řadu 

povelů a byla to taková stará struktura. 

Když jednou projela nějakou trasu, už 

si ji navždy pamatovala. 

Problém nastal, když jsem později 

chtěla odbočit někam, kde to neznala. 

Vůbec to nechápala a žádné novinky ne-

byla ochotna akceptovat. Když jsme jeli 

v úplně novém prostředí, poslouchala 

naprosto úžasně a já jí v pohodě říkala, 

kam odbočit. Na starých tratích ji k od-

bočení donutilo jen máloco. S Růžen-

kou později začala běhat i Heduš.

Lídři
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Heduš. Malé štěně, které jsem koupila 

od Slováků Oravců. Heduš mi přivezli 

jako šestiměsíční vystrašené štěně. Po 

týdnu u nás doma se lekla bouchnu-

tí dveří, vyskočila z otevřeného okna 

v prvním patře na beton a zlomila si 

přední tlapku. Léčení bylo zdlouhavé, 

náročné a drahé, ale díky jejímu zraně-

ní jsme spolu byly v neustálém kontak-

tu a navázaly jsme spolu neuvěřitelně 

blízký vztah. Z Hedy se postupem času 

stal geniální lídr. I Heda však měla 

své mouchy. Jak jsem říkala, byla dost 

ustrašená, a když jsme někoho míjeli, 

měla s tím velký problém. Poté, co jsme 

v Rakousku při jednom závodě šplha-

li nahoru po sjezdovce a před Hedou 

smykem zastavili dva lyžaři, přestala 

mít ráda lyžaře. Jakmile Heda vytu-

ší lyžaře za zatáčkou, začíná pomalu 

otáčet spřežení a prý že jedeme domů. 

Zkrátka je nemá ráda. Ano, Heda je 

lídr, který dělá vlastní rozhodnutí. 

Když dojde k závěru, že dnes už to sta-

čilo, tak prostě ostatní otočí a vracíme 

se domů. 

Když Růženka odešla do výslužby, 

protože už ostatním nestačila, začala 

s Hedou běhat jako lídr její dcera Bec-

ky. Dlouho se zdálo, že je tam Bekišo-

vá jenom do počtu, ale když jí byly tři, 

dokázala se prosadit. Při jednom závo-

dě, kde se při druhém okruhu odbočo-

valo jinak než minule, došlo mezi lídry 

k rozporu. Heda chtěla jít cestou, kte-

rou už znala, a Becky odbočila správně. 

Postřehla jsem, co se tam vepředu děje, 

a byla jsem moc ráda, že Becky koneč-

ně začíná rozum brát. 

Když jsme jeli na náš první Finnmarks-

løpet do Norska, Hedě bylo už osm let. 

Moc jsem si přála ji s sebou jako lídra 

mít, protože ona byla zárukou, že bude 

vše probíhat hladce. Při jednom z po-

sledních tréninků však Heda rozhodla 

sama. Krátce po startu jsme najeli na 

zamrzlé jezero, ona spřežení otočila 

a jeli jsme domů. Dobře, tak jak mys-

líš. Od té doby funkci hlavního lídra 

převzala Becky. Náš první závod na 

500 km jsme šťastně dokončili a Becky 

byla královnou. 

Becky je zodpovědná pracovnice. Kdy-

by to měla být dívka, mohli byste si ji 

představit ve školní uniformě, jak se 

stále hlásí a vždy všechno správně ví. 

Je tak zodpovědná, že nic samostatně 

nevymýšlí. Naprosto úžasná je ale Bec-

ky ve sledování ztracené trati. Doká-

že pod hlubokým sněhem najít tvrdou 

uježděnou trať a tu sledovat. Je to tako-

vý slídič. Když s ní jedete po otevřené 

pláni, ona je odborník na hledání trati. 

I když třeba najde stopu po myši, která 

se tudy omylem přehnala a kličkovala 

ze strany na stranu, tak Becky tu trať 

bude sledovat, ať si o tom myslíte, co 

chcete. 

I k Becky jsem musela přiřadit nového 

učedníka, abychom měli v záloze něja-

kou čerstvou sílu. Ale koho? Dala jsem 

šanci Kačence, ale poté, co jsme objeli 

Maxov kolem dokola po asfaltě, její zá-

řivá hvězda na čas pohasla a na udělení 

důvěry si musela chvíli počkat.  

Musím říci, že u nikoho jiného se až do 

letošní zimy žádný výjimečný talent ne-

projevoval. Takže jsem vsadila na nej-

mladší generaci. 

Malá Grétka v průběhu zimy běhala 

po boku své prababičky Heidi, jezdila 

po boku své inteligentní pratety Becky 

a zkoušela to i po boku své zasloužilé 

matky Kači. Skvělá škola pro mladou 

dámu. Gábinka vypadá taky nadějně. 

Gracie spíš kouká, kde co lítá, a na zod-

povědnou práci se nesoustředí. Holky 

jsou ale ještě pořád dost malé a mají ce-

lou kariéru před sebou. 
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» ŽIVOT SE PSEM, KTERÝ MÁ VLASTNÍ 

OSOBNOST A NÁZORY, JE SLOŽITÝ.  

SICE S NÍM MŮŽETE TIŠE NEBO HLASITĚ 

NESOUHLASIT, ALE JAK ŘÍKÁ KLASIK, 

TO JE VŠECHNO, CO S TÍM MŮŽETE 

UDĚLAT. « 
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Venku šílené vedro, sedím na studené 

zemi v chodbě, abych unikla slunečním 

paprskům, které nás spalují už řadu 

dní. Na kolenou mám počítač a snažím 

se sepsat něco ze svých studených his-

torií. Pod nohama se mi batolí tři malá 

štěňátka, která se mi tu a tam pokusí 

okusovat počítač nebo palec u nohy. 

Všude kolem jen vřískot a divoká hra. 

Vše z vyvýšeného schodu pozoruje spo-

kojená matka Kača. Ať se tomu dorostu 

chvíli věnuje i někdo jiný, když ona 

sama je už celá okousaná. Víme obě, že 

to bude trvat ještě pár minut a pak zase 

upadnou do tvrdého spánku, kterým 

kromě výzvědných misí tráví většinu 

dne. 

Vše je pro ně nové, ponožky v koupel-

ně, pantofle, rohožka…. Vše musí řádně 

prověřit. A když mají průzkumu dost, 

začnou usedavě plakat a naříkat, aby 

přivolali pojízdnou cisternu s mlékem 

a pak s plnými pupíky spokojeně usína-

jí. I já v teple lehce podřimuji a vzpo-

mínám na to, co jsme spolu prožily… 

Spřežení se v úplné tmě prodírá ledo-

vými plotnami. V čele běží drobná fen-

ka. Tlak vody zprohýbal tlustý led, kte-

rý řeku s příchodem třeskutých mrazů 

před mnoha měsíci celou sevřel. Voda 

však proudí pod povrchem dál. Před 

nějakým časem se částečně vylila na 

povrch a vytvořila plochu hladkou jak 

kluziště. Tyčky označující trať původně 

vedly středem řeky. Teď kolem nich ale 

vůbec nelze jet, protože tam je trať nej-

horší. Je tma, nic nevidíte, dohlédnete 

jen tam, kam dosvítí světlo čelovky, vů-

bec netušíte, kde je led nejhorší a kudy 

se dá projet. Za denního světla se pro-

stě rozhlédnete, vyberete směr a toho 

se držíte. Ale ve tmě? Jste tu vydáni na 

pospas hříčkám přírody a můžete ne-

smyslně projíždět jednou ledovou dírou 

za druhou, protože nevidíte, kudy by 

se to dalo objet… 

Máte zoufalý pocit, že se z toho nikdy 

nevymotáte, a dřív nebo později se ten 

hloupý led někde prolomí a vy tu na-

vždy zůstanete. Ujeli jsme už tolik ki-

lometrů a na cestě jsme už několik dní 

a není přece možné, že to právě tady 

skončí, když do cíle máme už jen něja-

kých 300 km. Malá fenka vepředu na 

slovo poslouchá moje příkazy:  

Dži – vpravo, hó – vlevo, kličkujeme 

mezi bariérami ledu a kamení a já už 

jsem zoufalá. 

Přichází poslední povel: Dělej, jak my-

slíš… A jen se snažím udržet na saních, 

které se prodírají vpřed a občas je to 

stáhne po hladkém ledu do ledové pro-

lákliny. Já se jen držím a snažím se ne-

spadnout, protože vedení se ujala Kača 

a já jí naprosto důvěřuju. Jinou mož-

nost vlastně ani nemám… 

Jedeme závod na 1 000 km. Únava 

a délka nás doběhly a osvědčený lídr 

Becky už nechce běžet dál v čele spře-

žení. Je to dálka a to psychické vypětí 

už je na ni moc velké. Je tu ale Kača 

a ta nás zachrání a dovede šťastně do 

cíle. Když dáte šanci někomu, nad kým 

jste už dávno zlomili hůl, tak vás může 

jedině mile překvapit. 

Před pár lety, těsně před Nový rokem, 

přijíždí můj drahý přítel Gerd Sandweg 

z Německa a přiváží pro mě štěňátko, 

na které se těším už od podzimu. Máme 

i jedno naše štěňátko, malého Karla, 

syna od Báry. Karel je pěkný cvalík – 

jak by ne, když je to jedináček. 

Kača
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Karel i Kača jsou zhruba stejně staří, 

ale už během prvních telefonátů se mi 

zdálo, že ta Gerdova štěňátka jsou pro-

ti Kájovi nějaká malá. Váhový rozdíl 

se stále zvyšoval. V den, kdy německá 

delegace přijela, seděl Karel načinčaný 

v pokoji na gauči, připravený přijímat 

návštěvy. A pak dorazila naše Kačenka. 

Co to ale je za zaprdlíka? Proti Kájovi 

byla sotva poloviční. I na Gerdovi byly 

vidět rozpaky, co nám to přivezl za prc-

ka… 

Kača a Karel vyrostli spolu jako souro-

zenci. Vůbec jim nevadilo a dodnes ne-

vadí, že on je veliký a ona malá. Kača 

vždy vše dohnala svojí záludností a ra-

finovaností a průběžně si na Kájovi cvi-

čila zápasnické chvaty. O hlavu většího 

psa dokáže v nestřežený okamžik složit 

k zemi. Během let se z ní stala šedá 

eminence naší smečky. 

Když k nám někdo přijde na návštěvu, 

okamžitě se vyptává, kdo že je tu ten 

lídr. Pokaždé říkám, že lídr je tu Karel, 

protože je největší a nejsilnější. Tomu 

všichni rozumí a jdou si Káju podr-

bat, protože si okamžitě získal jejich 

sympatie. Pak ale ve výkladu dodá-

vám, že Karel je sice lídr, ale šéfuje tu 

malá Kača, protože je nejrafinovanější, 

a když si vzpomene, tak Karla klidně 

zmastí. 

Kačenka poslouchá na slovo, tedy po-

kud je v oplocené zahradě a nemá moc 

na výběr. Pokud se ale dostane mimo 

můj dosah, vím, že mám o zábavu po-

staráno. Že se nechala lapit na lacinou 

laskominu, to se stalo v jejím životě 

myslím jednou a naposledy. I pes se 

chybami učí. Pokud se jí úlisně snažíte 

nabídnout nějakou dobrůtku, odpoví 

vám pohledem, ve kterém je vepsáno: 
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„To si snad děláš legraci, že bych o tuh-

le srandu přišla tak lacino.“ Posbírá, 

co je mimo dosah, a odchází znuděně 

někam, kde by se mohla dostatečně po-

bavit. 

Kačenka se jako lídr dokázala několi-

krát skvěle uvést. Poprvé se předvedla, 

když jsme křížily asfaltovou silničku 

a já chtěla pokračovat dál po zasně-

žené trati. V nestřeženém okamžiku 

lídr Kača vyhodnotila situaci a přišla 

se zlepšovacím návrhem. Půjdeme se 

projet po silnici, je to přeci lepší než se 

bořit v hlubokém sněhu a navíc do kop-

ce! Měla jsem zapřaženo asi osm psů, 

a když jsem si uvědomila, že spřežení 

odbočuje vlevo na asfalt, bylo už poz-

dě na brždění v hlubokém sněhu. Saně 

vyjely na silnici pokrytou jen lehoun-

kou vrstvou. Při zoufalém pokusu za-

šlápnout brzdu bodce drnčely o asfalt 

a kolem létaly jiskry. Vydali jsme se na 

šílenou jízdu serpentinami, kde ze za-

táčky každou chvíli mohlo vyrazit auto. 

Ani náhodou jsme nebyli na své straně 

silnice. Mohla jsem akorát zoufale kři-

čet a snažit se psy odklonit na některou 

zasněženou odbočku. Následovaly zou-

falé povely dží a hó podle toho, jakou 

cestu jsme zrovna míjeli. Kača při kaž-

dém povelu pouze zrychlovala a nikdy 

nezapomenu na ten kukuč, který na mě 

dozadu hodila: „To je ale sranda, viď?“ 

Bohužel jsme se ještě nepobavili dost, 

takže jsme uháněli dál… 

Po nějaké době Kačenka milostivě od-

bočila na povel hó do louky, kterou 

znala, a já tam dokázala zastavit. Sva-

lila jsem se v šoku přes sáně a hluboce 

oddechovala. Mohlo být po nás, ně-

které auto nás klidně mohlo rozšmel-

covat na kaši. 
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Kača jako lídr končí a může na mě há-

zet sebelíbeznější kukuče, už se ne-

smím nechat napálit! Je dobré mít chyt-

rého lídra, ale rozhodně ne "vychcané-

ho". 

Naše Kača vždy naprosto přesně ví, co 

chce a co nechce. Je potřeba s tím počí-

tat a nenechat se tím zaskočit. A co víc, 

je třeba být stále o krok napřed a před-

vídat, co by ji asi tak mohlo napadnout. 

Cvičí vlastně moji fantazii a nakonec 

přijde s něčím ještě šílenějším… 

Takhle vypadá život se psem, který má 

vlastní osobnost a názory. Vy s ním mů-

žete pouze tiše nebo hlasitě nesouhlasit, 

ale jak říká klasik, to je tak maximum, 

co s tím můžete udělat. 

Dnes už je Kačenka seriózní matka, 

bláznivé nápady ji opustily, nebo je 

spíš dokáže lépe tutlat. Stále ale do-

káže něčím překvapit. Myslím, že je 

hrdá na své dcery Gábi, Grétu a Gra-

cii, které budou pokračovatelkami 

jejího rodu. 





» POZICE LÍDRA NENÍ NÁROČNÁ FYZICKY, 

ALE HLAVNĚ PSYCHICKY. LÍDR SI TOTIŽ 

MUSÍ UDRŽET ODHODLÁNÍ BĚŽET STÁLE 

VPŘED DO NEKONEČNÝCH DÁLEK A JEŠTĚ 

U TOHO PŘEMÝŠLET. CO SI BUDEME POVÍDAT, 

MYŠLENÍ BOLÍ A ZVLÁDÁ TO JEN MÁLOKDO! «
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Když se vrátím do dětských let a listu-

ji ve své rozepsané knize, knize plné 

obrázků vlků a nejrůznějších výstřižků, 

narážím na obrázky z časopisu 100+1 

a dočítám se fůru zajímavých věcí. Pa-

matuji si, jak mě jeden konkrétní člá-

nek o Aljašce a o závodu Iditarod úplně 

nadchnul. Doprovázely ho fotogra-

fie mladé ženy se psím spřežením, jak 

v cíli vítězoslavně zvedá ruce a na tváři 

má široký úsměv. Vidím, že jsem si tyto 

obrázky vystřihovala v roce 1984, to 

znamená skoro před čtyřiceti lety. Jak 

jsem tenkrát mohla tušit, že se mi ten 

obrázek vypálí do hlavy, a i když na 

něj zdánlivě zapomenu, už mi v hla-

vě zůstane navždy? Četla jsem tenkrát 

o Susan Butcher, musherce z Aljašky, 

která zvítězila v závodě, který je nároč-

ný i pro ty nejtvrdší muže.  

Článek ve 100+1 popisoval závod Idita-

rod z roku 1983. Když se dívám na své 

výpisky, zjišťuju, že jsem si poznamena-

la povely pro psy, obsah saní a receptu-

ru na přípravu krmení pro psy. V pod-

statě samé důležité věci. Dál tu je úry-

vek, který mě naprosto okouzlil: 

„Byla již noc, když jsme dorazili do úseku 

vypáleného lesa. Sníh stále padal a trať 

úplně mizela v závějích. Až doposud jsme 

závodili jako jednotlivci, až teď jsme běželi 

jako tým. Já a moji psi…“ 

Četla jsem o závodu Iditarod, který 

vede severskou pustinou. Bylo mi dva-

náct, byla jsem nadšená tím, co čtu, 

a chtěla jsem být jako ONA. 

Ženy a mushing
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Susan Butcher 

Susan se narodila 26. prosince 1954 

v Bostonu, ve státě Massachusetts. Od 

dětství dělala, co ji bavilo, a nejvíc ze 

všeho ji bavilo být venku se svým psem. 

Nikdo jí neříkal, co má jako holčička 

dělat a co by naopak dělat neměla, pro-

tože to dělají jen kluci. Vystudovala ve-

terinu na univerzitě v Coloradu a stala 

se veterinárním technikem. Zde se také 

setkala se ženou, která už v té době zá-

vodila se psím spřežením. Susan u ní 

pracovala. Tehdy se ukázal její talent 

a zvláštní schopnost rozumět zvířatům, 

kterou u sebe rozvíjela už od malička. 

Myslím tím rozumět zvířatům intuitiv-

ně. Colorado jí začalo být malé, a tak 

logicky přišla na řadu Aljaška, kde se 

rozhodla pracovat a žít. V roce 1975 

přišla do města Fairbanks, kde pak dva 

roky pracovala u Joe Redingtona, velké 

legendy mushingu a zakladatele závo-

du Iditarod. Jako odměnu za svoji prá-

ci od něj dostala své první psy a začala 

s nimi závodit. Do té doby byl Iditarod 

výsadou především mužů a do první 

dvacítky závodníků se žádná žena ne-

dostala. Když se Susan poprvé v roce 

1978 zúčastnila závodu Iditarod, dojela 

devatenáctá, což byl obrovský úspěch. 

Susan dokončila závod následně devátá 

a pak stále lépe. Dvakrát skončila dru-

há. Žila v opuštěném srubu uprostřed 

pustiny jenom se svými psy, aby je 

mohla dostatečně trénovat. Susan v té 

době se svými psy ročně natrénovala 

10 000 km. 

V následujícím roce, to byl rok 1985, ale 

už její ambice byly větší. Přišla na start 

se skvělým týmem a byla připravena 

zvítězit. Susan vyjela na trať plná oče-

kávání a odhodlání. 
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Druhý den závodu však za tmy narazi-

la na trati na divokou losí samici, která, 

než aby se brodila hlubokým sněhem, 

raději kráčela po ujeté trati závodu. 

Losice na místě zabila dva psy a dal-

ších třináct poranila. Susan byla touto 

událostí otřesena. Aby toho nebylo 

málo, tak se vítězkou nakonec stala Li-

bby Riddles a stala se tak první ženou, 

která si v závodě Iditarod dojela pro 

vítězství. Susan tak přišla o pomysl-

né historické prvenství, ke kterému už 

řadu let směřovala. Co s tím? Někdo by 

zanevřel na svět, ale Susan se nevzda-

la. Rozhodla se, že se stane musherem, 

který Iditarod vyhraje nejvíckrát. A jak 

se rozhodla, tak se i stalo. V dalším 

roce skutečně zvítězila, zajela i časový 

rekord závodu (11 dní, 15 hodin a 6 mi-

nut) a ten si pár let udržela. Celkově 

v závodě Iditarod zvítězila čtyřikrát 

a díky ní také vzniklo následující rče-

ní: Aljaška je země, která dělá z mužů 

muže a kde Iditarod vyhrává žena. 

Susan v době, kdy závodila, patřila 

k závodníkům, se kterými se musí po-

čítat na předních pozicích, a stala se 

ženskou legendou mushingu. Získala 

řadu ocenění a stala se také amatér-

ským sportovcem roku. V roce 1994 se 

po šestnácti letech závodění rozhodla 

ukončit závodní kariéru a odejít do psí-

ho důchodu. 

Bylo by skvělé, kdyby její příběh pokra-

čoval pouze úspěchy a oceněními. Bo-

hužel se stalo něco jiného – Susan one-

mocněla leukémií. Podstoupila složitá 

vyšetření a léčbu, bohužel bez úspěchu. 

Susan zemřela 5. srpna 2006 ve svých 

51 letech a stala se legendou. Na uctění 

její památky byla první březnová sobo-

ta, kdy každoročně startuje závod Idi-

tarod, v roce 2008 guvernérkou ame-

rického státu Aljaška vyhlášena dnem 

Susan Butcher. 

Když se někdo zeptá na ženu Iditarodu, 

každý má v hlavě jméno Susan Butcher. 

Ovšem byla tu i ona Libby Riddles, 

první žena, jejíž hvězda zastínila Susan. 

Ani Libby ke svému úspěchu nepřišla 

zadarmo.  

Libby Riddles 

Narodila se 1. dubna 1956. Na Aljašku 

přišla v sedmnácti letech. Pracovala 

jako rybářka, trénovala své psy a zá-

vodila. Libby se psy závodila od roku 

1978. Svůj první Iditarod absolvovala 

v roce 1980 a dojela osmnáctá, další rok 

dvacátá. Iditarod Libby vyhrála hlav-

ně díky důvěře v sebe a své psy a také 

díky tomu, že se nenechala odradit šíle-

ným počasím. Ten rok byly podmínky 

opravdu hodně zlé. 
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Krátce před cílem se většina závodní-

ků zastavila kvůli silné sněhové vichři-

ci. Libby však vyrazila vpřed a k pře-

kvapení všech vánicí projela a dojela si 

pro vítězství. Její vítězný čas byl 18 dní, 

0 hod a 4 minuty. Libby se po svém ví-

tězství už spíše věnovala přednáškám, 

psaní knih a chovu psů, se kterými zá-

vodil její partner. Když se na tyto dvě 

ženy podíváte na některém videu, já 

vidím křehkou tichou blondýnku Libby 

s dlouhými rozpuštěnými vlasy a vedle 

ní Susan se dvěma typickými dlouhý-

mi hnědými copy, lemujícími její obli-

čej. Susan je energická, s obrovským 

nádherným úsměvem. Dvě ženy, dvě 

legendy. 

Když se podíváme hlouběji do histo-

rie Iditarodu, tak najdeme i první ženu, 

která tento závod dokončila. Bylo to 

hned v druhém ročníku, v roce 1974. 

Jmenovala se Mary Shields. 

Vývoj závodu můžeme posoudit hod-

ně z vítězných časů. V roce 1973 překo-

nal vítězný závodník strastiplnou trať 

o délce 1 600 km za 20 dní, 0 hodin 

a 49 minut, Libby vyhrála za 18 dní, 

0 hod a 4 minuty, o rok později Susan 

za 11 dní, 15 hodin a 6 minut a součas-

ný traťový rekord drží s časem 8 dní, 

18 hodin a 46 minut Jon Baker. 

V roce 2013 bylo k závodu přihlášeno 

71 závodníků, z toho 17 žen, a závod 

dokončilo 51 spřežení. V posledních le-

tech na předních příčkách figurují ženy 

jako Aliy Zirkle a DeeDee Jonrowe 

a Norka Sigrid Egran. 

Co říci o ženách musherkách všeobec-

ně? Možná to, že to nemají mezi muži 

jednoduché. Pořád si musíte dávat 

pozor, abyste se nad někým nepovyšo-

vali. Na to jsou všichni alergičtí. Po-

kud žena dělá na závodech doprovod 

svému muži a tu a tam závodí, je to 

něco jiného, než když si vše jako žena 

vydupe z ničeho sama, závodí sama za 

sebe a má své psy, o které se stará. Žen 

v mushingu je hodně, ale těch, co jsou 

skutečně samy za sebe, je jen pár. Je 

něco jiného, když máte jednoho či dva 

psy a věnujete se individuálním disci-

plínám, nebo máte psů hodně a závodí-

te s týmem. 

Ve Skandinávii je vše kapku jinak. Tady 

se nikdo nezamýšlí nad tím, jestli závo-

dí žena nebo muž. V posledních letech 

ženy vítězí ve všech nejtěžších závo-

dech, jako je Finnmarksløpet nebo Fe-

mundløpet a další. Zde se muži snaží 

udržet se ženami krok. Největší ženské 

hvězdy dálkového mushingu jsou zde 

Inger-Marie Haaland, Sigrid Ekran, 

Katy Meier, Elizabeth Edland, Maria-

nne Skjøthaug, Nina Skramstad. Kupo-

divu to jsou většinou blondýnky! O ka-

ždé z nich by se dalo dlouze vyprávět. 





» DEEDEE JONROWE,  

RŮŽOVÁ LEGENDA Z ALJAŠKY,  

NA STARTU ZÁVODU IDITAROD. « 
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Jovka se narodila v roce 1997 a byla 

mým prvním psem plemene sibiřský  

 husky. Koupě toho psa byla velká 

chyba. Kupovala jsem ji ale v obrovské 

euforii, protože jsem si svého huskyho 

vždy velmi přála, a tak jsem nepřemýš-

lela nad tím, že to štěně nemá o niko-

ho velký zájem. Časem se ukázalo, že 

zájem nejeví ani o nějaký pohyb. Jov-

ka byla výstavní šampionka a toť vše. 

Když jsem si pak začala pořizovat další 

psy, nadšená z toho nebyla a asi mi to 

nikdy neodpustila. Běhat ve spřeže-

ní byla Jovka ochotna maximálně do 

svých tří let, pak se rozhodla, že už to 

stačilo. Jediní psi, se kterými se přáte-

lila, byly její dvě dcery Anička a Eliš-

ka, které jsou věrnou kopií své matky. 

Naštěstí jsem včas pochopila, že toto je 

slepá kolej mushingu, a nechala jsem je 

všechny vykastrovat. Doma zůstaly spíš 

do počtu než pro nějaké závodění. To 

jsou zkrátka začátečnické chyby.  

Jovka byla celý život nevrlá fena, která 

neměla skoro nikoho ráda a rozhodně 

neměla ráda mě. Bylo to její rozhodnu-

tí, těžko s tím něco dělat. Mám přeci 

fůru psů, kteří mě rádi mají, a tak se 

z ní nezblázním. Někdy si dvě osoby 

zkrátka nesednou. 

Tak šel čas. Jovka v kolektivu ostat-

ních psů nijak zvlášť oblíbená nebyla 

a ti se ji během jejího života minimálně 

třikrát pokusili zlikvidovat. Jako dnes 

si pamatuju, jak do Jovky Heda strčila, 

jen jakoby omylem. Jovka zavrčela a už 

měla všechny ostatní za krkem. Leže-

la jsem na ní a chránila ji a ostatní psi 

v kruhu dělali výpady, aby se jí opět 

mohli zmocnit. V ten moment mě nepo-

slouchali, dělali, pro co se sami rozhod-

li. Naštěstí jsme se dokouleli do rohu 

k plotu, kde jsem měla krytá záda a je-

den bok, a našla jsem pod sebou kus 

klacku, kterým jsem dokázala udržet 

bezpečný rádius. O nic nešlo. Mě ni-

kdo kousnout nechtěl. Oni chtěli jen 

svoji hračku. Takhle to vypadá, když 

smečka loví. 

Dobře to dopadlo. Hromada šití vše 

spravila a Jovka byla zase jako mladice. 

Přestala jsem ji ale pouštět s ostatními. 

Opravdu nebyla oblíbená. Jak stárla, 

začaly se objevovat i zdravotní pro-

blémy. Přestala zvládat dostatečně se 

samovolně vysoušet a její hustý kožich 

tvořil prostor pro kožní infekci, proto 

bydlela doma. 

Jovka se vždy radovala, když viděla 

svoje dvě dcery, hlavně Elišku, proto-

že jí byla hodně podobná. Když Anič-

ka s Eliškou přiběhly z tréninku, Jovka 

jim čistila obličej a oblizovala tlapičky. 

Dávno už to nebyla štěňátka, ale jejich 

matka se o ně stále starala. Jovka celý 

svůj život chodila po jídle k Elišce a vy-

vrhla jí svoji večeři. Nosila jí tuhle dru-

hou porci celý život, pokud mohla, a to 

bylo holkám už jedenáct let. Pak už 

se ke svým dcerkám s večeří nedostala 

a Eliška začala chřadnout. Eli byla celý 

život zvyklá na dvojnásobnou porci, 

kterou už teď nedostávala. Musela jsem 

si to uvědomit a zvýšit jí dávku jídla.  

Když nic jiného, tak byla Jovanka hod-

ná maminka. 

Jednou v únoru jsem odjela na před-

nášku mimo dům. Celou zimu jsem 

byla doma a po této cestě jsem další tři 

měsíce zase nikam nejela. Toho veče-

ra Jovanka umřela. Zemřela divně, bez 

rozloučení, ale zapadá to do způsobu 

jejího života. Je mi to líto. Bylo jí skoro 

čtrnáct let. 

Jovana
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Sedím si na psí boudě, užívám si jarní-

ho sluníčka. Zima byla tak dlouhá a le-

tos téměř bez slunce. Psi blaženě po-

lehávají po boudách a prohřívají si ko-

žíšky. Buster leží v Karlově boudě a na 

obličeji má blažený výraz. Klid, poho-

da. Telefonuju s kamarádkou o blbos-

tech, pak zavěsím a začínám uvazovat 

psy na řetízky k jejich boudám, protože 

se blíží večeře. 

„Jé, Bastříku, cos to zase sežral, ty vy-

padáš jako koule!“ 

Ještě jednou zaostřuji pohled na Bus-

terovo břicho, beru telefon a volám mé 

veterinářce Kláře. „Okamžitě ho nalož-

te do auta a jeďte s ním do Liberce, tam 

jsou na to vybavení, já nemám rentgen, 

ale to bude torze žaludku.“ 

V rychlosti uvazuju zbytek psů, telefonu-

ju do Liberce, nasedám do auta a Buster 

sedí vedle mě na přední sedačce. 

Jedu rychle a musím předjet pár aut, 

která si to šinou výletním tempem pro-

středkem silnice. Myslí si asi, co to je 

za šílence, ale na předpisy teď není čas. 

Spěchám. Buster leží vedle mne, poklá-

dá si hlavu ke mně do klína a spokoje-

ně oddechuje. 

„To víš, že to bude dobrý.“ 

Naprosto mi důvěřuje. Ví, že když je se 

mnou, tak bude všechno dobrý, proto-

že já to zařídím, jako vždy. Vždycky se 

na mě mohl spolehnout a věří mi. 

Bylo by skvělé, kdybych tady moh-

la napsat, že Buster byl můj nejlepší 

pes a závodník, ale nebyl. Něco s ním 

bylo v nepořádku už dlouho. Pil víc 

než ostatní, a když se trénovalo, tak do 

toho nebyl až tak žhavý. Když jsme se 

v Norsku připravovali na tu naši tisí-

covku, tak jsem s Busterem počítala do 

závodního týmu. Po jednom tréninku 

si ale lehl a podíval se na mě smutnýma 

očima. Věděla jsem, že NE. 

Do závodu jsem ho nevzala. Jel ve 

vozíku a fandil nám. V check-poin-

tech, když jsem zašla k pomocníkům 

a psům, kteří už nezávodili, mě Buster 

mohutně vítal. Byl to můj první kluk, 

kterému jsem zapomněla říct, že není 

holčička, a on se tak celý život choval. 

Miminko jedno! 

Přijíždíme na veterinu. Rentgen, roz-

bor krve, první diagnóza. Ano, jedná 

se o torzi žaludku a záleží na tom, v jak 

pokročilém stádiu to je. Rozbor krve 

ukázal zvýšený cukr. Napíchnou Bus-

terovi žílu a zavádí kapačku. Sedím 

s ním v čekárně, hladím ho po hlavě 

a utěšuju hřejivými slovy: „To bude 

dobrý, miminko, uvidíš!“ 

Začíná pomalu kňučet a být nervóz-

ní, břicho se mu zvětšuje a už ho to asi 

tlačí. Berou si ho na sál, dostává uspá-

vací injekce a po slovech „teď už je náš 

a spěcháme“ pomalu odcházím. Mám 

čekat večer na telefon, jak operace do-

padla, vyzvednu si ho zítra. 

Přemýšlím nad tím, jak to pak udělám, 

až bude Buster chodit se zavázaným 

pupíkem. Zůstane doma, to se nedá nic 

dělat, i když tam teď jsou malá štěňata, 

prostě se to nějak udělá. 

Budeme mít doma cukrovkáře…  

Hmm, jak to budu dělat s tím  

inzulínem? 

Buster
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Ležím v posteli a hypnotizuju telefon, 

pořád nic. Až když jsem usnula, telefon 

zazvonil a v něm dobré zprávy: Ope-

race se zdařila, nemuselo se ani nic 

odřezávat, protože nedošlo k odumření 

žaludku, vypadá to stabilizovaně. Mám 

zavolat ráno v osm a dohodnout se, kdy 

si ho můžu vyzvednout. 

Ráno to už nemůžu vydržet, a tak vo-

lám deset minut před osmou. Nikdo 

telefon nebere. Jé, ti jsou ale strikt-

ní! Volám přesně v osm a dozvídám 

se, že Busterův organismus to nezvlá-

dl. Cože? Dávám doplňující otázku: 

„To jako chcete říct, že umřel?“  

Ano, srdce to nezvládlo. 

Ta zpráva mi sevřela srdce a vytryskly 

mi slzy. Ještě jsem se zmohla na odpo-

věď: „Tak fajn, já si pro něj stejně přije-

du. Děkuji.“ 

Jak to, že umřel? Jak mi to mohl udě-

lat? Vždyť to bylo moje miminko, které 

celý život slyšelo na přezdívku mimi, 

miminko. Vždycky věděl, že to je on. 

Vždyť mu má být v květnu teprve deset! 

Vůbec nebyl na řadě, vždyť jeho mami-

ně Heidi je už čtrnáct a pořád žije, stej-

ně tak Anička, Eliška, Tessy a těm je 

třináct. Jak to? 

Smrt si nevybírá spravedlivě a ani pod-

le seznamu, prostě si bere podle svého, 

nefér! 

Na veterině leželo na stole bezvládné 

tělo, srst byla celá zplihlá. Pryč byl  

ten nablýskaný hustý kožich, z něhož 

vykukovala bystrá očka využívající 

všech příležitostí přitulit se a oblíznout 

vás. Ležela tu mrtvá věc se zplihlým 

kožichem. 

Chcete rukavice? Ne, na co? A políbi-

la jsem miminko na hlavu. Vzala jsem 

ho do náručí a odnesla k autu. Cestou 

jsem zakopávala, oči jsem měla plné 

slz a vzlykala jsem. V zubech jsem si 

odnášela fakturu na 10 000 Kč.  

V slzách jsem dojela domů. Mezitím 

mi kamarád Radek vykopal za plotem 

díru v zemi. Naštěstí je obleva a zem 

povolila. 

Sundala jsem Busterovi obojek, aby mu 

bylo volněji. Zavázala jsem ho do bílé-

ho prostěradla a vzala do náruče. Mu-

sela jsem ho pronést kolem plotu, kde 

byli všichni ostatní psi. Když jsem krá-

čela kolem, psi vyskákali na své boudy 

a tiše, bez jediného hlesnutí mě sledo-

vali. Dívali se, co to vláčím. To ticho 

bylo hrobové. 

Položila jsem tělo do jámy a začala za-

sypávat hlínou. Z očí se mi řinuly slzy, 

lapala jsem po dechu, z nosu mi tekla 

dlouhá nudle. Byla jsem úplně mimo. 

Dokončila jsem to poslední, co jsem 

pro Bustera mohla udělat, a přesta-

la jsem brečet. Pláč se zastavil a ustal. 

Psi začali výt. Smutně, na rozloučenou. 

Vážně poznali, že jeden z nich umřel, 

nebo si to jen namlouvám? Dávám jim 

lidské vlastnosti, které nemají? Smrt 

děsí asi všechny stejně, ať jste lidi nebo 

zvířata. 

Po nějaké době jsem si prohlédla faktu-

ru a zprávu, která k ní byla přicvaknu-

tá. K zástavě srdce došlo v 7:52. To bylo 

v momentě, kdy jsem tam telefonovala… 

Zima se na další tři týdny vrátila. Chu-

melilo a mrzlo. Zem zase zamrzla a po-

kryla se sněhovou závějí. Napadá mne: 

Naplánoval si to tak? 

Někteří lidé nepláčou proto, že by byli 

slabí, ale proto, že byli silní až příliš 

dlouho… 



» NĚKTEŘÍ LIDÉ NEPLÁČOU, PROTOŽE 

JSOU SLABÍ, ALE PROTO, ŽE BYLI PŘÍLIŠ 

DLOUHO SILNÍ. « 
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» TAM, KDE NĚCO KONČÍ, ZÁROVEŇ 

NĚCO NOVÉHO ZAČÍNÁ « 
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» S KAŽDÝM ŠTĚNĚTEM, KTERÉ PŘICHÁZÍ 

DO SMEČKY, SI POŘIZUJETE POUZE NADĚJI, 

ŽE TO BUDE TEN SUPER LÍDR NEBO SUPER 

PRACANT, NA KTERÉHO ČEKÁTE CELÝ ŽIVOT. « 



162 – Běžet život se psy HUSKY

Kačenka by měla každou chvíli rodit. 

Už přenáší čtvrtý den. Normálně fena 

rodí po 63 dnech od páření. Vzhledem 

k tomu, že do toho s Dustinem mydlili 

celý týden, tak se výpočet dělá obtíž-

ně. Konečně kolem poledního Kače 

odtekla plodová voda. Poznáte to tak, 

že fena začne mohutně něco pojídat 

a uklízet kolem sebe. A tak čekám. Teď 

už by to mělo přijít každým okamži-

kem. 

Kača leží na gauči a nic se neděje. Nic 

se neděje ani o hodinu později, ani ve 

čtyři odpoledne, ani navečer. Pořád 

nic. Sedím u počítače. Ven k ostatním 

psům raději nejdu, abych něco nepro-

pásla. Jistě se vše semele v momentě, 

kdy opustím místnost. Koukám po 

očku na Kaču, nic se neděje, a tak  

čekám. 

Pro jistotu volám veterinářce a ta mě 

ujišťuje, že to je normální a že nejpoz-

ději o půlnoci štěňata půjdou ven. Ujiš-

ťuju se, že jí můžu zavolat i v noci, kdy-

by se něco dělo, a čekám dál. 

Odbila půlnoc. Kaču jsem přestěho-

vala do pelíšku a najednou vidím, že 

začíná tlačit. Kača tlačí a tlačí. Stojím 

nad ní, teď jí nijak pomoci nemůžu, ale 

mám nachystané nůžky na přestřižení 

pupeční šňůry a jsem nachystaná hned 

skočit do akce, jakmile to bude venku. 

Kačenka ještě jednou zatlačila a je tu 

první miminko. Stříhám pupeční šňůru 

a Kača dělá svoji práci. Prcka celého 

líže a čistí. Koukám na něj a je to kluk, 

ale je nějaký divný, nehýbe se. Nechá-

vám vše na Kače. Otáčí ho sem a tam 

a intenzivně ho masíruje jazykem. 

Začínám se třást a je mi jasné, že pejsek 

přišel na svět mrtvý. 

Beru ho do rukou a snažím se o nějaký 

zázrak. To přece není možné! Masíruju 

ho také a už u toho brečím. Dávám ho 

zpět Kače a hlava se mi roztočí na plné 

obrátky. Napadá mě, že teď bude jedno 

štěně za druhým přicházet mrtvé, a ce-

lým tělem mi cloumá zoufalství. 

Rodney už spí, jdu za ním. V polospánku 

mu líčím, co se stalo, a očekávám něja-

kou podporu. Ozývá se jen nějaké zne-

chucené zamručení, a tak ho nechávám 

být, protože mi stejně v ničem nepomůže. 

Sedím opět u Kači. Stále opečovává 

svého chlapečka a já přinesla roličku 

toaletního papíru a plechovou krabi-

ci od kafe. Nemůžu jí ho tam přece 

takhle nechat. Zázrak se nestal, pejsek 

se neprobral k životu. Jemně jí ho beru. 

Kača na mě třeští oči a sleduje, co jí 

s jejím dítětem dělám. 

Začíná ale opět tlačit, a tak mám na 

chvíli čas ji oblafnout a kluka jí vzít. 

Balím ho do papíru a vkládám do ple-

chové rakvičky. Kača opět tlačí. Sedím 

nad ní a uklidňuju ji, že vše bude dob-

ré, a zároveň se mi v hlavě rojí pochyb-

nosti. Zatlačí a hop! Venku je celý plo-

dový vak a něco se v něm mele. 

Nůžkami stříhám šňůru a oběma ru-

kama otevírám plodový vak. Mele se 

v něm malé stvořeníčko. Je mi zima, 

zapomněla jsem sledovat okolí, a jak se-

dím na zemi, tak do mě prolezla zima. 

Ruce se mi třesou. 

Třesu se vlastně celá, ale asi ne jen 

zimou. Rychle dýchám a asi křičím 

radostí. Kačenka holčičku čistí a masí-

ruje a na to, že jí chybí kluk, už nejspíš 

nemyslí. 

Gábi, Gréta, Gracie
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Čekám dál a Kača najednou přestane 

čistit štěňátko a opět se zapře. Koukám 

jí pod ocas a vidím tmavou hlavičku, 

ale stále nechce ven. Vůbec neváhám, 

strčím ruku dovnitř. Nahmatávám 

obrys hlavy, prsty zajíždím hlouběji, 

abych měla za co chytit, a táhnu tvo-

rečka ven. Je to jak vytáhnout ucpaný 

špunt. 

Za štěnětem se vyvalila i plodová voda 

a blána, kterou Kača ihned pojídá a vše 

čistí jazykem. Hýbe se. Jsem šťastná. Je 

to zase holka, ale celá tmavá. Maminka 

Kačenka začíná s pucováním, ale téhle-

té moc pozornosti nevěnuje. To první 

štěně je už pěkně čisté a suché, už na-

šlo cecíky s mlékem a saje. Vždycky si 

říkám, jak můžou tak okamžitě vědět, 

co mají dělat. Je mi záhadou, jak se to 

mléko samo spustí, když tam doteď 

žádné nebylo. Jo, ta příroda! 

Zrození je stejně zázrak. Tu tmavou 

Kača kapku přehlíží, ale přikládám ji 

k nejbližšímu cecíku. Prcek se přisává 

a už taky dělá, co má. 

 A je tu další vak s novým životem. 

Je to třetí holka, má světlou barvu. 

Za chvíli už jsou trojčata všechna očiš-

těna a začínají svůj život. Kačenka vše 

zodpovědně kontroluje… 

Přemýšlím o jménech. Holky se budou 

jmenovat od G, to je jisté. Určitě bych 

chtěla Gábinku. Ptám se svých přátel 

na Facebooku a vybírám jména Gábi, 

Gréta, Gracie. Jsou to moje tři Grácie. 

Dvě blondýnky a Gréta.  

Škoda kluka, svět je k mužským něja-

ký krutý. Druhý den jsem ho pohřbila 

za plotem vedle těch, kteří už odešli na 

věčnost. Je tam Kimík a Ajma. Budou 

tady prckovi dělat společnost. 

Gábi a Greta byly vždy o den napřed 

před Gracií. Tyhle dvě holky si zača-

ly mezi sebou hrát, ale Gracie až o den 

později. Holky začaly vylézat z pelíš-

ku, Gracii to napadlo až pak. Gracie 

je dodnes takový jelimánek, ale zase si 

mě dokáže nejlépe otočit kolem prstu, 

nebo spíš kolem tlapky. Gracie se do-

káže vetřít do náruče a tam vyžadovat 

pusinky. Umí to udělat tak bezelstně, 

až se nad tím musím smát. Pak v ní ale 

bouchnou saze, vyletí jak dělová koule 

a uhání za ostatními si hrát, aby o něco 

nepřišla. 

Říkám stále, že trpaslíci jsou nejhorší, 

protože vám vlezou úplně všude. Sle-

duju, že holky jsou značně technicky 

nadané po mamince Kačence. Jejich 

schopnost něco rozebrat a zničit je 

úctyhodná. Znamená to pro mě vždy 

jen polknout naprázdno a zamyslet se, 

jak danou věc opravit nebo kolik to 

bude asi stát. Další možností je rezigna-

ce. Vždyť jsem tu věc stejně až tak ne-

potřebovala… 

Když si hrají nebo lotračí a já zavo-

lám jejich jména, okamžitě přiběhnou 

a nadšeně vrtí ocásky, že je mamina 

volá a bude se něco dít. Jsou úžasné. 

Myslím, že v nich je vše dobré z celé 

jejich rodiny. Mám z nich obrovskou 

radost. 
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» SAŇOVÍ PSI JSOU SAMI SOBĚ 

NEBEZPEČNÍ TOUHOU BĚŽET, BĚŽET 

DÁL A NA NIC SE NEOHLÍŽET. « 
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Když bylo slečnám tak šest měsíců, 

bylo to už hodně na podzim, připravi-

ly mi báječné dobrodružství. Jednoho 

dne procházím brankou u psince a jed-

na z holek mi vyrazí kolem nohou ven. 

V tu ránu jsou za ní i další dvě a v mži-

ku jsou venku všechny tři. 

Ano, vím, už jsem s nimi nebyla dlouho 

na žádném výletě, a tak vyráží samy. Vo-

lám do dáli, ale vidím jen tři psí prdel-

ky, jak mizí v nedohlednu. 

Ne, tohle ne! Musím zpět do psince 

a všechny ostatní psy uvázat, ať se nesta-

ne nějaký další karambol. Nasedám do 

auta a vyrážím je hledat. Už kolik let mi 

žádný ze psů neutekl. Jsou všichni už 

dost staří a vědí, že až na to přijde, tak 

se vyběhají až až. Tyhle mladé blázni-

vé holky ale touží běžet teď hned a já je 

musím najít. 

Přijíždím na první křižovatku a zatáčím 

po asfaltce doprava, jistě běžely z kopce. 

Vydávám se na okruh kolem Maxova. 

Nic. Jedu dolů pod kopec. Ve zvětšují-

cích se kruzích pročesávám tuhle stranu 

kopce. Prohlížím už i okraj Jablonce 

a stále doufám, že mi Rodney zatelefo-

nuje, že holky přišly domů samy. 

Jezdím a jezdím. Už mám najeto téměř 

100 km a stále nic. Zdrhly v poledne 

a teď už je šest a je tma. Sedím doma. 

Brečím, ale slzy nemůžou ven. 

Honí se mi hlavou, co všechno se jim 

mohlo stát. Přejelo je auto, někdo je 

někam zavřel, chytil je nějaký úchylák, 

střelil je myslivec, někdo si je vzal 

domů a myslí si, že je zachránil. Je mi 

zle, že nemůžu ani mluvit, celý žaludek 

je v křeči. 

Snažím se utěšovat, že to bude dobré 

a že se jistě najdou. Já debil jsem jim 

už dávno měla přidělat na obojky ty 

měděné štítky s telefonem, ale byly na 

ten velký obojek pořád moc malé, a tak 

jsem to odkládala. Co se to tu vymlou-

vám? Byla jsem jenom líná to udělat 

a tady je odplata. Sedím u počítače 

a koukám na blbosti, aby se mozek za-

městnal něčím jiným. Najednou zvoní 

telefon. 

Na druhé straně je moje kamarádka 

Míla a ptá se mě: „Hele, Jani, neztratili 

se ti náhodou nějací psi?“ Ani ji nene-

chám pořádně domluvit a křičím do te-

lefonu: „Kde, kde jsou?“ 

Moje milé dámy si to promenádují po 

silnici v Josefově Dole a právě tudy 

před nějakou dobou projížděla manžel-

ka mého kamaráda, který na mě neměl 

číslo, a tak volali Míle, ať se mě zeptá. 

Skočila jsem do auta a řítila se tam. 

Jsou na opačné straně kopce, než jsem 

původně hledala. Přijíždím do Josefova 

Dolu a začínám pátrání. Teď by to měla 

být už jen dohledávka, ale zas tak lehce 

to nešlo. 

Všude byla tma, jen pár pouličních 

lamp a pár lidí. Všech jsem se vyptáva-

la, jestli neviděli někam běžet tři psy. 

Zastavila jsem i auto v protisměru, jest-

li psi neběželi po silnici na Tanvald. 

Když už jsem přestávala doufat, uvidě-

la jsem na chodníku paní s malou hol-

čičkou. Ani se mi už nechtělo zastavo-

vat, ale přece jen jsem zastavila a stáhla 

okénko. „Neviděla jste tu prosím náho-

dou běžet tři psy?“ 

„Jo, asi před dvaceti minutami běželi 

nahoru na Peklo.“ 

Útěk
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Opět jsem se rozjela plnou rychlostí. 

Vím, že tahle silnice nahoře končí zá-

vorou a pak už jsou jenom hory a cesta 

pokračuje přes hřebeny Jizerských hor 

na Frýdlant. Jedu do kopce a najednou 

je tam vidím se poflakovat. Dělají spo-

lečnost mladému páru na procházce. 

Zastavuji, volám na ně a otevírám dveře 

auta. Okamžitě přibíhají, nakládám je 

do auta na zadní postel a ony okamžitě 

usínají. Ještě jim v očích vidím otázku: 

„Mámo, kde jsi tak dlouho? Nás už to 

vážně nebavilo, my jsme tě hledaly a ty 

nikde!“ 

Děkuji těm mladým lidem, říkali, že se 

k nim holky přidaly, a tak řešili, kam 

zavolat. Zase velké štěstí. Já ale nemů-

žu na to štěstí spoléhat donekonečna. 

Tohle se už nesmí opakovat!

Celkem mi toho podzimu zdrhly třikrát. 

Ještě jednou bez cedulky a potřetí byl 

už jemný poprašek sněhu. Když vyrazi-

ly směrem po silnici, okamžitě jsem sko-

čila do auta. Na každé křižovatce jsem 

zastavila a koukla, kam vedou stopy. Po 

dvou kilometrech jsem je dojela na cestě 

stoupající na Hrabětice. Předjela jsem je, 

otevřela dveře a oznámila jim, že to je 

konečná stanice, že se nastupuje. Naská-

kaly do auta, lehly si to postele a necha-

ly se odvézt domů. Další den jsme začali 

jezdit se saněmi a holky jsem poprvé za-

přáhla do týmu. Už mi víckrát neutekly. 

Už mi věří, že je zabavím. 

Tihle saňoví psi jsou sami sobě nebez-

peční svojí touhou běžet. Běžet dál 

a na nic se neohlížet. Musher na saních 

je s nimi hlavně proto, aby korigoval 

rychlost a sledoval, jestli tempo vyho-

vuje všem a jestli některý ze psů nemá 

nějaký problém. Pokud ano, tak se 

rychlost reguluje podle nejpomalejšího, 

nebo je třeba zastavit a podívat se, co 

se děje. Když ale spřežení bude pelášit 

bez vás, někde vás setřesou nebo za-

pomenou, nastává problém a psům jde 

o život. 

Mohou vlítnout pod auto, namotat se 

na nějaký strom a porvat se v afektu 

mezi sebou nebo se uškrtit. Pokud ně-

který z nich nebude stíhat tempo, tak 

jsou ostatní schopní ho uvláčet k smrti. 

Tohle vše se může stát, když vám spře-

žení uteče. Vím, že se mi to nesmí stát!



» ČLOVĚK NĚKDY POROZUMÍ VĚCEM 

VE CHVÍLI, KDY JE ŘEKNE NAHLAS 

NEBO NAPÍŠE. 

Z CHAOTICKÝCH MYŠLENEK SE 

NAJEDNOU STÁVÁ UCELENÝ OBRAZ, 

DO KTERÉHO JEDNOTLIVÉ STŘÍPKY 

NAPROSTO LOGICKY ZAPADAJÍ. « 
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» PES HRDINA EXISTUJE A LIDÉ HO MILUJÍ.  

JÁ V DĚTSTVÍ MILOVALA PSA GORA A PLAKALA 

JSEM U FILMU LASSIE SE VRACÍ NEBO VOLÁNÍ DIVOČINY. 

OBJEVILA JSEM KNIHY JACKA LONDONA A ZHLTLA 

JSEM JE JEDNÍM DECHEM. MÝM HRDINOU  

BYL BÍLÝ TESÁK. «
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Pes hrdina existuje a lidé ho milují. Já 

v dětství milovala psa Gora a plakala 

jsem u filmu Lassie se vrací nebo Volá-

ní divočiny. Objevila jsem knihy Jac-

ka Londona a zhltla jsem je jedním 

dechem. Mým hrdinou byl Bílý tesák. 

Dnes vím, že psi hrdinové existují i ve 

skutečnosti, a pokud příběhu kapku 

pomůžete, vytvoříte nového psího ma-

xihrdinu. I moje smečka má hrdiny. 

Lidé hrdiny milují a chtějí o nich slyšet! 

V dobrodružných knihách o dalekém 

severu se dočtete o psech, kteří se 

k polárníkovi tlačí, aby ho vlastním 

tělem zahřáli. Vyzkoušela jsem si to 

sama, když jsem měla ve stanu osm 

psů, krásně se ke mně tulili a snažili 

se ke mně dostat co nejblíž. Ale ouha, 

jakmile musíte na chvíli ven ze spacá-

ku a ze stanu. 

Pak už máte velký problém se do spa-

cáku vrátit, protože je tam plno. Takže 

jsem ty potvory prokoukla. Klidně by 

mě tam nechali zmznout a ani okem 

by nemrkli. 

Která verze se vám líbí víc? Ta, že vás 

psi ochraňují, nebo že vás sami využí-

vají? Ta první varianta je samozřejmě 

hezčí. 

Sama jsem si na přednáškách vyzkou-

šela, že pokud mluvíte pouze o běž-

ných věcech a životě se psy, lidé pouze 

poslouchají. Pokud ale začnete vyprá-

vět o hrdinských skutcích psů a o jejich 

výjimečnosti, hned vidíte v očích poslu-

chačů větší zaujetí a touhu dotknout se 

tohoto dobrodružství. 

Lidé psy hrdiny milují a stejně i já! 

Fenomén psího hrdiny
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V pokoji jsou okna dokořán. Zvenčí je 

slyšet koncert cvrčků a do okna dýchá 

teplá letní noc. Z dáli je tu a tam slyšet 

štěkot nějakého psa. Venku je vše ozá-

řené měsícem a díky tomu jsou vidět 

siluety stromů. Před okny jsou květiny 

a vzduch je nasycen vůní čerstvě zali-

tých muškátů. 

V podkrovní místnosti je nastěhova-

ná dýhovaná ložnice, v níž nikdo ne-

spí, aby se nábytek nezničil. Obrovská 

manželská postel s čely a nočními stol-

ky, mohutné skříně podél zdi a u okna 

zrcadlový taburet. 

Je mi dvanáct, ležím v obrovské posteli 

a potýkám se s babiččinou prachovou 

peřinou. Jsem tady v Janově u babičky 

na prázdninách. V ruce mám knížku, 

ani nevím, kde jsem k ní přišla, a začí-

nám číst… 

Pak už si jen pamatuju cinkání kos-

telních hodin, které jako by zvonily 

bez přestání: čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá, 

čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá… A já pohlce-

na dobrodružstvím příběhu si říkám: 

Ještě jednu kapitolu… a půjdu spát. 

Knížku jsem dočetla ve tři ráno a po 

obličeji mi tekly slzy dojetí nad koncem 

příběhu. 

Tak mě pohltila touha po příbězích! Tato 

letní noc se mi zapsala do vzpomínek. 

Dotek dobrodružství
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S tímto domem mám spojenou ještě 

jednu důležitou vzpomínku a ta není až 

tak veselá. 

Když babička zemřela a pak za něja-

ký čas i děda, byl dům na prodej. Moje 

mamka zorganizovala nějaké lidi, že 

za úplatu dům vyklidí. Když bylo už 

téměř hotovo, přišla jsem do domu, kde 

už nebyl žádný nábytek. Jen v místnos-

ti, která sloužila jako obývací pokoj, 

byla navršena hromada věcí, které bri-

gádníci naházeli na hromadu, že se pak 

odvezou rovnou do odpadu. Vše cenné 

už odvezli nebo si to rozebrali. Stála 

jsem u té hromady a dívala se a najed-

nou jsem tam poznávala babiččiny věci. 

Pytlíky od mléka, které vždy důkladně 

umyla a složila. Plastové pytlíky sváza-

né tkaničkou na mašličku… Každá ta 

věc měla původně svoji funkci a hodno-

tu a teď tady leží jako odpad. 

Co po každém z nás vlastně zbude? 

Věci, které si člověk ukládá a mají pro 

něj hodnotu, jsou pak v očích cizích 

lidí jen bezcenné odpadky. 

Děsím se toho, že po mně jednou bude 

někdo takhle uklízet! 

Co po nás zbude?



» SPOUSTA LIDÍ SI NĚCO 

PŘEČTE NEBO POSLECHNE A 

NEZAPAMATUJE SI ANI SLOVO. 

JINÝM SE VŠAK VAŠE SLOVA VRYJÍ 

DO PAMĚTI A ZAČNOU NA NICH 

BUDOVAT VLASTNÍ SNY. «
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Je to pár měsíců, kdy se mi v telefonu 

ozval zvláštní hlas. Nejprve mě  

  napadlo, že to bude nějaký opilec, 

co si ze mě chce udělat legraci, ale po 

chvíli jsem zjistila, že se jedná buď 

o hodně starého, nebo velice nemocné-

ho člověka. 

Rozmluva se točila kolem psů a pak 

padla otázka, jestli by se pán mohl přijet 

podívat. Denně nás navštěvuje hroma-

da lidí, takže v tom nevidím nic zvlášt-

ního ani výjimečného. Pán říkal, že si 

bude muset zorganizovat odvoz a přije-

de se na pejsky podívat. Hmm, napadlo 

mě, tak to budou asi odněkud zdaleka. 

Nechala jsem to tedy běžet. Pán ještě 

několikrát volal a domluvili jsme přesný 

termín i hodinu a já mu vysvětlila, kde 

nás najde. Přišlo mi to všechno strašně 

zdlouhavé a přeorganizované. 

Přišel den návštěvy. Představova-

la jsem si, že rodina přiveze nějaké-

ho seniora, který se podívá na pejsky 

a pojedou zase domů. Několikrát mi 

po cestě volali, protože nemohli najít 

cestu. Tak a už jsou tu. V ten moment 

mi dochází, o jakou akci se jedná. Po 

louce k psinci se sune malý městský 

autobus. Z autobusu vysedá řidič, paní 

ošetřovatelka, dva mladí lidé, kteří 

přijeli jako doprovod. Uprostřed auto-

busu je na speciálním vozíku přikurto-

ván pán, který na mě kulí šťastné oči 

a říká: „Tak už jsme tady.“ 

Autobus má vzadu speciální plošinu 

a tou vyjíždí elektrický vozík. Zdá se, 

že je to výkřik technické dokonalosti. 

Zjišťujeme, že vozík je konstruován spíš 

do města a na mokré trávě mu koleč-

ka prokluzují. Nevadí, síly máme dost 

a vozík dostrkáme až do psince.

Vybíhají tři štěňata a už lezou po vozí-

ku a návštěvu olizují. Pán se jen šťastně 

usmívá, i když mu jedno štěně okusuje 

uši. A začínáme si povídat. 

Zjišťuji, že pán má už dvacet let roz-

troušenou sklerózu. Jeho nemoc se 

postupně zhoršuje a teď už je zcela 

odkázán na pomoc svého okolí. Bydlí 

v Jablonci, takže sem k nám to má asi 

deset minut cesty. Pro něj to byl úkol 

na dva měsíce. Zajistit si na konkrétní 

den speciální městský autobusek s řidi-

čem a ošetřovatelku, která se s ním na 

výlet vydá. 

Dozvídám se, že takto nemocní lidé si 

mohou dvakrát do roka sjednat nějaký 

výlet, kam je tímto speciálním autobu-

sem zavezou, ale náklady si platí sami. 

Tak tohle je ten velký výlet, na nějž je 

třeba půl roku čekat. Pán se sice nemů-

že hýbat, ale má na mě celou řadu otá-

zek zcela odborných. 

Dochází mi, že mluvím s člověkem, kte-

rý o mně ví všechno, co se kdy objevilo 

v místních novinách a co zaznělo v Čes-

kém rozhlase, kde jsem byla několikrát 

hostem. Pamatuje si z těch vyprávění 

celé moje věty. 

Uvědomuju si, jak při různých rozho-

vorech pro média mluvím a mluvím 

a odpovídám na otázky a neřeším, co 

se děje dál. 

Kdo si to poslechne nebo přečte, co 

si o tom bude myslet… Prostě mluvíte 

a mluvíte. Lidi si to přece poslechnou 

a pak si poslechnou zase něco jiného… 

Copak si to někdo bude pamatovat? My-

slím, že většina lidí okamžitě zapomene, 

že v rádiu slyšeli nějakou Henychovou. 

Každý o něčem sní
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Zapomene, ale ne každý! Pak k vám 

přijede tahle návštěva a dozvíte se: 

„No, jak já ležím a nemůžu nic dělat, 

tak si aspoň představuju, jaké to asi je 

jet s těmi psy.“ 

Vyrazilo mi to dech. Zjistila jsem, že 

o mně poprvé slyšel před třemi lety. 

Vyprávěla jsem tehdy o tom, že k tahu 

se dá vytrénovat jakýkoli pes a že 

máme mnoho různých kategorií a zá-

vodní disciplíny třeba jen s jedním 

psem, takže to může být zábava pro 

každého. 

Později jsem pana Standu navštívila 

u něj doma. Zjistila jsem, že se o něho 

stará jeho maminka, vitální důchod-

kyně, které byste jen stěží tipovali 

jejích 81 let. Pan Standa má už rok 

vlastního psíka, černého labradora 

jménem Falko. Je to takové spíš telát-

ko, ještě štěně. 

Má speciální výcvik, ale je ještě moc 

mladý, je to spíš takový společník a ka-

marád. Přinesla jsem panu Standovi 

nějaké filmy a prospekty. Pili jsme čaj 

a potom poslal maminku taktně pryč, 

vyvenčit Falka. 

Pomalu se začal vyptávat, z čeho že se 

šijí ty postroje na psy, a ukazoval mi 

jeden starší vozík na větších kolečkách 

bez motoru. Potom ztichl a prozradil 

mi svůj plán: 

„Já bych chtěl Falka naučit tahat, aby 

mě mohl vozit tam na loukách u Semil, 

kde mám baráček…“ 

Oči mi zjihly, sevřelo se mi hrdlo a ko-

nečně mi došel celý jeho plán. On mě 

před třemi lety slyšel povídat o psím 

spřežení, pořídil si psa, přijel se ke mně 

podívat, jak to vše funguje, a teď má 

v plánu vlastního psa zapřáhnout. 

„Víte, já když ležím a zavřu oči, tak si 

to dokážu tak krásně představit…“ 

Mediální obraz je nejistý, spousta lidí 

si něco přečte nebo poslechne a nic si 

z toho nepamatují. Jsou však i lidé, kte-

ří si to, co říkáte, pečlivě zapamatují 

a na vašich slovech staví vlastní sny.

Na návštěvu do jabloneckého panelá-

ku jsem za Standou přijela ještě několi-

krát. Povídali jsme si o psech. 

A jak to se Standou, Falkem a babičkou 

dopadlo? Smutně. 

Když jsem se Standou naposledy mlu-

vila po telefonu, dozvěděla jsem se, že 

babička upadla při venčení Falka a je 

v nemocnici a že už se o Standu nebude 

moci starat. 

„Víš, já si vsadil ve sportce, a jestli vy-

hraju ty tři miliony, tak bych ti je chtěl 

dát, protože si je zasloužíš!“ 

Věděla jsem, že žádné miliony ve sport-

ce nikdy nevyhraje. 

Za nějaký čas mi přišlo parte, že Stan-

da odešel tam, kde jeho sny můžou 

fungovat, a rodina se s ním rozloučila 

v milovaných Semilech. 
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Ráno mě vzbudil divný rámus za ok-

nem. Vykoukla jsem ven a vidím dva 

kosáky, kteří si hnedle pod mým ok-

nem začínají budovat hnízdečko lásky. 

Pracovali v konstrukci podpírající psí 

víno, plazící se po celém průčelí domu. 

Ojoj, myslela jsem, že stejnou chybu už 

neudělají! Loni je toto místo taky zlá-

kalo a skončilo to tragicky. Pod psím 

vínem totiž číhala úderná psí jednotka 

a na mladé kosáky si trpělivě počkala. 

Minulý rok dokázala Gracie všechny 

čtyři mladé kosáky vyskládat na zem 

podle velikosti a s velkou hrdostí čeka-

la na moji pochvalu. K jejímu podivu 

se pochvaly nedočkala, spíš šíleného 

křiku a náznaku kopance. Seděla vedle 

těch malých mrtvolek a nechápavě na 

mě koukala. Vždyť mi je nechala celé? 

Ten její nechápavý pohled mě zasta-

vil. Já měla až doteď v hlavě idylic-

kou pohádku o soužití zvířátek v naší 

chaloupce u lesa. Sledování kreslených 

pohádek od Walta Disneyho na mně 

evidentně zanechalo stopy. 

Při pohledu na ty malé mrtvolky mi 

bylo do pláče. Bylo mi to tak líto! 

Při pohledu na Gracii, pyšnou, že je 

dokázala sejmout všechny, mi to došlo. 

Jen my lidé si svět malujeme jinak, než 

opravdu funguje. Taky se rádi díváte 

na roztomilá videa na Facebooku, 

v nichž pejskové oňufávají různá 

mláďátka a všichni jsou tak roztomile 

sladcí? Vytváří to krásnou představu, 

že svět je krásný, láskyplný a přívětivý. 

Set kání s realitou je pak jako šlápnutí 

na nastražené hrábě a rána do hlavy. 

Ono je to celé asi kapku jinak. 

Velcí chtějí sežrat malé a sentiment ve 

skutečnosti nikoho nebere. Je nebez-

pečné upadnout do podivného iluzor-

ního světa a přestat chápat skutečnou 

realitu. 

Dobrá, tak tu máme druhé kolo. Kosá-

ci se neponaučili, ale já ano. Naštěstí 

mám hnízdo hnedle pod oknem a uvi-

dím, kdy budou mládežníci nachystáni 

k seskoku. Doufám, že se mi je podaří 

letos vyvést beze ztrát na životech! 

Kosáci
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» S VELKÝM TÝMEM SE DÁ LÉPE 

POSTAVIT VELKÝM VÝZVÁM! «
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Elektrizující pocit lovu. Letíme střemhlav 

ledovou krajinou a svět se smrskl jen na 

kužel světla z čelové lampy. Vše kolem je 

jen černočerná tma. V kuželu světla vidím 

čtrnáct psů, kteří mají v nohách 500 km. 

Jako bychom letěli a saně se za psy jen 

vznáší. 

Kolem dokola jsou čerstvé stopy zvěře, sobů 

nebo losů. Moji psi jsou na lovu. Po umrzlé 

stezce se řítí rychlostí, kterou bych u nich 

v této části závodu vůbec neočekávala. Ce-

lým týmem se ozývají bojové pokřiky. Sna-

žím se zachytit, od koho ty zvuky jdou. 

Ten pokřik je jako elektrické jiskření. 

Naskakuje mi husí kůže a s údivem sleduju, 

co se děje. Držím se křečovitě saní a jen 

tiše sleduju, co se přede mnou odehrává: 

ta jejich symbióza, sehranost a úmysl. 

Světlo z čelovky ohraničuje náš svět.  

Je to svět, který známe. Vše ostatní, děsivé 

a neznámé, je v té nekonečné tmě, kterou 

my se svým světélkem projíždíme. 

Tahle vzpomínka na závod ve Finn-

marku se mi vybavila, když jsme se 

psy vyrazili na ranní trénink v čerstvě 

zasněžených Jizerkách. Letíme tmou 

a elektrizující pokřik prochází opět 

celou smečkou. Na kraji lesa jsem za-

hlédla svítící červené oči. Jakmile na 

ně zasvítím, oči mizí v černém lese. Psi 

peláší po naší trase loukou s popraš-

kem nového sněhu. 

Pozor, na obzoru velbloud!
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Napadl první sníh a já chci se psy vyjet 

na kopce. Až bude hodně sněhu a vyle-

zou lyžaři, tak se tam už nedostaneme. 

Bez sněhu se tam taky jet nedá, všude 

jsou jen asfaltové a betonové cesty a psi 

by si zničili tlapky. Tohle je pro mě je-

diný čas, kdy se můžu bezstarostně vy-

dat na hřebeny Jizerských hor a užít si 

ty naše hory. 

Projíždíme černým lesíkem nad sjez-

dovkou, kudy vede přes balvany jen 

uzounká cestička. Objet po sjezdovce 

spodem to už nejde, nějaký chytrý cha-

lupář si tam vztyčil plot, aby znemožnil 

průjezd rolbám upravujícím lyžařskou 

magistrálu. 

Přitom šlo jen o malý roh u lesa. Kvůli 

nataženému drátu už tam projet nejde. 

Svět se zmenšuje, ploty přibývají. Tam, 

kde byla před pár lety louka, dnes stojí 

nový dům s plotem. 

Vyjeli jsme z lesa. Otevřela se před 

námi zářící bílá plocha nasvícená mě-

síčním svitem. Uprostřed temné bílé 

pláně se tyčí hrozivá černá silueta vel-

blouda, obklopená postavami černých 

koní, kteří soustředěně hledí naším 

směrem. Rozbušilo se mi hrůzou srdce 

a dech se mi zrychlil. 

Čtrnáct šílených psů vyráží jejich smě-

rem po známé stezce prostředkem lou-

ky. Zastavit je nejde, protože těžká kára 

po sněhovém poprašku při brždění jen 

klouže. Zastavit nejde. Vím, že teď už 

je to jen vůle boží. 

Stádo koní i s velbloudem se dává do 

pohybu. Nesou se loukou jako černí dé-

moni pomsty a jdou směrem k nám. 

Najednou se vše zastavilo. Koně stojí 

a dívají se na nás. Psi běží, bojový po-

křik utichl. Hlavy mají skloněné k zemi 

a drží se svého směru. Ke koním nikdo 

hlavu neotáčí. Zdá se, že síly jsou vy-

rovnané. My to víme, i oni to vědí. 

Projíždíme loukou k silnici u kaplič-

ky a pak pokračujeme dál na kopec 

k Ahojce, Jablonecké chatě a pak dolů 

k josefodolské přehradě. Za chvíli se 

začíná rozednívat a já se z hráze pře-

hrady dívám na ještě zářící Josefův Důl, 

nad nímž v dáli pomalu vychází slunce. 

Po příjezdu domů otevírám počítač 

a ve zprávách vidím fotografii velblou-

da, který si to rázuje po zasněžené sil-

nici. Text mluví o tom, že zaměstnanci 

údržby silnic potkali dnes při obhlíd-

ce velblouda místo Martina na bílém 

koni. Fotografie velblouda uprostřed 

zasněžené silnice obletěla celý čes-

ký internet díky sdílení Leoše Mare-

še a jeho vtipného komentáře na jeho 

Instagramu. 

Došlo k tomu, že čerstvý sníh povalil 

oplůtky pastviny a utekl z ní velbloud 

i stádo koní, kteří byli zavčas odchyce-

ni. Velbloud Bako se proslavil. Zane-

dlouho se stal dokonce oficiálním mas-

kotem Silnic Libereckého kraje. Kdo 

může říct, že potkal uprostřed zasněže-

né louky velblouda? Asi nikdo! 
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» SVĚTLO Z ČELOVÉ LAMPY  

OHRANIČUJE NÁŠ SVĚT.  

JE TO SVĚT, KTERÝ ZNÁME.  

VŠE OSTATNÍ, NEZNÁMÉ A DĚSIVÉ,  

JE V TÉ NEKONEČNÉ TMĚ,  

KTEROU MY SE SVÝM  

SVĚTÉLKEM PROJÍŽDÍME. «
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THE FEMUND RACE
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V jezd 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 hud-

ba znějící na pozadí najednou nabrala 

na síle ve svých mollových akordech. Ta 

hudba mi prostoupila celým utrmáceným 

tělem a to povolilo a začala jsem useda-

vě plakat. Byl to pláč jdoucí celým tělem, 

uvolňující. Konečně je konec, konečně 

jsme to dokázali, ano, ujeli jsme s pej-

sky těch začarovaných 600 km a teď jsme 

v cíli! 

Poprvé jsem zde na start nastoupila 

v roce 2011. Psi už byli starší a měli 

ledacos za sebou. Ujeli jsme společně 

500 i 1 000 km ve Finnmarku a tomu-

to závodu v Røros jsem nepřikládala 

velkou důležitost. Vždyť to mělo být 

„jen“ 600 km. Nemělo to být nic tak 

závažného. Pomocníky jsem vzala jen 

ty, kteří se nabídli, a netušila jsem, jak 

destruktivní dopad to bude mít. Pokud 

s sebou máte pomocníky, kteří si řeší 

vlastní ambice, a vy jako závodník jim 

jste vlastně úplně ukradený, tak je to 

ten nejzásadnější hřebíček do rakvičky, 

kterou si tu budujete! Pokud přijede-

te na check-point a musíte pomocníky 

hledat, protože spí a neobtěžují se vám 

donést pytel s krmením pro psy, je to 

špatné. Když chcete jíst a dostane se 

vám informace, že oni taky ještě nejed-

li, tak to taky není dobře. Pokud se vás 

fotograf zeptá, kdy to už zabalíte, pro-

tože potřebuje vaše auto, aby si mohl 

dojet vyfotit vítěze, tak to taky není nic 

moc! Dojeli jsme 420 km a tam jsem 

závod ukončila. Už jsem prostě nemoh-

la a psi také ne. Prostě rok 2011 nebyl 

dobrý. Nebyl dobrý pro psy, protože 

už na to neměli, a nebyl dobrý na lidi, 

protože mě pohřbili. S touto story jsem 

žila šest let a věděla jsem, že to chci 

zvrátit. 

Začala jsem budovat nový tým pejsků. 

Vytoužená štěňata od Kačenky přišla 

až na několikátý pokus. Pořídila jsem 

skvělého psa Borka z Norska a postup-

ně rozšiřovala smečku. Během času mě 

i opustili někteří moji věrní kamarádi. 

Barunka a pak i Bětunka, holky, co se 

mnou odjely to nejtěžší. Všichni moji 

psi se mnou zůstávají až do posledního 

okamžiku. Všem svým psům zaručím 

skvělý domov a zacházení až do samot-

ného konce! 

Jak šel čas, štěňat přibývalo a začaly 

první tréninky, najeté kilometry, a už se 

opět začala rýsovat naše závodní kari-

éra. Hold nejde žít jen z minulosti. Mi-

nulost je hlavně všem ukradená. A já ne-

měla chuť nechat se pohřbít. 

Konečně přišel rok 2015 a já se odhod-

lala s novou psí partou vyrazit na sever 

trénovat a pokusit se zdolat ten náš ne-

dokončený Femundløpet. Odjela jsem 

v prosinci s dvanácti psy, kteří se moh-

li postavit na start, a čtyřmi štěňaty do 

Švédska trénovat. Hned v den příjez-

du mi utekly dvě feny, Gabča a Kami-

la, které jsme po pár peripetiích našli 

na druhé straně hranice se zničenýma 

nohama. Další katastrofa přišla v led-

nu, kdy celá dámská parta postupně 

začala hárat a tři zbylí psi žili celý mě-

síc 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 celý závod 

Femundløpet 600 
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rozvrátil a ten musel být zrušen. 

Dojeli jsme do druhého check-pointu 

a tam pro nás závod skončil. Jiní, co 

jeli dál, pak seděli 36 hodin ve spacá-

cích a čekali, až vichr přejde a najdou 

je záchranáři. V momentě, kdy už jsem 

měla vše naložené v autě, přišla zpráva 

z domova, že umřela Heidi, můj nej-

starší šestnáctiletý lídr. Už se mě nedo-

čkala a stačilo počkat jen pár dní. 

Takto neslavně skončil náš druhý po-

kus o zdolání závodu Femundløpet.  

Je to tak, když máte mladé psy, může-

te 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 učí člověk i psi a nezbý-

vá než věřit, že příští tok to bude lepší. 

Uplynul další rok. V půlce ledna jsme 

absolvovali přípravný závod Vild-

marksracet ve Švédsku dlouhý 120 km 

a k mému velkému překvapení se 

nám dařilo velice dobře a dojeli jsme 

druzí v naší kategorii s dvanácti psy. 

Je zvláštní, jak jeden drobný úspěch do-

káže zahnat pochybnosti a nastartovat 

optimistického ducha. V tomto závodě 

jsem nejela s nejsilnější skupinou, pro-

tože někteří psi měli drobné problémy 

s rameny, a tak jsem je nechala odpočí-

vat, 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 důleži-

té, jaké lidi s sebou máte. Pro závod mu-

síte mít pomocníky, kteří převáží auto 

z jednoho kontrolního bodu do druhé-

ho, vezou zásoby pro psy a další potřeb-

ný materiál a taky odebírají psy, kteří už 

nebudou v závodu pokračovat, a starají 

se o ně. Naštěstí mám hodně norských 

přátel a už na loňský rok jsem se domlu-

vila s Terjem a Mortenem, že by jeli se 

mnou. Pokud jedete s norskými pomoc-

níky, nemusíte řešit, že se nedomluví, že 

jim je zima, nemají co jíst, nemohou na-

startovat auto atd. Také nemají potřebu 

honit si nějaké vlastní ambice. 
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Tito dva lidé se mnou jsou, protože 

chtějí, a přejí si, abychom závod společ-

ně dokončili. Zní to logicky, že? Ale po 

světě neběhá mnoho lidí, co by vám jen 

tak obětovali týden svého života. Bez 

těchto dvou mužů bych závod nikdy 

nedokončila a patří jim obrovský dík! 

Před mým odjezdem do Švédska jsme 

doma natrénovali asi 800 km s károu 

a tady ve Švédsku 1 000 km na saních 

a sněhu. Jsme připraveni. 

Závod se přiblížil a já odcestovala 

s dvanácti nejstatečněšími psy do Røro-

su. Sestava závodního týmu je: Gábi, 

Kessy, Lucie, Marie, Gréta, Klára, Falco, 

Arnhild, BJ, Kamila, Normen a Nanook. 

Z našeho švédského domu do Rørosu 

to je 120 km, takže za barákem. Objed-

nala jsem ubytování v nejluxusnějším 

hotelu v centru města, kde probíhá start 

a všechny ceremoniály. Polovina rozpoč-

tu na závod padla na hotel. Co si ale bu-

deme povídat, dobré zázemí bez shonu 

a nutnosti někam se stále přemisťovat je 

nesmírně důležité. Ráno úžasná snídaně, 

přístup k internetu. Prostě si tu připadá-

te jako člověk a nemusíte vařit kafe na 

vařiči na parkovišti před supermarketem. 

To už vážně nechci nikdy zažít! 

Je tu start. Jdu na řadu v 11:30. Cítím 

sílu a odhodlání, tuším, že to letos 

klapne. Mám skvělé psy, mám pro ně 

to nejlepší krmení, mám skvělou výba-

vu, kolem sebe skvělé lidi, kteří mi přejí 

úspěch. Bude to dobré! 

Už nás navádí na start a je tu to vy-

toužené – tři, dva, jedna, GOOOOO! 

Letíme uličkou obklopenou mávající-

mi lidmi a já mávám a mávám a užívám 

si tu chvilku slávy a euforie. Jedu na 

nových saních od Františka, saně mají 

nové skluznice a letí jako vítr. Mávám, 

mávám a najednou slyším takový zvlášt-

ní plastový zvuk – cak – přemýšlím jen 

chvíli, co to mohlo být, a zase mávám 

a mávám. Na kopečku přijíždíme do 

zatáčky, která pak vede dolů pod kopec. 

Jsou tu pomocníci s páskou a tlačí psy 

do vnějšího oblouku, abych nenajela na 

sněhový mantinel, který musíme objet. 

Nechávám saně vyjet do zatáčky a v ten 

moment zjištuji, co to před chvílí bylo 

za zvuk – zvedla se mně brzdicí dečka 

a teď pod nohama není nic, čím bych 

mohla dvanáct rozjetých psů přibrzdit. 

Podvědomě jsem jen silněji sevřela sáně, 

přikrčila se a očekávala náraz o manti-

nel z druhé strany. 

Taky že ano, bum, a už ležím na zemi 

a psi mě táhnou za sebou. Pěkný start, 

jen co je pravda! Místo abych z toho 

byla nešťastná, tak se tomu směju a díky 

pomoci diváků a Romana opět naskaku-

ju na saně a pelášíme dál. Jsem jediným 

musherem z ciziny, kterého norská tele-

vize dala do sestřihu. Aspoň k něčemu 

to bylo dobré! 

První etapa do Tufsingdalen je dlouhá 

75 km. Jedeme v koloně spřežení a ně-

které i předjíždíme. Jde to dobře. Jeze-

ro Femund je 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 kopečka, tak 

se ohlížím. Vidím za sebou majestátní 

špičaté kopce s bílými čepicemi, jak obe-

stupují celé jezero. To je nádhera! Nikdy 

jsem si nevšimla, jak je jezero a hory 

kolem něj nádherné! Z Tufsingdalen 

vyjíždíme po čtyřech hodinách a zatím 

jedeme všichni – já a dvanáct psů. 

Etapa do Drevsjø je dlouhá pouhých 

šedesát kilometrů, ale jede se horským 

sedlem, a když neklapne počasí, tak tu 

může být i pěkné peklo. 
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Na otevřených pláních fučí vichr, ale 

není to tak tragické, protože to psy 

ještě neodfukuje z trati. Za hřebenem 

už jedeme v závětří a pelášíme opět na 

jezera až do Drevsjø. Tam přijíždíme 

ve čtyři ráno. Toto místo je pro mě ne-

bezpečné. Je to jen patnáct kilometrů 

od našeho domu ve Švédsku a působí 

to jako magnet. Tady jsme loni skonči-

li. Přesně se mi vybavují všechny hořké 

pocity a myšlenky. Dnes je to jiné, žád-

ný sentiment. 

Šest hodin pauza a frčíme dál. Budeme 

přejíždět nekonečnou náhorní planinu 

do Søvollen, a pokud bude foukat, tak 

můžeme hodně zaplakat! Nechávám 

v Drevsjø Marušku. Začala kulhat a ne-

chci jí to závodění zprotivit hned první 

sezónu. Je to vlastně vítězka celého zá-

jezdu, protože jede domů do Švédska 

k ostatním štěňatům a zájezd pro ni 

tímto skončil. 

Do Søvollen to je 68 km. Počasí ideál-

ní, trať tvrdá a frčíme bez problémů. 

Na planině vjíždíme do mlhy a před 

námi se rýsuje nekonečná řada tyčí 

lemujících trať. Vždy když dojedete 

k horizontu a zvednete hlavu, vidíte 

zase do nekonečna tyče. Najednou se 

mlha rozestoupí a vjíždíme do zlatavé-

ho nebe s horizontem zalitým sluncem. 

Je to nádhera, jako v nebi. Takhle 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 Søvollen ještě za světla. 

U vjezdu stojí množství diváků a tles-

kají mi. Je tady celkem frmol a hodně 

týmů. Sama jsem překvapená, že tu ne-

jsme sami, opuštění na konci. Je to su-

per! Dávám psíkům pauzu osm hodin. 

Vyjíždět budeme o půlnoci. V Søvollen 

se před odjezdem potkávám i s Roma-

nem Habáskem, který jede kratší závod 

na 450 km, a tak si narychlo vylíčíme 

zážitky a frčíme dál. 

My vyrážíme na nejdelší etapu do 

Orkelboden, dlouhou 107 km. Když 

letíme ledovým padákem do Tynsetu, 

tak mi bleskne hlavou: To bude pěkná 

pakárna tohle lézt zpátky nahoru. Ten 

kopec je nekonečný, je tu málo sněhu 

a dolů jsme hučeli ledovým vymletým 

korytem, kde se vůbec nedalo brz-

dit. Chystala jsem se původně, kdyby 

bylo nejhůř, zajet si v Tynsetu do KFC 

a udělat si tam check-point. Bohužel tu 

jsem v tak špatný čas, že to asi neklap-

ne. Jezdili jsme sem ze Švédska pro 

maso do Troll shopu. Autem to sem 

trvá dvě hodiny a já se sem doplácala 

s pejsky. To mi přijde milé. 

Někde na osmdesátém kilometru jsem 

objížděla jedno zaparkované spřeže-

ní a ze spacáku se tam soukal takový 

pomuchlaný kluk, asi odpočíval cestou. 

Zamávala jsem mu a jedeme dál. Parko-

vání v divočině nás moc nebaví. Raději 

budu psům slibovat hory doly, jen aby-

chom se dostali na check-point. A už 

jsme v Orkelboden. Těch 100 km neby-

lo zase až tak zlých, ale vyřadím Luci-

áše. Má toho už taky dost a je to malý 

prcek. Bude mít šanci příští roky. 

Vím, že tady v Orkelboden nechci zů-

stat moc dlouho, protože v Grimsbu si 

můžeme pronajmout chatku a odpoči-

nout si tam pořádně. Tady je jen spo-

lečná noclehárna pro mushery a furt 

tam někdo šmajdá nebo chrápe a kluci 

pomocníci by už taky byli rádi, kdy-

by si někde odpočali. Vyrážíme dál po 

necelých pěti hodinách, ještě za světla. 

Tady si to už pamatuju jen já. Byla jsem 

v těchto horách ještě se starou partou. 

Tihle psi nebyli ani na světě, když my 

jsme tu s jejich babičkou cestovali.
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» RØROS. POPRVÉ JSME ZDE NA START 

NASTOUPILI V ROCE 2011.  

DO CÍLE JSME ALE DOJELI AŽ V ROCE 2016, 

NA TŘETÍ POKUS! «
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První, do čeho najíždíme, je řeka s pře-

teklou vodou. Gabuš ani Kessy se do 

vody moc nechce. Jdu k nim, chytám je 

za krčák a společně to vodou přehopsá-

me na druhou stranu. Voda jen po 

kotníky a naštěstí mi nezateklo do bot, 

tak to jde. Řeka ale vypadá, že každou 

chvíli rupne. 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, 

trať nás vede údolím pod mohutnými 

horami, už tady tolik nefučí a pomalu 

nás pohlcuje tma. Světlo čelovky osl-

ňuje svištící sníh, který nás vodorovně 

míjí nebo mi píchá do očí. Na brýle to 

v noci není, protože pak máte na hlavě 

čelovku i brýle a není to ideální. Přihr-

nuji si jen kožešinu na kapuci a schová-

vám si obličej do dlouhých chlupů. Ti 

Eskymáci stejně věděli, co je nejlepší! 

Dojezd do Grimsbu byl nekonečný. 

Už jsme zahlédli světla check-pointu 

pod kopcem, ale v ten moment jsme 

najeli na lyžařskou trať a to zname-

ná, že se seznámíte se všemi velbloudy 

místních lyžařských nadšenců. To samé 

bylo u Drevsjø. U každé vesničky tu 

mají lyžařský okruh s parádními stou-

páky a padáky dolů. Na lyžařskou sto-

pu mám vypěstovanou alergii. Viděti 

lyžařskou stopu znamená něco nepří-

jemného. 

Doma v Jizerkách to s sebou přináší 

agresivní barevné panáčky, kteří mají 

tendenci do psů mlátit hůlkami a mně 

sprostě nadávat. Tady v Norsku to zna-

mená, že nás čeká další stezka odvahy 

s nepředvídatelnými kousky. Konečně 

jsme v Grimsbu a je před desátou večír! 

Arnhild se vezla nějakých třicet kilome-

trů v saních. 

Už toho je na ni moc. 
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Terje mi hned hlásí, že máme chatku 

s kuchyní a koupelnou, a já hlásím, že 

tu klidně můžeme zůstat další týden. 

Obstarávám pejsky, v restauraci sním 

obrovský hamburger a hranolky a jde-

me spát! To je lahoda, postel! Až doteď 

jsem spala nějakých šest hodin a to 

jsme na cestě dva a půl dne. 

Máme budíka na pátou hodinu. V šest 

jsem u psů a zrovna přijel kluk z Pol-

ska. Běhá kolem něj kameraman a dva 

fotografové. Vypráví, jaká byla na horách 

obrovská bouře a vichr. Vůbec mu to ne-

závidím. Znám ten pocit, když mi někdo 

tajtrdlikuje za zády a nemám čas myslet 

na důležité věci, třeba na psy. Jo jo, me-

diální doprovod je zkratkou do pekla. 

Hoch se dal se mnou do řeči a kupodivu 

zná i moje webové stránky. Tak jsem asi 

slavná i v Polsku. Koukala jsem později, 

že už dál v závodě nepokračoval. 

V Grimsbu se na mě sesypali veterináři 

a začali všechny psy důkladně kontro-

lovat. Vím, že jsou v pořádku, ale také 

vím o některých problémech. Musím 

nakonec odstavit Nanooka, protože má 

bolavou tlapku. Dál jedu s osmi psy. 

Jedeme domů! Trať se obrací a jedeme 

tou samou cestou zpět. Zapínám auto-

pilota a nemusím už nic řešit. Mým au-

topilotem je Gabča. Je úžasná. Jakmile 

jednou někudy projede, uloží si to do 

paměti a za rok to pak projedeme úpl-

ně stejně. 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 úžas-

ná. Vidím mohutné horské 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 přesně 

stejně jako cestou tam. Když jsem fil-

movala, uvědomila jsem si, že ty ledové 

boule jsou zase víc napumpované vo-

dou a čím dřív to projedeme, tím líp! 

V Orkelboden se potkávám s těmi, 

kteří vyjížděli z Grimsbu uprostřed 

noci. Jsou celí strhaní a přijeli teprve 

před chvílí. V horách řádila vichřice 

a museli tam někde v závěji tři hodiny 

nocovat. To já si spala v posteli a ráno 

jsem si fotila vrcholky hor zalité slun-

cem. Je vůbec možné, že mám takovou 

kliku? Už tady na nás čekají veteriná-

ři a já vyřazuji Falca a Kamilu. Začí-

ná 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 

ne, holoubci, já se nedám. Když odjíž-

díme, BJ řve nadšením, že už zase jede-

me. Vyrážím se šesti psy a to je i mi-

nimum, kolik jich musí dojet do cíle. 

Tolga je vzdálená 75 km. Musím tam 

být nejpozději do čtyř odpoledne, pro-

tože je zde povinných osm hodin pauza 

a o půlnoci se check-point zavírá. To je 

limit, který mám neustále v hlavě. Zdá 

se, že jedeme dost před limitem. Kdy-

by bylo ale nejhůř, můžu v Tolze zůstat 

až do půlnoci a pak těch 68 km do cíle 

nějak dojít. 

Vyrážím po pěti hodinách odpočin-

ku. Snažím se jet co nejdál za Henri-

kem s malamuty. Ten kluk na ně celou 

dobu řve a pamatuju si ze závodu 

Finnmarksløpet, že jsem byla téměř 

ochotna spáchat sebevraždu, jen abych 

ho už nemusela poslouchat. 

Projíždím opět Tynsetem, opět upro-

střed noci, tak na ten McDrive pro-

stě nedojde! Pod kopcem zastavuji 

a krmím pejsky nejlepšími lahůdkami, 

které mám v saních. 
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Vytahuju i lososa! Ten má opravdu 

úspěch a Normen se tváří, že lososa by 

si klidně nechal servírovat každý den. 

Kamaráde zlatý, i já mám lososa ráda 

a koupím si ho jen výjimečně a pak ho 

přežvykuju jako velkou svátost. 

Už jede jen šest statečných: Gábinka 

a Kessy, Gréta a Klára, Bj a Normen. 

Kdo by to byl řekl, že zrovna těchto šest 

to dotáhne tak daleko. Je před námi 

stoupání na kopec a Tolga. Stále máme 

25 km před sebou. Ten kopec je neko-

nečný a lezeme rychlostí čtyři kilomet-

ry za hodinu. Už ani nekoukám, co se 

děje vepředu. Mám jen skloněnou hlavu 

a tlačím saně vpřed a povzbuzuju psy. 

Gréta chce zastavovat a hrabat si pelí-

šek. Nesmím dovolit, abychom zastavi-

li na delší dobu. Jak zastavím, tak jdou 

bydlet a já tu budu mrznout minimálně 

pět hodin, než se prospí. Leje ze mě jak 

z konve. Až dolezeme na kopec, tak tam 

zemřu! A heleme se, nezemřela jsem. Na 

vrcholku se psi rozeběhli a já se pěkně 

vydýchala a pořád postupujeme dál. Na-

jednou psi zrychlili. 

Před námi se objevilo světlo čelové lam-

py. Ach né, Henrik! Zkouším ho předjet, 

ale ty moje chudinky musí do hlubokého 

sněhu a deset hladových malamutů na 

ně mlsně hledí. Musela jsem tam vběh-

nout 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 a nechám Gabču, 

aby za tím veselým strejdou, co dělá ta-

kový rambajs, jela. To kvílení psy úpl-

ně 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 Slezá-

kem na mě 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 se svými pomocní-

ky, protože je už jisté, že do cíle doje-

deme. Už není nic, co by nás mohlo 

zastavit! Čeká nás přestávka osm hodin. 

Veterináři kontrolují psy a závěr je ten, 

že dobrý! 

Nechávám psy pořádně odpočinout 

a Terje jede ještě do místní sámošky 

koupit dalšího lososa. Jo, děcka, to si 

pošmáknete! V bistru sedíme s Pavlem 

a Romanem a oba mi líčí zážitky po-

sledních dní. Je to super zase si pokecat 

česky! Roman vykládá, jak musel po 

kolena do vody. Aha, to si nechám ob-

zvlášť detailně popsat, protože my se do 

toho místa teprve blížíme a do vody já 

opravdu nechci. 

Vyrážím na trať. Henrikovi dávám ho-

dinu a půl náskok, abych ho nepotka-

la. Chci si tu trať užít. Je kolem poled-

ne, svítí slunce a je nádherně. Je to naše 

slavnostní jízda do vytouženého cíle. 

Roman mi popsal i jednotlivá stoupá-

ní a požene nás to vždy po pozvolném 

úbočí tří hor. Cíl je za třemi kopci, už 

na dosah. 

Přejezdy přes hory jsou kouzelné – slun-

ce, modrá obloha, výhledy do dáli. Na-

táčím, fotím, abych mohla Romanovi 

ukázat, jak to tady vypadá. Jel tu v noci 

a ve vichřici. Já nevím, proč to ti lidi 

dělají… Při vjezdu do údolí podél říčky 

jsem trochu nesvá. Čekám to koupališ-

tě a opravdu se mi do něj nechce. Pak 

přijde prudký sjezd vymletým ledovým 

žlabem rovnou na malé jezírko a už to 

vidím. Je tam fůra vody. Je den, a tak vi-

dím i zřetelnou černou díru v ledu, kde 

bude hloubka, a zároveň vidím, kde je 

voda jen mělká. 
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Křičím na Gabču dží, dží a ona hlubo-

kou díru objíždí obloukem. Na památ-

ku Habase tu černou díru pojmenová-

vám Habasovou dírou, oklepávám boty 

a jedeme dál. 

Podjíždíme pod silnicí a čeká nás po-

slední kopec. Tyčí se před námi a do 

cíle máme posledních 20 km. Vím, že 

půlka bude do kopce, ale pak už to 

bude až do cíle dolů. Musíme se kous-

nout a těch 10 km nahoru nevzdat. Pod 

kopcem krmím psy. Jedí všichni, proto-

že 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 pove-

zeš! Jdeme krokem vpřed. Já tlačím, co 

to dá, psy povzbuzuju a modlím se ke 

všem pohanským bohům, křesťanskému 

bohu, ke všemu, co by mohlo fungovat 

a mohlo mě vyslyšet. Projíždíme lesem 

a už jsme na okraji bílé pláně, už vidím 

horizont! Ještě je pořád světlo, i když se 

začíná stmívat. Konec bílé pláně před 

námi je docela znatelný. Co to slyším? 

Psi zabrali a ženou se na kopec. Co to 

může být? Když jsem na kopci, vidím 

v dáli světlo čelovky. Ojoj, Henrik! Psi 

jsou ale celí natěšení, že zase pojedeme 

s tím veselým strejdou, co tak pěkně hu-

láká. Jen to ne! Nakládám BJka do saní, 

slavnostně sjíždíme pod kopec. Vyhlí-

žím světla Rørosu. Tak to je ten pohled, 

který se nezapomíná. Jak se blížíme 

k městečku, najednou mám pod noha-

ma lyžařskou stopu. Jen to ne, zase něja-

ká vyhlídková jízda po lyžařském areálu, 

to by si tedy na závěr mohli odpustit! 

Jedeme mezi domy, přejíždíme přes sil-

nici a lidé nám mávají. Projíždíme tune-

lem a je tu černá rovinka a na jejím kon-

ci 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 všem děku-

ju! Uvědomila jsem si, jak tu je krásně, 

jak je zde příroda rozmanitá a jací úžas-

ní lidé tu žijí. Femund zůstane v mém 

srdci. Děkuji! 



» VĚŘÍM, ŽE NÁM MUSEL NAHOŘE NĚKDO 

HODNĚ FANDIT. UVĚDOMILA JSEM SI, 

JAK TU JE KRÁSNĚ, JAK JE ZDE PŘÍRODA 

ROZMANITÁ A JACÍ ÚŽASNÍ LIDÉ TU ŽIJÍ. 

FEMUND ZŮSTANE V MÉM SRDCI. «
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Když se člověk chystá na nějaký závod, 

sportovní výkon, tak většinou ví, na co 

se připravuje. Podle svých vědomostí 

se pak snaží připravit co nejlépe. U zá-

vodů psích spřežení na vzdálenosti del-

ší než 300 km je třeba dlouhá příprava. 

Musíte připravit na tento závod sebe, 

ale hlavně svoje psy. 

Z mé zkušenosti to ale většinou probí-

há tak, že odstartujete a pak se začnou 

dít věci… Takové, které jste si ani v nej-

bujnější fantazii nedokázali předsta-

vit. Vše se děje jinak, než jste si mysleli: 

příval sněhu, vichřice, velký mráz nebo 

nenadálá obleva. Následují rozpory 

v týmu pomocníků, potíže s autem, 

problémy s pořadateli. 

Psychika do toho přidá nejistotu, oba-

vu ze selhání, touhu dokázat všem svoji 

výjimečnost. Nakonec přijde fyzická 

bolest, únava a otázka, jestli to vůbec 

stojí za to. Proč tady vlastně jsem? 

Závěrem mohu jenom říct, že na dokon-

čení závodu většinou nestačí, že vám 

pejskové pěkně běží po umrzlé, rovné, 

ideální trati. To běží všichni psi, ať to 

jsou sibiřští nebo aljašští huskyové. Po 

rovině běží pěkně i pudlíci. 

Mám pocit, že tyto závody jsou o tom do-

kázat se vypořádat s tím, co jste nečekali. 

Je důležité uvědomit si, že nejhorší smrtí 

je smrt z vyděšení!

Závody na dlouhé tratě



» DOBRODRUŽSTVÍ PODLE MĚ ZAČÍNÁ 

VE CHVÍLI, KDY SE ZAČNOU DÍT VĚCI, 

KTERÉ JSTE SI ANI V NEJBUJNĚJŠÍ 

FANTAZII NEDOKÁZALI PŘEDSTAVIT. « 





» NA DOKONČENÍ ZÁVODU 

VĚTŠINOU NESTAČÍ, ŽE 

VÁM PEJSKOVÉ PĚKNĚ 

BĚŽÍ PO UMRZLÉ, ROVNÉ, 

IDEÁLNÍ TRATI. TO BĚŽÍ 

VŠICHNI PSI, AŤ TO JSOU 

SIBIŘŠTÍ NEBO ALJAŠŠTÍ 

HUSKYOVÉ. PO ROVINĚ 

BĚŽÍ PĚKNĚ I PUDLÍCI. «
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Když přijedete domů ze závodu, každý 

se vás zeptá: „Tak jak jste dopadli?“ 

Pokud odpovíte, že jste závod nedo-

končili, dotyčný většinou jen pokývá 

hlavou a už se tou myšlenkou dál neza-

bývá. 

Vy můžete spustit dlouhovyprávění 

o tom, co se všechno stalo a co bylo 

špatně. 

V očích posluchače si však jenom stě-

žujete a jeho to moc nezajímá. Je to jen 

váš problém. 

Lidi zajímá jen úspěch. 

Počítají se jen závody dokončené! 

Těžko někomu vysvětlíte, jak vás to 

štve, že ale v daný okamžik to rozhod-

nutí bylo správné. Chybami se člověk 

učí a aspoň ví, na co si příště dát pozor, 

co udělat lépe. 

Život jde dál a neúspěch je vždy lekcí, 

která prověří, jak moc si jste jisti svými 

hodnotami a cestou, po které jdete. Váš 

neúspěch prověří i vaše okolí a ukáže, 

kdo je skutečný přítel a kdo se jen veze 

na vlně vašich předchozích úspěchů.

Každý neúspěch funguje stejně, jako 

když otevřete okno a vyvětráte! 

Já osobně mohu říci, že mé neúspěchy mi 

vždy hodně přinesly a daly mi motivaci 

jít dál, napravit své chyby a omyly a to 

jak při závodění, tak i v osobním životě.

Úspěch vs. neúspěch 



» NEÚSPĚCH JE VŽDY LEKCÍ, KTERÁ 

PROVĚŘÍ, JAK MOC SI JSTE JISTI SVÝMI 

HODNOTAMI A CESTOU, PO KTERÉ 

JDETE. 

VÁŠ NEÚSPĚCH PROVĚŘÍ I VAŠE OKOLÍ 

A UKÁŽE, KDO JE SKUTEČNÝ PŘÍTEL 

A KDO SE JEN VEZE NA VLNĚ VAŠICH 

PŘEDCHOZÍCH ÚSPĚCHŮ. 

KAŽDÝ NEÚSPĚCH FUNGUJE STEJNĚ:  

JAKO KDYŽ OTEVŘETE OKNO 

A VYVĚTRÁTE! «







» NÁHODNÉ SETKÁNÍ 

S NĚKTERÝMI LIDMI MŮŽE 

ČLOVĚKU ÚPLNĚ ZMĚNIT 

ŽIVOT. «
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Náhodné setkání s některými lidmi 

může člověku úplně změnit život. Se-

tkání, které bylo hodně důležité pro 

mě, proběhlo v roce 2003 v rakouském 

městečku Neukirchen, kde jsme byli 

na závodě Wildkogel. Gerdovo jméno 

jsem znala z vyprávění a nikdy by mě 

nenapadlo, že toho legendárního člo-

věka poznám osobně. Vždy se mluvilo 

o Gerdu Sandwegovi a jeho zvláštních 

psech podobajících se vlkům, kteří běží 

jako vítr. 

Sledovala jsem bělovlasého staršího 

pána, jak láskyplně vytahuje své psy 

z vozíku a pak je uvazuje na řetízky ko-

lem auta. Psi se mu to snažili co nejvíce 

usnadnit. Ti psi vypadali jako vlci a vy-

zařovalo z nich úplně něco jiného než 

z klasických psů husky, které jsem do 

té doby potkala u nás v Čechách. Ti psi 

byli jiní, Gerd byl jiný, jako by společ-

ně přišli z jiného světa. 

První den jsem jen postávala opodál 

a nechtěla jsem ho obtěžovat. Zasta-

vila jsem se u něj až další den a začali 

jsme si povídat. Líná huba, holé neštěs-

tí! Slovo dalo slovo a domluvili jsme 

se, že bych mohla přijet s mojí Heidi na 

krytí. Skákala jsem radostí metr vyso-

ko a byla jsem omámená možností mít 

takové psy. Bylo to jako sen! 

Gerd Sandweg se narodil v roce 1939. 

Svého prvního psa plemene sibiřský 

husky si pořídil v roce 1973. Tento pes 

pocházel z linie Anadyr. 

Gerd byl jedním z prvních mushe-

rů v Německu, který se začal zajímat 

o závody na dlouhé vzdálenosti. Ty se 

tehdy jezdily hlavně ve Skandinávii. 

Na konci osmdesátých let získal Gerd 

do svého chovu důležitého psa od Fina 

jménem Reijo Jääskeläinen. Ten pes se 

jmenoval Smoky Polar Speed. 

Reijo byl závodník, který v té době 

vyhrával skoro všechny závody. Byl 

ale vyhlášený tím, že své psy nikomu 

nechce prodávat. Traduje se, že před 

svým domem nechal zájemce o psy če-

kat dva dny, než se uvolil s nimi vůbec 

mluvit. Získat od něj psa bylo složité. 

Gerd Smokyho získal díky tomu, že 

Reijo měl cestou domů v Alpách pro-

blém s autem a zůstal i se psy u jed-

noho závodníka ve Švýcarsku. Tam se 

Gerd k Reijovi vůbec dostal. Šestileté-

ho Smokyho Gerd koupil za 2 200 ně-

meckých marek, což bylo v osmdesát-

kách celé jmění. 

Ke psovi dostal Gerd jen jednu radu: 

„Ten pes pro tebe nebude pracovat, po-

kud na něj budeš křičet.“ 

Když se podívám na fotku Reija Jääs-

keläinena, připadá mi jako malý zlý 

skřítek, ale byl to evidentně člověk, kte-

rý miloval své psy a lidi neměl rád nebo 

jim spíš nevěřil. 

Po linii Polar Speed získali Gerdovi psi 

svůj charakteristický vzhled. 

Dalším důležitým psem pro Gerdův 

chov byla fena Jessica Igloo Pack od 

chovatele Dr. Rolanda Lombarda, zís-

kaná z Holandska. V době své největší 

závodní slávy měl Gerd ve svém psinci 

třicet osm psů. Odchoval i mnoho ště-

ňat, ale nikdy nepočítal, kolik psů mu 

celkem prošlo rukama. Vždy se dokázal 

o všechny své psy postarat, i když už 

nezávodili. 

Gerd Sandweg
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Gerd absolvoval spoustu závodů, ty 

nejdůležitější byly ve Finsku: Karelia 

Charm na 300 km a největší tehdejší 

závod Scandream, dlouhý 700 km. Ger-

dovým největším úspěchem bylo druhé 

místo na Pireně ve španělských Alpách. 

Mezi Gerdovy soupeře v té době pat-

řil i Nor Karsten Grønås, další legenda 

psů sibiřský husky, se svojí linií Var-

gevass. V devadesátých letech trávil 

Gerd dost času i v Čechách. 

Bývalá sklářská osada Jizerka tehdy 

patřila dobrodruhům a pořádal se zde 

závod Gold Nugget (v letech 1996–98), 

pak byl pohyb psích spřežení v Jizer-

ských horách zakázán místní vyhláškou 

obce Kořenov a závodníci se přesunuli 

do Orlických hor. Tam se začal orga-

nizovat Šediváčkův long. Gerd Sand-

weg na rozdíl od ostatních německých 

musherů rád sedával s Čechy u piva, rád 

je poslouchal, i když si asi moc nerozu-

měli, a vedli politické spory. Gerd se 

nikdy nad nikoho nepovyšoval. Kaž-

dého si vážil a hledal v něm to nejlepší. 

Gerd věřil a stále věří, že by si měli být 

všichni lidé rovni. Sám sebe označuje za 

utopistu. 

Lidé odchovaní reálným socialismem 

vědí, že ideologie a realita nejsou jedno 

a totéž a snaha řešit tyto problémy s ně-

kým, kdo žije celý život v západním Ně-

mecku, vyvolávala emoce. Každopádně 

si měli čeští musheři a německý utopista 

vždy o čem povídat. 

Z tohoto spojení se Heidi narodilo 

sedm štěňat a pak jsem ještě dostala 

od Gerda jako dárek psí slečnu Kačen-

ku – Kechuwa Roter Stern Kolonie Kö-

nigsborn. To byli nejlepší psi mého živo-

ta a všichni další jsou z jejich rodiny. 
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P

es je obrazem svého pána nebo své-

ho chovatele. Tito psi jsou spjati 

s Gerdem Sandwegem a jsou jeho obra-

zem: moudří, láskyplní, chápající stejně 

jako Gerd. 

Když jsem byla u Gerda s Heidi poprvé, 

bylo mu 64 let. Tenkrát mě velmi pře-

kvapila jeho slova o tom, že už nezávo-

dí a jenom jezdí se starými psy a mladé 

už neplánuje si nechávat. „Musím ještě 

žít aspoň deset let, abych se o tyhle psy 

dokázal postarat.“ Mně bylo tenkrát 

třicet dva a svět mi ležel u nohou! Ta-

hle slova jsem si ale zapamatovala. To-

hle je to nejdůležitější, co jsem od Ger-

da dostala jako dárek. 

Od té doby se navštěvujeme. Gerd byl 

u mě na Maxově několikrát a já zase 

u nich v Meinerzhagen, kousek od 

Dortmundu. Navštívit Gerda zname-

ná pro mě 600 km po německé dálnici 

tam a zase zpět. Je to celkem dálka, ale 

dá se to jednou za čas naplánovat. 

S Gerdem mluvím anglicky. Párkrát 

jsme i my narazili na politiku a já zachy-

tila oheň v jeho očích. Měl takovou chuť 

diskutovat o politice! Naštěstí se mi 

z toho podařilo vždy rychle vycouvat… 

Prosklený dům s výhledem do přírody. 

Obrovský strom před domem mu dodá-

vá starobylost a majestátnost. V domě 

vždy vládne klid a pohoda. Snídaně je 

zde proces na dlouhé hodiny, na stůl se 

připraví porcelán, vše se vyskládá na 

talířky a pak se snídá i hodinu a u toho 

se vypráví. Gerd nejí maso. Miluju at-

mosféru toho domu, mám ráda Gerda 

a jeho ženu Gisselu, jak se trošku špič-

kují, ale jak spolu spokojeně žijí i na 

stará kolena. 
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Gerd před nějakou dobou začal chovat 

slepice. Jsou takové drobounké a sná-

ší maličká vajíčka. Když je vypustí 

z ohrádky, natěšeně ho následují a lás-

kyplně ozobávají jeho natažené prsty. 

Gerdova sněhově bílá hlava má v obli-

čeji obrovský úsměv. Takhle si předsta-

vuju svatého Františka. 

Všechna zvířata milují jeho a on milu-

je je. Vajíčka putují na snídaňový stůl 

a jsou skutečnou lahůdkou. 

Dnes má Gerd už jen jednoho poslední-

ho psa. Je to fena, která udělala nějaký 

průšvih ve Švýcarsku, a tak se vrátila 

sem. Tak nevychovaného a rozmazle-

ného psa jsem dlouho neviděla. Byd-

lí jen doma a krade od stolu. Gerd je 

rád, že ji má. Psinec před domem je už 

prázdný a ze psích bud zbyly jen kame-

ny, které původně sloužily jako stříš-

ky. Pase se zde kůň, který pokukuje po 

očku po Gerdovi, jestli spolu nepůjdou 

na procházku. 

Před pár lety jsem byla na oslavě Ger-

dových osmdesátých narozenin. Známe 

se skoro dvacet let. Vždy se těším na 

další setkání. Gerd se vždy zajímá, co 

je nového u mých psů a na jaké závody 

se chystáme. 

Gerd je moje legenda a jsem ráda za to, 

že ho mám! 

Přeji mu i jeho ženě hodně zdraví do 

dalších let. 





» TITO PSI JSOU SPJATI S GERDEM 

SANDWEGEM A JSOU JEHO OBRAZEM:  

MOUDŘÍ, LÁSKYPLNÍ, CHÁPAJÍCÍ 

STEJNĚ JAKO GERD. «
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»  HNĚDÉ OČI.  

OČI, KTERÉ VIDÍ AŽ NA 

DNO VAŠÍ DUŠE, A TAM 

VÁS OBEJMOU. «
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» OSAMĚLÉ, DLOUHÉ TÁHLÉ VYTÍ, 

K NĚMUŽ SE VŠICHNI PSI ZE SMEČKY 

PŘIDAJÍ. TÁHLÝ MELANCHOLICKÝ 

ZVUK SE ROZLÉHÁ DO KRAJINY. 

SE ZVUKEM SE NESE NOSTALGIE 

VĚKŮ, DOTEK DÁLEK A VYJÁDŘENÍ 

SÍLY A POSPOLITOSTI. ZVUK SE NESE 

DO DÁLKY. 

A NAJEDNOU, VE ZLOMKU VTEŘINY, 

NASTANE TICHO, JAKO KDYŽ UTNE. 

NIKDO UŽ NEMÁ CO DODAT. « 
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» STÁLE PŘEMÝŠLÍM O TOM, PO KOM  

Z NAŠÍ RODINY JSEM. NENÍ TO JEDNODUCHÉ, 

ALE ABY ČLOVĚK POCHOPIL SÁM SEBE, 

JE NEJSPÍŠ DŮLEŽITÉ PÁTRAT PO MINULOSTI 

VLASTNÍ RODINY A NACHÁZET 

SOUVISLOSTI. «
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Jak pročítám staré texty, které jsem psa-

la před deseti nebo patnácti lety,  

 uvědomuju si, jak se mi charakte-

ry psů vrací v dalších generacích. To, 

co jsem kdysi psala o Heidi, Kačence, 

Becky, tak dnes vidím u Gabuš, Klárky, 

Kessy. Moji kluci Buster, Danny a Dus-

tin se vrátili v podobě Oriona, Oldři-

cha a Ozzyho. A Karel? Ten se vrátil 

i s celou parádou v podobě Kodiaka! 

Teď to vidím, všichni jsou stále se 

mnou, jen v jiné podobě! 

Napadá mě, jestli něco podobného 

existuje i u lidí. Vypozorovala jsem, že 

částečně to tak funguje. Zdá se mi, že 

se charaktery jak psů, tak lidí dědí ob 

jednu generaci. To znamená, že v dě-

tech nevidíte jejich rodiče, ale odrazí se 

v nich spíše prarodiče. 

I já stále přemýšlím o tom, po kom z té 

naší rodiny jsem. Není to jednoduché, 

ale aby se člověk pochopil, je nejspíš 

důležité pátrat po minulosti vlastní ro-

diny a nacházet souvislosti. 

Historii rodiny udržuje to, co se řek-

ne a co si kdo pamatuje. Moje nejstarší 

vzpomínky, které vylovím z hlavy, jsou 

z doby, kdy mi byly asi tři roky. Jsou 

spojené s mými prarodiči. 

Vzpomínám si, jak jsem na statku v Pe-

trušově po břiše prolezla vraty skrze 

bahnitou díru pro slepice, pak si pa-

matuju, jak za mnou pelášila na louce 

krocanice, když jsem si krátce před tím 

vzala do dlaní její mládě. 

A ještě jedna hodně stará vzpomínka je 

na letní dovolenou s babičkou a dědou, 

kdy jsem jako dítě při koupání v řece 

spadla z nafukovací matrace a potopila 

se do hloubky. Jasně před sebou vidím 

tu oranžově zlatou barvu vody s bubli-

nami a cítím, jak pro mě něčí ruka sáh-

la a vytáhla mě na vzduch… 

Pamatuju si taky, že v rodině byla růz-

ná tajemství, věci, o kterých nebylo 

dobře před námi dětmi mluvit. Evi-

dentně platilo, že když se o tom nebude 

mluvit, nikdo se to nedozví. 

Jezdili jsme naším wartburgem k praba-

bičce do Vojic, vesnice kousek za Jičí-

nem. Vždy to pro mě byla velká dálka 

a velké dobrodružství jet do tak jiného 

světa. 

Před chaloupkou byl u boudy uvázaný 

pejsek Míša, který nás vždy vítal. Do 

domu nesměl, protože prý měl blechy. 

V domku byly dvě místnosti. Kuchyň 

s kamny, do kterých se muselo nosit 

uhlí a bylo u nich dřevo na podpal. 

Přes chodbu byla druhá světnice se za-

stlanými postelemi. Nad postelí byl za-

rámovaný obraz, diplom z války. Patřil 

našemu pradědečkovi, který v té době 

už nebyl naživu. 

Před domem byla zahrádka plná ba-

revných květin a na záchod se chodilo 

přes dvorek na hnůj, kde stála kadi-

budka. 

Pradědeček byl v nějaké legii, ta legie 

byla v Rusku. Tak to bylo asi dobře, 

ne? Proč se to nesmí říkat? Historické 

okolnosti téhle záležitosti jsem zjistila 

až o mnoho let později. 

Nebudu zde popisovat fakta týkající se 

československých legionářů v Rusku, 

to si každý může dohledat sám. 

Déjà vu
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Pro mě je důležité, že vím, že můj pra-

dědeček František Velíšek se v roce 1897 

vyučil ve Vídni kovářem, projel s našimi 

legionáři Transsibiřskou magistrálou celé 

Rusko a vzdoroval ruským bolševikům 

až do Vladivostoku, odkud se roku 1920 

lodí vrátil zpět do Terstu a pak domů do 

Čech. Vím, že můj pradědeček bojoval, 

jako jeden z mnoha se zasloužil o vznik 

samostatného československého státu 

a já jsem na něj pyšná! 

Všechny diplomy a medaile jsem od ba-

bičky Velíškové dostala já. Ona je měla 

dlouhá léta uložené ve skříni a stěhovaly 

se s ní do Jablonce – nejprve do závod-

ní vilky uprostřed městské části Mšeno, 

která musela ustoupit novému sídlišti. 

Za prvorepublikovou vilku se zahradou 

u jablonecké přehrady dostala babička, 

coby vdova, garsonku 1+1 v paneláku. 

Ten dům si pamatuju, stál kousek od 

jablonecké Navety a vedle byla závodní 

jídelna. Dnes tam stojí Kaufland. 

Po sto letech jsem nechala pradědovy 

diplomy podepsané Masarykem a me-

daile za zásluhy zarámovat. Bylo na 

čase s nimi něco udělat! Nechala jsem 

zarámovat i malý papírek s nalepeným 

šestilístkem, u něhož stojí tento text: 

Tento šestilístek jsem v roce 1920 nalezl na 

břehu Tichého oceánu v sibiřském Vladi-

vostoku. František Velíšek. 

Nikdy jsme se nepotkali. 

Koho jsem z mých předků ale potka-

la a výrazně mě ovlivnil, byl můj děda 

Henych, taky František. 

František Henych se narodil v 9. září 

1919 na Kuklíku, na Českomoravské 

vrchovině. Rodina byla zemědělská, 

ale děda chtěl dělat řemeslo, a tak se 

vyučil elektrikářem. Když začala vál-

ka, bylo mu devatenáct let a pokusil se 

přes Rakousko utéct do cizinecké legie. 

Bohužel, když už si v horách mysleli, že 

jsou za hranicí, zatkli je četníci a šoupli 

je do vězení. Následně je poslali do 

koncentračního tábora v Dachau, kde 

byl děda zavřený celou válku. 

Když se u mých prarodičů občas sešli 

dědovi kamarádi z koncentráku, byla 

to obrovská sranda, vyprávěli hromadu 

veselých příhod a hrozně se smáli. Člo-

věk by řekl, že to musela být velká zá-

bava. Ona to asi zase tak velká sranda 

nebyla, protože nám děda několikrát 

vyprávěl, jak ho jeho kamarád Feier-

abend vytáhl z hromady téměř mrtvých 

lidí a odtáhl ho na marodku, kde se jim 

ho podařilo zachránit. 

Ke konci války měl děda štěstí, že se 

dostal od brutální těžby písku z jezera 

do dílen, protože byl vyučený elektri-

kář. Děda to popisoval tak, že nějaká 

ženská, která Hitlerovi zachránila život, 

si zřídila pracovní skupiny a ty jezdily 

pracovat do Mnichova. Z lágru si vy-

bírala vyučené řemeslníky. Děda zažil 

bombardování Mnichova, dožil se kon-

ce války a vrátil se domů. 

Opět díky řemeslu se nejprve dostal do 

Děčína, kde se narodil můj táta, a pak 

do Janova nad Nisou. Rodinné vztahy 

byly kapku komplikovanější, ale už ty 

staré bolesti nechci rozpitvávat. 

Děda byl vyhlášený elektrikář a hodně 

lidí si ho dodnes pamatuje. V té době 

se v pohraničí do domů teprve zavádě-

la elektřina, a tak se děda stal takovým 

nositelem pokroku. Byl to člověk, které-

ho si lidé vážili a měli ho ve velké úctě. 

V technických službách měl na starosti 

mladé učně a pár se jich ke mně hlásilo 

s tím, že byli u mého dědy v učení. Vždy 

k tomu dodávali: „On byl sice hrozný 

poděs, ale férový chlap!“ 
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František Velíšek, 1920
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Pamatuju si, jak děda jednou u stolu 

před námi dětmi nadával na komunisty. 

Naše máma se s dědou strašně poháda-

la, že před námi takové věci nemá říkat, 

že to pak budeme vykládat ve škole 

a nedostaneme se na střední. 

Pak bylo dlouho utrum a vůbec jsme se 

nenavštěvovali. 

Naši rodiče se pro nás obětovali a to je 

pohřbilo. 

Byla to divná doba, lidé obětovali ži-

voty pro své děti, aby jim nezkazili bu-

doucnost. 

Dědovi Henychovi zachránilo život 

to, že něco uměl dělat rukama. Svojí 

poctivostí a férovostí si získal úctu lidí. 

Děda byl zásadový a nesnesl žádnou 

diskusi, protože věděl všechno nejlíp. 

Díky diplomu za protifašistický odboj 

si nemusel zadat s komunistickým reži-

mem. Myslím, že se ho taky báli. 

My jako děti jsme se ho totiž taky báli! 

Děda s babičkou koupili chalupu na 

Maxově v červnu 1968 od pana Müllera, 

který se chystal odstěhovat za rodinou 

do Německa. 

Dům byl sice ruina s hromadou polo-

rozpadlých přístavků, ale nedaleký ryb-

ník a krásné místo si babičku přece jen 

získaly, a tak domek koupili. 

My jako děti jsme sem k prarodičům 

jezdili. Nikdy jsme se na to moc 

netěšili, protože u stolu se muselo 

vše dojídat, jinak jsme si museli 

vyslechnout, jak děda v koncentráku 

neměl co jíst. 

Horní Maxov, 1968



František Henych, 1950
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Museli jsme chodit do sauny a tam 

vždy vydržet, dokud z nás netekl čůrek 

potu, a pak venku v mrazu a sněhu stát 

na polystyrenu, než se z nás přestane 

kouřit. Dnes to zní romanticky, ale pro 

dítě to byl děs. Tohle všechno jsme mu-

seli absolvovat nahatí a nikdo se nás na 

nic neptal. Prostě to tak bylo.  

V pozdějším věku jsem na Maxově 

trávila čím dál více času. Nějak jsem 

tomu našemu neurvalému dědovi přišla 

na chuť a myslím, že jsme si rozuměli. 

Když ale došlo na nějakou diskusi na 

téma, v kterém on měl jasno, bylo pek-

lo hledat argumenty a uhájit si vlastní 

pravdu. Čím byl starší, tím víc ho bavi-

lo hádat se o blbosti. 

Byl to právě děda Henych, kdo přišel 

s geniální myšlenkou, že by bylo pěkné 

pořídit si na babiččinu skalku s kytič-

kami nějakého pěkného pejska. Našel 

inzerát a pak jsme se spolu rozjeli do 

Jesenice u Prahy vyzvednout štěňátko 

huskyho jménem Kimík. Došlo k tomu 

v roce 1997 a byl to začátek mé psí ka-

riéry. 

Dnes na Horním Maxově v domě po 

babičce a dědovi bydlím a mám trochu 

pocit, že jsem stále víc a víc jako můj 

děda. Když se mi něco nezdá, tak jsem 

neurvalá. Nerada diskutuju o blbos-

tech, ve kterých mám jasno, všechno 

musí být úhledně srovnané a uklizené. 

V garáži mám hromadu dědova nářa-

dí, na kterém je vidět, jak se ho dotýkal. 

Taky jsem kutil. Asi ne tak dobrý jako 

on, ale zápal mám velký. 

Ten dům má svého ducha, svoji atmo-

sféru a já jsem jeho součástí! 
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Děda vždycky říkal, že by měl napsat 

knihu se všemi svými vzpomínkami. 

Nikdy to neudělal. Aspoň já ho chci ve 

své knížce mít. Asi by mu to udělalo 

radost! 

Je zvláštní si uvědomit, jak moc nás 

ovlivňuje doba, ve které žijeme svoje ži-

voty. Rakousko-Uhersko, světové války, 

koncentráky, socialismus… 

Uvědomuju si, jak obrovské štěstí mám, 

že žiju ve svobodné době, kdy si kaž-

dý může dělat to, pro co se rozhodne, 

a nevadí, že jsem žena. Ještě před pár 

lety by tohle možné nebylo. 

Nabízí se otázka, zda bude tohle 

možné i v budoucnosti. Co nás čeká? 

Co přijde dál? Co bude normální 

ve světě za pár let? 

Janinka, 1974
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Horní Maxov, 2020

Jovanka a Kim, 1998
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Henychovi a moji první psi

Babička Velíšková, moje mamka a teta Vlaďka a babička Henychová



» OTČE NÁŠ,  

JENŽ JSI NA NEBESÍCH,  

POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ,  

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ. 

BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI,  

TAK I NA ZEMI. 

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM 

DNES. 

A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY,  

JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM 

VINÍKŮM. 

A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ,  

ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO. 

AMEN. «



„Vy jste všichni bezvěrci, a až my s dě-

dou umřeme, tak se za nás nebude mít 

ani kdo pomodlit,“ řekla jednoho dne 

babička. 

Zapsala jsem si aspoň jednu modlitbu, 

abych jí udělala radost a ukázala, že to 

není úplně ztracené. 

K tomu papírku s otčenášem jsem se 

dostala po letech, byl schovaný v mé 

krabičce s poklady. Přečetla jsem si ho 

a ta slova se mě dotkla. Tolik moudros-

ti v pár slovech. 

Uvědomila jsem si, že se mě ta slova dotý-

kají, a rozhodla jsem se ta slova zapamato-

vat. Před každým startem se psy si tuhle 

básničku, tuhle modlitbu, odříkávám. 

Srovnají se mi tím myšlenky, uvědo-

mím si, že musím mít respekt před tím, 

co dělám, že musím dávat pozor, aby se 

něco zlého nestalo, a zároveň odpou-

štím světu kolem sebe všechny křivdy. 

S čistou hlavou a čistým srdcem pak 

střemhlav vyrážím se čtrnácti psy na 

naši cestu. A mohu se pomodlit za ce-

lou svoji rodinu! 

Modlitba pro babičku



250 – Běžet život se psy HUSKY



Běžet život se psy HUSKY – 251 



252 – Běžet život se psy HUSKY

Napsat něco o své rodině. Je zvláštní, 

jak je to těžké. Není snadné jednodu-

še popsat něco, čeho je člověk součástí. 

Musím vylovit myšlenky, staré poci-

ty a pokusit se s odstupem času si vše 

srovnat v hlavě. Dnes už to vidím zven-

čí, je mi skoro padesát. 

Moji rodiče se brali mladí. Bylo jim ani 

ne dvacet, ale to v té době bylo nor-

mální. Byla 70. léta a co jiného se dalo 

dělat než založit rodinu. Když to po-

rovnám s dneškem, vidím, že byli ještě 

děti, nevyzrálé osobnosti, které nevědě-

ly, co se sebou a se životem. Táta hrál 

v kapele a fotografoval. Narodila jsem 

se já a pak za tři roky má sestra Jitka. 

Bydleli jsme v Jablonci v Jindřichovské 

ulici a vyrůstali v bandě dětí ze soused-

ství, sousedé pro nás byli jako strejdové 

a tety. Hned za domem byl les a v něm 

jsme zažili spoustu dobrodružství, 

stavěli jsme bunkry a táboráky byly 

pokaždé u jiných sousedů. 

Náš život byl bezstarostný. Ráno do 

školy a rodiče do práce, do fabriky. 

Odpoledne rodiče seděli u někoho na 

zahradě a společně se sousedy popíjeli 

pivo. Nikdo se o nás moc nestaral a my 

děti kroužily kolem. Večer televize a se-

riály, které sledovali všichni. Všichni 

měli to samé, nikdo nikomu nic nezávi-

děl, všichni dělali to samé a všude byla 

pohoda. Co jiného se taky dalo dělat za 

socialismu. 

Já i Jitka jsme chodily do hudebky. Já 

hrála na cello a Jíťa nejprve na housle 

a pak na klavír. Rodiče začali přesta-

vovat barák, ve kterém jsme bydleli. 

S přestavbou začali spíš kvůli tomu, že 

to dělali všichni ostatní. Problém byl, 

že si všechno museli udělat sami, a tak 

ani není divu, že to tátu přestalo bavit 

a předimenzovaná stavba se zastavila. 

Co si pamatuju, bydleli jsme v rozesta-

věném baráku, z půlky to byl původ-

ní dům a z půlky novostavba a ta byla 

jen zastřešená. Styděly jsme se pozvat 

si kamarády ze školy domů a záviděly 

dětem z paneláků. 

Já i Jitka jsme začaly chodit do lyžo-

vání a do sportovní třídy. V Jablonci 

lyžují všichni. Začaly tréninky, nejprve 

třikrát týdně a později i pětkrát. S ly-

žováním a vlastně se sportem jsem po-

znala úplně nový svět, který mě začal 

v životě směrovat úplně jinam. Tré-

ninky, soustředění, běžecké výlety, to 

vše v partě dětí a trenérů, které práce 

s námi dětmi bavila. Tohle všechno na 

mě rozhodně mělo hodně velký vliv 

a změnilo mi to život. 

Rodiče mezitím seděli doma, stále 

pili pivo. Sousedská parta už nebyla, 

co to bývalo, nedostavěný barák nad 

hlavou, pak konec socialismu a ztráta 

zaměstnání. Najednou není vše jasné 

a jednoduché. Sedí tu dva lidé, kteří 

se navzájem nenávidí a utápí svoji 

nenávist v alkoholu a neví, co dál. 

Promarnili své životy v nedostavěném 

baráku, kvůli němuž ani nejsou 

schopni se rozejít a začít nějaký nový 

smysluplný život. Jejich jediným 

smyslem života bylo vychovat děti. Dvě 

nevděčné děti, které jsou fuč a chtějí si 

žít svým životem. 

Podporu jsem našla u svých prarodičů, 

kteří žili na Maxově. Stárli a potřebo-

vali výpomoc a chtěli vsadit na něko-

ho, kdo se o ně postará, až nebudou 

moct. Návštěvy rodičů jsem omezila 

na minimum. 

Moje rodina
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Nikdy jsem nevěděla, jestli budou stříz-

liví nebo ne, a vůbec jsem neměla ná-

ladu poslouchat v zakouřené kuchyni 

nějaké opilecké žvatlání o tom, jak jim 

je špatně. Z táty se poté, co spadl ze 

žebříku a rozdrtil si nohu, stal invalida. 

Máma měla nějaké problémy se žalud-

kem, však taky nikdy nejedla normálně. 

Strašně zhubla. 

Žádné rady nikdo neposlouchá, tak co 

s nimi, když si poradit nenechají. Měli 

by barák prodat a jít od sebe, nebo se 

zničí úplně totálně! 

Jednou jsem mamku s taťkou potkala 

na Maxově. Přijeli na návštěvu. Potka-

li jsme se na schodech. Máma plaka-

la, že musí do nemocnice na operaci 

a že se bojí. „Neboj, to bude dobrý. Já 

se pak stavím.“ Šla jsem do nemocnice 

na návštěvu. Na JIPce leželo bezvlád-

né tělo s pohledem vytřeštěným někam 

pryč. Zašeptala jsem: „Maminko, ma-

minko moje, já ti toho chtěla tolik říct!“ 

Jenom se třásla. Sestra mi řekla: ona 

o sobě neví. Selhávaly jí jednotlivé or-

gány. Odešla jsem v slzách. Druhý den 

zemřela. Bylo jí 52 let. Už jí nic neřek-

nu, ona mi už nic nevysvětlí. Neřekne 

mi proč. Zůstane mi jen vzpomínka, 

když jsme s Jitkou byly malé holčičky, 

jak jsme měly s maminkou stejné šateč-

ky. Tři blondýnky. Někdo jí skládal po-

chvalu: „Taková krásná maminka s ta-

kovýma krásnýma hočičkama!“ Pama-

tuji si, jak na nás byla pyšná. Jak byla 

pyšná na to, že studuju vysokou školu 

a že budu inženýrka a že něco dokážu. 

Jak pro nás udělala vše, co mohla, se-

hnala, co mohla. Proč se to ale všechno 

tak změnilo? 

„Ty jsi tak podobná mámě zamlada…“ 

To je věta, která se mi vybavuje z po-

hřbu a nahání mi strach a obavu. Ne-

vím vlastně, co s tím. 

Postupem času umřeli všichni – babič-

ky, dědečkové, maminka. Zůstala jsem 

na světě sama jen se svojí sestřičkou Ji-

tuškou. Jak jsme se v dětství nenávidě-

ly, řezaly a nesnášely! Jak nám babička 

říkávala: „Počkejte, jak budete jednou 

rády, že se máte! Budete si navzájem 

tím posledním člověkem, co vám na 

světě zbude.“ A jakou měla pravdu! 

Já a moje sestra Jitka
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» POSTUPEM ČASU UMŘELI VŠICHNI 

– BABIČKY, DĚDEČKOVÉ, MAMINKA. 

ZŮSTALA JSEM NA SVĚTĚ SAMA JEN 

SE SVOJÍ SESTŘIČKOU JITUŠKOU. 

V DĚTSTVÍ JSME SE NENÁVIDĚLY, ŘEZALY 

A NESNÁŠELY A BABIČKA NÁM ŘÍKÁVALA: 

„POČKEJTE, JAK BUDETE JEDNOU RÁDY, 

ŽE SE MÁTE! BUDETE SI NAVZÁJEM TÍM 

POSLEDNÍM ČLOVĚKEM, CO VÁM NA 

SVĚTĚ ZBUDE.“ 

A JAKOU MĚLA PRAVDU! «
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» UVĚDOMUJU SI, JAK OBROVSKÉ ŠTĚSTÍ 

MÁM, ŽE ŽIJU VE SVOBODNÉ DOBĚ, KDY 

SI KAŽDÝ MŮŽE DĚLAT TO, PRO CO SE 

ROZHODNE, A NEVADÍ, ŽE JSEM ŽENA. 

JEŠTĚ PŘED PÁR LETY BY TOHLE VŮBEC 

NEBYLO MOŽNÉ. «
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Narodila jsem se v Jablonci nad Nisou 

a celé dětství jsem lyžovala, běhala na 

běžkách po Jizerských horách, po na-

šich Jizerských horách. Znala jsem je 

jako svoje boty – každou cestu, zatáč-

ku, zkratku, vodní zátočinu. Jizerské 

hory jsem milovala a při každé příleži-

tosti jsem do nich utíkala. Nikdo tu ne-

byl. Člověka jste potkali jen výjimečně. 

Pak se objevila horská kola a postupem 

času byly hory plné cyklistů. V zimě 

zase hory obsadili lyžaři. Plná parko-

viště a plné hory. Z Jizerských hor se 

díky jejich dostupnosti stala nafukova-

cí tělocvična. Lyžaři jsou privilegovaná 

kasta, které hory náleží, protože jim je 

projela rolba. A vše ostatní jim začalo 

vadit: pěší lidé, koně, myslivci, těža-

ři, zvěř, psi… nedej bože psí spřežení. 

Ano, Jizerské hory jsou malé. 

Vyjet se psy ve dne na kopce znamena-

lo vyslechnout si hromadu nadávek od 

vyelasťákovaných frajerů, kteří najíždě-

li svoje kilometry. Někteří se dokonce 

snažili hůlkou do psů praštit. 

Dobrá, začala jsem jezdit v noci a do-

mlouvat se s rolbami, abych jim nenaje-

la do čerstvě nachystané tratě. Pak za-

čali v noci jezdit i elasťáci s čelovkami 

a dokonce v tom pořádají závody. Dnes 

je v horách klid až kolem třetí hodi-

ny ráno a o tento luxusní čas opravdu 

zájem nemám. Nechci jezdit jen v noci, 

i já chci vidět sluníčko, třpytící se sníh 

a modrou oblohu! 

Po každém dalším výstupu s některým 

z výše popsaných šílenců mi bylo smut-

no a vážně mi bylo líto, že je v lidech ta-

ková zloba. Co mám dělat, když mi rol-

ba jezdí i za plotem mého domu, a tam, 

kde jsem si cestu pro psy prošlapala na 

sněžnicích, se za chvíli rojí davy lyžařů 

a tvrdí mi, že to je jejich trasa? 

Inu, mohla jsem sedět doma a nadávat, 

jací jsou lidé zlí a jak je všechno špat-

né. Místo toho jsem se sebrala a začala 

jsem jezdit do Švédska. Tady si už ně-

kolikátým rokem pronajímám ten samý 

dům a od něj mohu každý den vyrážet 

se psy na tréninky po tratích uježdě-

ných skútrem. Je tady krásně, hroma-

da sněhu a nikdo na mě sprostě neřve. 

Zaplatím zde roční příspěvek místnímu 

motoklubu a mám k dispozici 400 km 

urolbovaných tratí. 

Letos v létě jsem asi po deseti letech 

vyrazila do těch našich hor. Vše je 

jiné. Tam, kde bývaly čerstvě vysázené 

stromky, jsou vzrostlé stromy, přibyly 

cesty, o nichž nevím, kam vedou, všude 

hromada lidí. Ty hory už nejsou mé, už 

je nepoznávám, už je neznám. 

Dnes mohu drahým lyžařům z Jizer-

ských hor jen poděkovat, že díky nim 

se mi otevřely jiné prostory. A ejhle!  

Co jezdíme na zimu pryč, přestalo 

u nás chumelit a zima bývá na bahně. 

Už i ta příroda řekla dost! 

Všechno špatné je pro něco dobré, jen 

se to musí vzít z té správné strany. 

Lyžařská



» DROSBACKEN, ŠVÉDSKO  

DNES MOHU DRAHÝM LYŽAŘŮM  

Z JIZERSKÝCH HOR JEN PODĚKOVAT,  

ŽE DÍKY NIM SE MI OTEVŘELY JINÉ PROSTORY. 

VŠECHNO ŠPATNÉ JE PRO NĚCO DOBRÉ,  

JEN SE TO MUSÍ VZÍT Z TÉ SPRÁVNÉ STRANY. «







» A VÍTE, JAK ESKYMÁK POZNÁ,  

ŽE JE MOC VELKÁ ZIMA?  

– TAK, ŽE SE MU PES ZLOMÍ V ZATÁČCE! «
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Venku je –30 ˚C. Musím říci, že tahle 

teplota se příliš nehodí na to posedět si 

ráno u psů a vypít si kafe. Sníh pod no-

hama chroupe a vše je přemrzlé. V noci 

jsem několikrát kontrolovala teploměr. 

Hned po probuzení jsem spěchala ke 

psům, abych viděla, jestli tu noc přeži-

li bez problémů. I huskyové můžou být 

z náhlé změny teploty překvapeni. 

Náhodou jsem minulý týden psala 

článek o historii psů plemene sibiřský 

husky a zastavila jsem se u pasáže, kde 

se píše, že sibiřští huskyové jsou uzpů-

sobeni žít v podmínkách, kdy teploty 

dosahují až –70 ˚C a rychlost větru do-

sahuje až 160 km/h. 

Když jsem ten odstavec četla nahlas 

Gábince a Klárce, zachumlaným do pe-

řin v mé posteli, z jejich pohledu bylo 

jasné, že vyprávění o něčem takovém 

je skoro jako říkat něco velmi neslušné-

ho… 

Psi zvládli dnešní noc dobře, ráno do-

stali masovou polévku s velkou dávkou 

ovčího tuku a všem to výrazně spravi-

lo náladu. Mezi mými psy je dost vidět 

rozdíl mezi těmi odchovanými v Nor-

sku a těmi, kteří jsou už v několikáté 

generaci narození v Čechách. 

Schopnost uchovat si dobrý kožich a do-

kázat se vyrovnávat s nízkými teplo-

tami se evidentně rychle ztrácí. Vždyť 

v létě tihle psi musí vydržet i +30 ˚C 

a tak není divu, že se kožichu zbavují. 

Naše polární sekce nemá v tomto mra-

zu problém, zdá se, že z toho mají i ra-

dost! Přesně tihle psi pak mají problém 

doma, když se snažíme jet nějaký pod-

zimní kárový závod a teploty jsou ko-

lem +20 ˚C a psi se přehřívají. Někteří 

psi se přehřívají i v +5 ˚C. Naopak 

–30 ˚C jim dělá radost. Otázka tedy je, 

co je dobře? Odpověď asi zní, dobře je 

to, co se rozhodnu se svými psy dělat. 

Mám na výběr: realizovat se při sprin-

tových kárových závodech, nebo mít 

psy, kteří jsou v pohodě v –30 ˚C. 

A teď několik mých severských zážitků: 

Minulý rok jsem kupovala nový teplo-

měr. Byla jsem v obchodě a vybírala ně-

jaký pěkný. Koukala jsem hlavně na to, 

jak teploměr vypadá a jak se uchycu-

je. Když jsem pak byla u kasy, tak mě 

paní zastavila a říká: „Tenhle je jen do 

mrazáku!“ No jo, vždyť on byl jen do 

–30 ˚C. Teď už vím, že venkovní teplo-

měr se kupuje ten, co je do –50 ˚C! Vy 

jste to snad nevěděli? 

Když je velká zima a přijdete dovnitř 

domu, tak na vás při otevření ledničky 

dýchne teplý vzduch, protože v lednič-

ce je krásných +5 ˚C ! 

Celý dům se vytápí pouze elektřinou. 

Není tady možnost zatopit si v kam-

nech dřevem. Protože jsem holka chy-

trá, už vloni jsem si pořídila elektrický 

přímotop, který si mohu případně za-

pnout a pustit si na zmrzlé nohy tep-

lý vzduch. Ve většině švédských domů 

jsou staré elektrické rozvody, a když je 

zima a vy přetížíte síť, tak to vyhazuje 

pojistky. 

Rozvodná skříň je taková ta stará se 

šroubovacími keramickými kelímky 

a vy musíte najít, které pojistce to vy-

střelilo zadeček. Takže topím, abych 

nezmrzla. 

Když je zima jak v morně!
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Místo toho, abych přikládala polena 

do krbu, mám na stole krabičku pojis-

tek šestnáctek, a když vystřelím pojist-

ku, jdu si přiložit novou! Přiznávám, se 

dřevem je daleko více práce, ale plápo-

lající oheň má své kouzlo! 

Když vám je zima, tak se tenhle pocit 

dělí na dvě kategorie: zima a kurevská 

zima! Kupodivu se většinou nachází-

te v té druhé kategorii. Když vám je 

opravdu zima, tak nehledáte žádné jiné 

výrazy a slovní spojení „kurevská zima“ 

naprosto popisuje vaše pocity! 

Jak je vnímání teploty relativní! I kaž-

dý člověk má nastavené své limity kap-

ku jinak. Když jedno ráno je –40 ˚C 

a další ráno je –20 ˚C, nezbývá vám nic 

jiného, než říct, že dnes je teplo. Je to 

tak každou zimu. Je potřeba, aby nás 

teploty kapku potrápily, trochu nás 

to přežehlo, protože pak už po zbytek 

zimy bude jen teplo. Člověk si i pak 

toho tepla víc váží! 

Brát psy při velké zimě do domu? 

Je to tak srdcervoucí stav, kdy řeším 

jestli ano, nebo ne. Problém je, že 

psům tím moc neprospěju. Já když 

přijdu zvenčí do domu, sundám 

si všechno teplé oblečení, ale co 

psi? Ti jsou ve svém kožichu venku 

v –30 ˚C a pak přijdou dovnitř, kde 

je +20 ˚C. Rozdíl 50 stupňů a oni to 

musí jen vnitřně vyregulovat. 

Někteří psi to zvládnou bez problémů, 

ale už jsem zažila psa, který to nedal 

a měl pak velké problémy s kůží. Chy-

bami se člověk učí a vždy, když nasta-

ne nějaký průšvih, je to dost bolestivá 

lekce. Dělala jsem to nejlepší, co jsem 

mohla, a přitom to bylo úplně blbě! 
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Dobře, a jak tedy poznat, kdy psa 

můžu nechat venku a kdy ho vezmu 

do tepla? Prostě to člověk musí poznat. 

Pak ale takový pes musí zůstat doma, je 

třeba ho brát jako psa domácího a není 

možné ho zase ráno vykopnout do 

zimy. Momentálně mám v posteli dvě 

polární „specialistky“, Gábinku a Klár-

ku. 

Prostě jim to letos nějak neklaplo s po-

řádným kožichem a nechat je venku, 

tak nemají šanci se zahřát. Je zvláštní, 

jak se sibiřský husky dokáže rychle ak-

limatizovat v domácnosti.

Venku jsou psi, kteří mají husté koži-

chy a pobyt venku jim dělá dobře. Naše 

„norská sekce“ se do psích bud vystla-

ných slámou ani neukládá, preferují 

svůj ledový ďolíček před boudou, kam 

se pěkně schoulí do klubíčka, překlopí 

si huňatý ohon přes nos a tím zapnou 

svoje interní vytápění. 

V nějakém odborném článku jsem četla, 

že když se polární liška chytne do pas-

ti a přijde o svůj ohon, tak v mrazivé 

přírodě nepřežije, umrzne. Lišky ohon 

nutně potřebují k tepelné seberegula-

ci a jen s ním mají šanci přežít i v té 

největší zimě. Toto pravidlo asi platí 

u všech chlupáčků. 

Při exkurzích se mě lidé často ptají, ja-

kou největší zimu jsou moji psi schop-

ni přežít. To já opravdu nevím. Musela 

bych si na to pořídit nějaký speciální 

mrazák, tam je zavřít a testovat, jestli ješ-

tě žijí. A to je dost velká blbost, že? Nej-

větší zimu, jakou jsem já se svými psy za-

žila a přežila, bylo –46 ˚C. V takové zimě 

už končí veškerá legrace a opravdu jde 

o život. Jasně, že vše je pouze relativní. 
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Nejhorší psychickou újmu způsobenou 

zimou jsem zažila, když jsem si chtě-

la otevřít termosku s teplým, sladkým 

čajem, a nešlo to, protože mi šroubova-

cí víčko přimrzlo k termosce. Zkuste si 

představit, že cítíte šplouchání teplého 

čaje v láhvi, ale vy se do ní nedostane-

te! 

Když je zima, psi milují mraženou ku-

chyni! Trvalo mi dlouho, než mi to 

opravdu došlo! Když jsem si přečetla 

příručku s informacemi pro tažné psy, 

všude se píše o nutnosti dodržovat pitný 

režim. Dobrá, snažila jsem se psům cpát 

různé „vytuněné“ nápoje před během 

a po běhu. Kupodivu psi většinou na 

tyto drinky pohlíželi s výraznou nechu-

tí a nezájmem. Většinou byli schopni 

jen misku vzít a převrátit ji, jestli tam 

náhodou přece jen nebude něco zajíma-

vého, a nebylo! Po vypřáhnutí se pak šli 

v klidu napít čisté vody. Dlouho jsem se 

snažila, ale pak jsem to tedy nechala být 

s tím, že sibiřský husky se prostě napije 

sám, když má chuť. Tohle se dá prakti-

kovat během roku, ale co v zimě? Vždyť 

oni tu vodu asi vážně nějak potřebují! 

Píše se v odborné literatuře, že by pes 

v zátěži měl vypít až dva litry denně. 

To jsem v životě u žádného mého psa 

neviděla! 

Teď venku mrzne a já opět zdokonaluju 

své kulinářské umění. Ráno naběhnu 

do psince s teplou masovou polévkou, 

v níž plavou kusy ovčího tuku a gra-

nule. Rozleju dobrotu psům do misek 

a čekám. A máme to tady zase! Někteří 

pejskové pěkně papají. Jiní naznačují, 

že se s tím mám jít vyfotit! Ranní drink 

začíná být zajímavý až ve chvíli, kdy 

si ho pejskové vylijí do sněhu a pak ho 

v klidu vykusují i s kousky ledu. 
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Není nic nad křupačku, granule obalené 

ledem a masem! Další metoda je nechat 

to celé zmrznout a pak to celé s velkou 

chutí schroupnout po vyklepnutí z mis-

ky. Mám za to, že pohled na nezamr-

zlou vodu jim nedělá dobře.

Čím je jídlo chřupavější, tím líp! Tak-

že oni tu vodu do sebe dostanou, ale 

mraženou. Jasně, že jsem v musherské 

příručce četla, že když psi žerou mraže-

nou stravu, tak potřebují extra energii 

na to, aby ji zpracovali. Já to vím, já to 

četla, ale ti psi evidentně ne! Představte 

si to zoufalství, když někde uprostřed 

ledové pláně rozmrazíte sníh na vodu, 

v té vodě rozmrazíte maso, pak to s vel-

kou parádou servírujete psům do misek 

a oni se vám odvděčí tím, že to vylejou 

do sněhu, chvilku počkají a pak to pěk-

ně v klidu mražené snědí. Možná, že 

sami vědí, co je pro ně dobré.

Miluju dobrodružné knihy, kde polár-

níci vypráví o tom, jak se je psi snažili 

zahřívat vlastním tělem, aby oni neu-

mrzli. Tuhle situaci znám a uvědomila 

jsem si s hrůzou, že já jim jsem úplně 

ukradená. Oni se lísají k teplu, pro-

tože jim samotným je zima a chtějí se 

o mě zahřát! Vezmete-li si psy do sta-

nu a na chvíli opustíte spacák, tak už 

se do něj nedostanete, protože v něm 

bude plno. 

Pokud máte ve stanu více jak čtyři psy, 

moc se nevyspíte, protože se stále ně-

kdo přemisťuje. Neustále má někdo 

pocit, že někde jinde bude mnohem 

lepší a pohodlnější místo, než které má 

v daný moment. Pak si vám sedne ně-

kdo na hlavu a je po spánku! 

Nebezpečí pro každého polárníka je, 

že buď umrzne, nebo uhoří! 





» NECHCI JEZDIT JEN V NOCI, I JÁ CHCI 

VIDĚT SLUNÍČKO, TŘPYTÍCÍ SE SNÍH 

A MODROU OBLOHU! «





» KAŽDÝ MÁME NĚJAKOU SVOJI 

ZVLÁŠTNOST A JÁ JSEM UŽ OD MALIČKA 

„PŘÍTEL ŽEHU“. MANIPULACE S OHNĚM 

MĚ VŽDY FASCINOVALA. «
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Každý máme nějakou svoji zvláštnost 

a já jsem už od malička „přítel žehu“. 

Manipulace s ohněm mě vždy fascino-

vala. 

Můj první výrazný zážitek s ohněm je 

z doby, kdy mi bylo asi deset let. Táta 

mi v kuchyni ukazoval, jak francov-

ka hoří na lžičce. Jen co rodiče vy-

táhli paty z domu, došla jsem k názo-

ru, že se o tento zážitek musím podě-

lit se svou mladší sestrou. Vybavuju 

si lahvičku voňavky s konvalinkou. 

Voňavku jsem rozlila po kuchyňské 

lince a zapálila.

 Modrý plamen se v přítmí kuchyně 

klidně mihotal a celou tu romantiku 

kazil jen řev mé sedmileté sestry, která 

vyhrožovala, že to na mě řekne. Jas-

ně, že jsme nevyhořeli. Už tenkrát jsem 

věděla, že až tekutina vyhoří, celé to 

zhasne a modrý plamen nepodpálí by-

telný umakart naší linky. Ani na ní ne-

bylo znát, že prošla žehem. 

Je to milá zábava nechat děti hrát si se 

sirkami a s plápolajícím ohýnkem. Bě-

hem našich letních táborů ráda sledu-

ju děti, jak jsou celé unešené z toho, že 

oheň můžou zapalovat a dotýkat se ho. 

Důležité je ale zavčas zachytit v očích 

dětí nebezpečný pyromanský výraz, 

rozpoznat dítě odcházející směrem 

k domu s otevřeným ohněm a pyroma-

na zastavit! 

Ano, pokud se člověk pohybuje v chlad-

ných podmínkách, musí se naučit akčně 

zacházet s ohněm. Je důležité doká-

zat rozdělat oheň za všech podmínek. 

K tomu je dobré na oheň myslet, i když 

si balíte věci. Já rozhodně nejsem líná 

zabalit si do saní několik polen oprav-

du suchého dříví a hlavně mého drahé-

ho PePu. PePo je totiž přítelem každé-

ho zálesáka a s PePou rozděláte oheň 

úplně všude. Je sice efektní dokázat 

zapálit oheň jen s březovou kůrou a zá-

palkami, když je ale zima, není čas na 

hrdinství a už vůbec ne na to řešit este-

tiku. Hlavně, že hoří! 

Sirky jsou sirky! 

Je sice fajn mít v kapse tryskový zapalo-

vač, který vydává úžasný plamen, jenže 

tenhle zapalovač si ani neškytne, když 

je –30 ˚C. Má zkušenost je, že když za-

palovač nejvíc potřebujete, tak z něja-

kého nevysvětlitelného důvodu nikdy 

nefunguje. 

Přítel žehu
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Na sirky se dá spolehnout za každého 

počasí. Je dobré je zabalit do igelito-

vého pytlíku, aby se k nim nedosta-

la vlhkost, a pak už je skoro vyhráno! 

I samotný nákup sirek je složitá doved-

nost. Je potřeba si koupit takové, které 

nejsou jen pro okrasu. 

Za polárníka se může podle mě prohlá-

sit každý, komu u ohně shořely aspoň 

jedny boty. Sedíte-li u ohně a potřebu-

jete si ohřát opravdu zmrzlé nohy, tak 

si je cpete do ohně tak dlouho, dokud 

ve vzduchu neucítíte zápach pálící se 

gumy. Ano, to už vám ty boty hoří. Jis-

tě, že si je příště sundáte, ale tohle je 

takový křest ohněm, kterým si musí asi 

každý projít sám. 

Mým osobním velkým přítelem je 

hand-warmer. Tato věcička dovoluje 

vytvořit si ústřední vytápění v bun-

dě nebo v rukavicích. Nastartování 

hand-warmeru je poněkud delikátní 

záležitost spojená opět s žehem a není 

dobré při této záležitosti dělat chyby, 

například nenasadit krytku hořáku. Po-

kud vše uděláte dobře, tak máte zajiště-

né teplo i na šestnáct hodin. Zapalovat 

ho ale musíte v klidu a s rozmyslem.

Zlomovým okamžikem v mém vztahu 

s ohněm byla návštěva kamaráda na 

oddělení popálenin ve Vinohradské 

nemocnici. Tady s romantickým výhle-

dem na hřbitov jsem si vyslechla příbě-

hy lidí, kteří se na tomto oddělení léčili. 

Je dobré mít oheň rád, ale je potřeba 

mít k němu respekt a pracovat s ním 

s klidnou hlavou! 

Oheň je magický. Tam, kde si člověk 

rozdělá svůj oheň, tam je v bezpečí, 

tam je doma!
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» TAM, KDE SI ČLOVĚK  

ROZDĚLÁ SVŮJ OHEŇ,  

TAM JE V BEZPEČÍ, TAM JE DOMA! «
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» V DNEŠNÍ DOBĚ JE FOTOGRAFEM 

KAŽDÝ, PROTOŽE KAŽDÝ UMÍ 

VYBLEJSKNOUT OBRÁZEK NA MOBIL. 

BOHUŽEL FOTKY Z MOBILU JSOU ÚPLNĚ 

K NIČEMU! 

ČLOVĚK MŮŽE NAFOTIT HROMADU 

FOTEK, ZE KTERÝCH MÁ RADOST. 

PROBLÉM ALE NASTÁVÁ, CHCETE-LI VY 

OSOBNĚ BÝT NA FOTCE SE SVÝMI PSY… «



» PSI VYSTŘELILI A LETÍME KORIDOREM 

OBKLOPENÝM DAVY LIDÍ. VŠICHNI 

MÁVAJÍ A KŘIČÍ. JE TO ŠÍLENÉ. 

JÁ MÁVÁM TAKY A SRDCE MI BUŠÍ JAKO 

ZVON. PROJET SI TÍMTO STARTEM 

JE NEUVĚŘITELNÝ ZÁŽITEK! «
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Na jaře roku 2016 mě oslovila režisérka 

Linda Kallistová Jablonská, že by ráda 

točila dokument o lidech v mushingu. 

Původně jsme v něm měli účinkovat tři 

hrdinové a film se měl mezi námi pro-

línat. Spojovací částí by byla touha po 

dosažení cíle a život se psy. Nepřišlo mi 

to nijak zvláštní, protože různé repor-

táže se u nás točí neustále, a tak jsem 

tomu velkou pozornost nevěnovala. 

Vygooglila jsem si Lindu Jablonskou 

a celkem mě udivilo, že tak úspěšná 

a známá režisérka chce točit dokument 

zrovna o mushingu. To mi bylo divné. 

U různých natáčení jsme se už ochomý-

tali v minulosti, šlo o natáčení reklam 

nebo různých reportáží, a tak jsem byla 

na filmový štáb hlavně zvědavá. Na 

techniku, na způsob práce a tak. Taky 

jsem byla zvědavá, jak se filmaři pope-

rou s nepřízní počasí. Ono natáčet při 

závodě v Norsku, uprostřed zimy, tak 

to by mohli pěkně zaplakat. Byli ale 

všichni velmi stateční, vše zvládli, tech-

nika jim nezamrzla a oni sami taky ne. 

Musím říct, že „filmaři z Prahy“ byli 

hlavně fajn lidi, s kterými bylo příjem-

né spolupracovat. 

Když jsem film viděla poprvé, byla 

jsem hodně překvapená, možná zasko-

čená, a pak s odstupem času postup-

ně nadšená. Ten film totiž vůbec není 

o mushingu, a vlastně není ani o mně, 

i když tam jako hlavní osoba vystupuju. 

Přijde mi, že je hlavně o hledání spoko-

jeného života a o tom, že člověk v živo-

tě přijímá rozhodnutí, která pak mají 

své důsledky. Ten film je o cestě živo-

tem a je zvláštní, že zrovna o té mé. 

Přijde mi, že každý ve filmu vidí něco 

jiného. Hodně jsem přemýšlela, čím to 

je. Připadá mi, že film je geniálně po-

skládaný a funguje jako zrcadlo. Každý 

člověk, který se na něj dívá, tam na-

jde své problémy a to, co on sám v ži-

votě řeší. Jsou i lidé, kteří tam nevidí 

nic, jen šílenou ženskou běhající se psy 

v nějakém šíleném Norsku. Já mám 

dojem, že film Psí láska je pro všechny 

diváky, a na každém záleží, co si v něm 

najde. Někdo uvidí pěkné záběry psů 

a krajiny, někdo touhu a odhodlání jít 

kupředu vlastní cestou, někdo nezlom-

nost, někdo šílenství. 

Celý film je ale milý a přívětivý a vy-

práví o tom, že se dá žít jinak a být 

u toho šťastný. 

Film Psí láska
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» FILM JE HLAVNĚ O HLEDÁNÍ SPOKOJENOSTI 

A O TOM, ŽE ČLOVĚK V ŽIVOTĚ PŘIJÍMÁ 

ROZHODNUTÍ, KTERÁ PAK MAJÍ DŮSLEDKY. 

TEN FILM JE O CESTĚ ŽIVOTEM – O MÉ CESTĚ 

ŽIVOTEM. «
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» NORSKO, FINNMARK, 

KARLEBOTN, VARANGERFJORD, 

BARENTSOVO MOŘE,  

SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN. «



Běžet život se psy HUSKY – 291 



292 – Běžet život se psy HUSKY

Musím poděkovat všem za krásné reak-

ce na film Psí láska. Po odvysílání filmu 

v České televizi jsem dostala hromadu 

krásných zpráv a pozdravů. Snažím se 

na všechny odpovídat, protože si všech 

lidí, kteří si našli čas, aby mi napsali, 

velmi vážím! Vím moc dobře, jaké to je, 

když někomu „slavnému“ napíšete a on 

vám nikdy neodpoví. Věřte mi, že se 

opravdu snažím. 

Tím, jak vše zodpovědně pročítám, 

abych nikoho neopomenula, dostávám 

se ze své sociální bubliny obdivovatelů 

a tu a tam si přečtu i negativní hodno-

cení filmu. 

Už jsem psala, že ten film je jako zrca-

dlo a mnoho lidí se v něm buď pozná-

vá, nebo tam vidí věci, které se jich 

dotýkají. Buď se lidem líbí, co tam vidí, 

a nebo se jim to nelíbí vůbec. 

Jasně, nemusela jsem říkat „kurva“. 

Já vím, že se kurva neříká. Když ale 

máte za zády kameru skoro tři roky, 

zvyknete si na ni a nevadí vám. Pořád 

jsem slyšela výtky: „Ty se jen do té ka-

mery usmíváš a říkáš, jak je všechno su-

per, my potřebujeme nějaké drama.“ 

Není problém drama vytvořit, obzvlášť 

když vám je vážně zle. A tak to v tom 

filmu je. Vážně závidím lidem, kteří 

v životě nemuseli nic takového nikdy 

vyslovit. Koho to uráží, tak může sle-

dovat filmy od Walta Disneyho a dočká 

se i toho toužebně očekávaného „happy 

endu“, který ale většinou v životě moc 

nepřichází. 

Je moc milé, že mi přejete hodně úspě-

chu do dalšího závodu. Přátelé, ale 

žádný velký závod pro nás už nebu-

de. To je prostě realita. Psi od filmu 

zestárli o další tři roky, letos se závo-

dy ruší kvůli koroně, mí psi jsou už na 

takový závod staří a já bych je do toho 

znovu hnát nechtěla. Kdybych chtěla 

seriózně závodit dál, musela bych si 

teď pořídit aspoň deset nových štěňat. 

Uvědomte si, že pes je záležitost na 

dalších šestnáct let. 

Já tolik psů mít nemůžu a těm, co mám, 

musím zajistit pěkné stáří a dožití. Pro-

stě budeme jezdit turistiku, užívat si ži-

vota, psát dobrodružné příběhy a hrát 

si s dětma. 

Další věc je, že jsem v minulých dnech 

konečně splatila všechny dluhy, které 

jsem si kvůli tomuto závodu naděla-

la. Tři roky jsem je splácela a teď i díky 

darům několika lidí, kterým se film 

líbil, jsem vše konečně zaplatila. Je to 

pro mě obrovská úleva a všem, kteří mi 

finančně pomohli, moc děkuji! 

Děkovačka
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» CELÝ FILM JE MILÝ 

A PŘÍVĚTIVÝ A VYPRÁVÍ 

O TOM, ŽE SE DÁ ŽÍT JINAK 

A BÝT U TOHO ŠŤASTNÝ. «



» KDYŽ CHCI ZÁVODIT, BEZ POMOCNÍKŮ 

TO NEJDE. BĚHEM ZÁVODU MUSÍ NĚKDO 

POPOJÍŽDĚT AUTEM A STARAT SE O PSY, KTEŘÍ 

UŽ V ZÁVODĚ NEPOKRAČUJÍ. POMÁHAJÍ MI 

TAKÉ VYTVOŘIT ZÁZEMÍ, ABYCH SI MOHLA 

ODPOČINOUT. «
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Jsem zvyklá si všechnu práci u psů ob-

starat sama. Je to proto, že než 

    někomu tisíckrát vysvětlovat co a jak 

má udělat, tak si to raději udělám v kli-

du sama a bude to přesně tak, jak si to 

představuju. Tím pádem nemám pro-

blém s lidmi. 

Bohužel, když chci závodit, tak to bez 

pomocníků nejde, protože účast na 

závodech je spojena s tím, že někdo 

během závodu musí popojíždět s mým 

autem a musí se starat o psy, kteří už 

v závodě nepokračují. Případně mi po-

mocníci mohou vytvořit zázemí, abych 

si mohla odpočinout. 

Neuvážený výběr pomocníka vám 

může zruinovat roční přípravu na zá-

vod a zanechat v hlavě hodně špatné 

vzpomínky. Když vám někdo podsek-

ne kolena zezadu, když vy se o něho 

potřebujete opřít. V průběhu let se 

mnou závody absolvovalo velké množ-

ství lidí.  

Lidé jsou různí, a i když se třeba tváří, 

že chtějí pomáhat, někdy jim jde o je-

jich vlastní zájmy. Chtějí se dostat do 

prostředí závodu, nasbírat zkušenosti, 

nafotit si fotky, napsat knihu… 

S těmito lidmi je problém, protože se 

za nějakou chvíli přestanou přetvařovat 

a jasně vám dají najevo, že je svojí pří-

tomností obtěžujete, protože oni potře-

bují hlavně moje auto, moje kontakty 

a moje finance. 

Tito lidé pro mě zmizeli v propadliš-

ti dějin a už na ně nechci vzpomínat. 

Odpustila jsem jim, protože mi přinesli 

důležité ponaučení a lekci. Díky těmto 

lidem dnes vím, že je velký rozdíl mezi 

dobrým pomocníkem a špatným po-

mocníkem. 

Závody, které jsem kdy dokončila, do-

padly dobře hlavně proto, že jsem ved-

le sebe měla dobré lidi, kteří mě podpo-

řili a skutečně mi byli oporou. 

Pomocníci



» BĚHEM ZÁVODU SI POMOCNÍCI UŽÍVAJÍ PŘEDEVŠÍM 

VÝHLEDŮ Z AUTA, DLOUHÉHO ČEKÁNÍ, ZIMY 

A NEDOSTATKU SPÁNKU. PROSTĚ DOVOLENÁ SNŮ! «
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Arnt

Vašek

KarelMilenka
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Juraj Evička

Morten Terje
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» LIDÍ, NA KTERÉ SE MOHU 

OPRAVDU SPOLEHNOUT,  

JE NA SVĚTĚ VELICE MÁLO! «

Gabuška



» VELKOU ZÁSLUHU NA MÝCH ÚSPĚŠNĚ 

DOKONČENÝCH ZÁVODECH MAJÍ DOBŘÍ 

LIDÉ, KTEŘÍ MI POMÁHALI A DOKÁZALI 

MĚ V PRAVOU CHVÍLI PODPOŘIT. «



Zdenda Benda
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Přemýšleli jste ale někdy nad tím, co to 

znamená být slavný? Slavný je člověk 

ve chvíli, kdy ho zná víc lidí, než zná 

on sám. Takže slavný může být strýc 

Lojza, protože si o jeho alkoholových 

výstřednostech povídají i ve vedlej-

ší vesnici, slavné jsou české celebrity, 

protože jsou vidět v našich televizích, 

a slavné jsou hollywoodské hvězdy, 

protože je zná celý svět. Sláva je relativ-

ní a sláva je pomíjivá. 

Člověk, který je slavný, má problém, 

protože ho každý zná a ví o něm úplně 

všechno a úplně přesně. A má pak vel-

ký průšvih, když se nechová tak, jak to 

od něj všichni očekávají. 

Já potkala slavného člověka jen párkrát. 

Jednou jsem potkala jednoho českého 

herce v norském Oslu na autobusovém 

nádraží. To si tak jdete, koukáte kolem 

sebe, nikoho neznáte a najednou uvidí-

te známý obličej a automaticky ho chce-

te pozdravit, vaše oči prozradí, že ho 

znáte. Jaké bylo moje překvapení, když 

se okamžitě otočil a zmizel v davu. 

 

 Napadlo mě, že jsem mu nic hrozného 

neudělala, jenom ho znám a mám ho 

ráda z televize. Jenom bych mu třeba 

řekla, že ho mám jako herce moc ráda… 

Jenže byl fuč. Nestál o to a ta pozor-

nost mu nebyla milá. Byl rád, že je sou-

částí anonymního davu norských lidí 

čekajících na autobus a nestál o rozho-

vor s fanynkou. 

Něco podobného se mi stalo ještě jed-

nou v Praze, kde jsem ve dveřích potka-

la známého herce. Opět mě to praštilo 

do očí, bylo to jako potkat kamaráda 

a skoro mu říci: „Jé, co tady děláš?“ 

Už jsem věděla, že bych ho vyplašila, 

a ihned jsem se otočila pryč, abych ho 

svýma přátelskýma očima neuváděla 

do rozpaků. 

No a teď k té mojí slávě. Já si tenhle 

pohled rozzářených vítacích očí zažila 

už krátce před dokončením filmu Psí 

láska. Konečně jsem ukecala režisérku 

filmu Lindu, že bych se chtěla podívat 

do střižny, jak film dokončují a jak to 

v takové střižně vůbec vypadá. Vyda-

la jsem se do Prahy. Zaparkovala jsem 

a vydala se pěšky mezi starými praž-

skými činžáky na břehu Vltavy. 

Když jsem vstoupila do jednoho z těch 

domů a zazvonila u dveří, otevřel mi 

milý muž, který se na mě srdečně usmí-

val, a povídá mi: „Dobrý den, Jano, vy 

mě sice neznáte, ale já vás ano!“ Ten-

to pán stříhal s Lindou film a spolu se 

prokousali sedmdesáti šesti hodinami 

natočeného materiálu, aby z něj vytvo-

řili osmdesát minut uceleného filmu. 

Evidentně jsme spolu strávili hodně 

času a já o tom ani nevím! 

Těchto přátelských očí jsem si pak 

všimla i u rodičů, kteří mi přivezli na 

tábor svoje děti. Oni si film pustili den 

před příjezdem ke mně. Je to zvláštní 

pocit, já je vidím poprvé v životě, ale 

oni mě už znají a mají mě rádi z toho 

filmu a já jim to vidím v očích. Oči je 

prozradily! 

Vadí mi to? Nevadí, užívám si to. Vím 

totiž, že každá sláva je polní tráva a je 

pěkné si to užít, protože se to už nemu-

sí nikdy opakovat. 

Jsem vizuál. To znamená, že mám my-

šlenky propojené s obrazy, které mám 

uložené v paměti. 

Sláva a trable vizuála
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I ve škole jsem vše vždy dobře zvláda-

la, protože jsem si svoje pečlivé zápisky 

s obrázky vyfotila do hlavy a pak to jen 

celé převyprávěla. Je to ten postoj, kdy 

při zkoušení u tabule otočíte oči do 

stropu a promítáte si, co máte v hlavě. 

Tento zvyk mám dodnes. Když mlu-

vím a něco vysvětluji, mám před sebou 

obrazy, které jsem si otiskla do pamě-

ti, a ty pak jen popisuji. S těmi obra-

zy jsou vždy spojené i pocity, zvuky, 

vůně… 

Vizuála poznáte tak, když se ho na 

něco zeptáte, zamyslí se a začne hledat 

strop místnosti, aby ho použil jako pro-

jekční plátno, kam si materiál k zadané 

otázce promítá. 

Já, coby vizuál, mám pak trochu pro-

blém se slovy přijímanými od ostatních 

lidí. Beru to tak, že když mi někdo 

něco říká, je to pravda. V mém obrazo-

vém světě se promítá skutečnost, a ne 

výmysly. Takže mám občas problém, 

že věřím tomu, co mi kdo řekne, pro-

tože proč by to mělo být jinak? Bohu-

žel jsem už párkrát zjistila, že jsou lidi, 

kteří to mají nastavené jinak, vidí moji 

naivitu a dobrotivost a využijí toho. 

Naštěstí tím, že koukám kolem sebe, 

dřív nebo později si uvědomím, že 

něco není v pořádku a že se u dotyčné-

ho člověka nepotkávají slova a činy. Je 

to vždy smutné prohlédnutí. Moje pro-

citnutí z iluze probíhá postupně: tělo 

už ví, že na tom člověku je něco špatně, 

a začne kopat kolem, ale hlava ho stále 

omlouvá, že to nemůže přece být prav-

da. Říká se tomu intuice, nebo pocit? 

Moje intuice je většinou správná a ne-

vyplatí se odporovat jí moc dlouho. 

Tím, že většinu času žiju mezi psy, tak 

díky této schopnosti vidím řeč těla i ve 

smečce. Psi stále mluví a jde jen o to 

vidět a vnímat to. Tady vzniká i další 

můj problém v soužití s lidmi. Jsem 

zvyklá číst mluvu těla, takže když pak 

přijdu mezi lidi, tak zase čtu pohyby, 

vyjadřování tělem, což mě za chvíli 

může zahltit. 
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Když někde třeba čekám, můžu sledovat 

lidi, jak si povídají a jak se k sobě chova-

jí a já je při tom čtu. Je mi úplně jedno, 

jestli mluví česky, anglicky, norsky nebo 

tatarsky, prostě to funguje. Proto vždy 

ráda cestuju sama, protože pak splynu 

s davem, i v jiné zemi, a můžu lidi ko-

lem sebe jen vnímat. Je zábava ujišťovat 

se v něčem, co se ostatním lidem nedá 

moc vysvětlovat. 

Jak se zvětšuje okruh lidí, kteří mě znají, 

hlavně v českém mushingu, tak se mi 

přestali lidé představovat. Na závodech 

i výstavách se se všemi zdravím a od-

povídám na pozdravy, ale málokdo za 

mnou přijde a představí se mi jménem. 

Oni všichni vědí, že já jsem ta Henycho-

vá, a dál to neřeší. Fajn, a jak já mám asi 

vědět, jak se kdo jmenuje? Tohle je moje 

prokletí. 

Od loňského jara se v kinech promítal náš 

film Psí láska a já byla na několika projek-

cích. Je zajímavé stoupnout si v kině doza-

du, sledovat siluety lidí a vidět, jak reagu-

jí. V poloprázdném kině s přikázanými 

rozestupy má každý svůj prostor, a tak si 

můžu každého v klidu načíst. 

Sláva sama přináší lidem nejen pozi-

tivní, ale i negativní pocity. Vše má své 

plusy i mínusy. Čím více plusů v podobě 

nadšení a zbožňování získáte, tím více 

nenávisti najdete jinde. Je zajímavé, jak 

rychle se člověk milující dokáže změnit 

v největšího odpůrce jen kvůli nějaké 

drobnosti. Třeba, že ho nepozdravíte… 

Ono snažit se, aby vás měli všichni lidé 

rádi, je dost zbytečné, protože se to nedá 

nijak ovlivnit. Já jen vím, že se snažím 

být dobrým člověkem a mít lidi kolem 

sebe ráda, a jak si to kdo přebere, je už 

jenom jeho věc a tu nijak neovlivním. 

Jak mi je dobře v lese, ve srubu s milu-

jící psí smečkou, kde vztahy mají svoji 

logiku! 
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Před časem jsem měla on-line rozhovor 

pro jeden český časopis nebo spíše no-

viny. Paní redaktorka na mě infantilně 

žvatlala něco o pejsáčcích, páníčcích 

a paničkách. Podsouvala mi otázky, na 

které očekávala předpokládané odpo-

vědi typu: „Né, lidi nemám ráda, mám 

ráda jen psy…“ Trochu ji překvapilo, 

když má odpověď zněla, že lidi ráda 

mám. Nějak jí to nezapadlo do kontex-

tu. 

Evidentně si nepřečetla, co jsem kdy 

kde psala, co jsem kde říkala. Zdá 

se, že potřebují zaplnit nějakou rubri-

ku „Naše zvířátka“. Tohle už ne! De-

set let odpovídám do různých časopisů 

na otázky typu: „A jak jste začínala? 

Proč mají pejskové modrá očička? Mají 

pejskové jména a který pejsek je ten 

vůdce?“ Moje kapacita, kolikrát jsem 

ochotná na tyhle otázky odpovídat, je 

už překročena. Už ne, na tohle nemám 

sílu a hlavně o tak „blbý“ články už ne-

stojím! 

Jsem ve fázi, kdy chci říkat věci, které 

mají smysl, a proto si je musím napsat 

sama. 

V životě jsem měla čest povídat si s no-

vináři, kteří se dokázali na rozhovor 

připravit. Povídání s nimi bylo pro mě 

milé a obohacující, povídat si s nimi 

byla pro mě pocta. Mám pocit, že tako-

vých skutečných a opravdových je dnes 

už jen velmi málo. Čest jejich památce! 

Příspěvek do rubriky „zvířátka“
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» SIBIŘSKÝ HUSKY JE SMEČKOVÝ PES  

A MILUJE SPOLEČNOST. JSOU-LI PSI ASPOŇ DVA, 

DOKÁŽOU SI DLOUHÉ HODINY HRÁT, LÍTAT 

A VYMÝŠLET LUMPÁRNY. A POTOM SPOLEČNĚ 

USNOU SCHOULENI DO JEDNOHO KLUBÍČKA.  «



» KAŽDÝ ČLOVĚK SE SVÝM PSEM PROŽÍVÁ 

VÝJIMEČNÝ A NEOPAKOVATELNÝ VZTAH. 

NAŠI PSI JSOU TO NEJLEPŠÍ, CO NÁS V ŽIVOTĚ 

POTKALO, A PRO NĚ CHCEME BÝT TĚMI 

SKVĚLÝMI LIDMI, ZA KTERÉ NÁS POVAŽUJÍ! «
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Bjørn a Ronja – dvě rudá štěňata z Nor-

ska. Ona je malá a jmenuje se Ronja. 

On je veliký a jmenuje se Bjørn.  

A jak jsem k nim vlastně přišla? Byl 

to dárek od mého dlouholetého příte-

le Ole Daga Løvvolda. Znala jsem ho 

deset let. Navštěvovala jsem ho každý 

rok v Rørosu a sledovala, jak se potácí 

životem. Vždy jsem věděla, že je geni-

ální chovatel psů, ale člověk to byl tro-

chu zvláštní. Lehkou jazykovou bariéru 

jsem považovala za výhodu, protože 

pak nezabřednete do přílišných detailů 

života toho druhého a berete ho prostě 

takového, jaký je… 

Našla bych na Ole Dagovi hromadu 

věcí, které bych dělala jinak, ale to byl 

prostě on. 

Líbili se mi jeho psi. Získat od něj štěně 

bylo dost složité. I když moc peněz ne-

měl, vybíral si lidi, kterým svá štěňata 

prodá, a ambiciózním závodníkům se 

dost vyhýbal. 

Na štěněti klukovi jsme se domlouvali 

řadu let a najednou mi psal, že má štěňa-

ta a jestli toho kluka pořád chci. Jasně, 

že jo! A vím jistě, že to bude Bjørn, pro-

tože tohle norské jméno miluji. Medvěd! 

Štěňata se narodila v prosinci. Na začát-

ku února jsem se na ně přijela podívat. 

Našla jsem osm malých piraní, které se 

sápou po všem, co jim přijde do cesty. 

Návštěva u nich v kotci nebyla líbezným 

setkáním s roztomilými štěňátky! Ole 

Dag od nich odcházel s krvavým obliče-

jem a já celá podrápaná. Prostě miláčci! 

V celém psinci vládla pohodová nála-

da. Byl zrovna krásný zimní den zalitý 

sluncem. Na všem ležela hromada sně-

hu a dolů do údolí byl nádherný po-

hled na zamrzlé jezero. 

Moje oko vidělo, že sníh taktně zakrý-

vá tušený nepořádek všude kolem, ale 

to mi přece může být úplně jedno.  

Zašli jsme i do malého dřevěného dom-

ku. Tady byl chaos už znatelnější, ale 

kupodivu jsem věděla, že to prostě tak 

je a ten člověk je tu spokojený. Ole Dag 

měl hromadu plánů, jak udělá tohle 

a támhleto a jak je super, že má koneč-

ně práci. Vypadal spokojeně. 

Když jsme procházeli psincem, tak mi 

rozsáhle popisoval, kdo je jak s kým 

příbuzný, a hrdě mi představoval 

všechny psy. I psi byli spokojení a bylo 

vidět, že toho bláhového, nepořádného, 

ukecaného človíčka mají rádi a že jim 

je dohromady moc dobře. 

Byla jsem ráda, že ho takhle vidím a že 

si věci dělá, jak chce, a že je šťastný. 

Jasně že jsem věděla, že kdyby mu sem 

naběhla skupina nějakých agilních za-

chránců zvířat, tak by asi zaplakal, ale 

proč mu kazit pohodu? 

Tahle štěňata, co se narodila, nebyla 

plánovaná a narodila se uprostřed zimy. 

Byla taková zima, že Ole Dag nechal 

maminku Freju rodit v autě. Popis jeho 

auta by mohl zabrat celý odstavec, ale 

bylo to zkrátka typické norské musher-

ské auto. 

Dodávka Hyundai a v ní vše od slámy 

na podlaze až po rozházené zbytky kr-

mení. Štěňata se tedy narodila v autě 

a první čtyři týdny svého života i v autě 

žila. Když jel Ole Dag do práce, pro kr-

mení pro psy nebo nákup, jezdili s ním. 

Ole Dag Løvvold



Běžet život se psy HUSKY – 321 

Když mi Ole Dag pak v březnu štěňa-

ta předával na norsko-švédské hrani-

ci, štěňata v autě lítala jako čerti a Ole 

Dag na mě mával: „Jeď, už jeď!“ Jakmi-

le se auto rozjelo, malí draci okamžitě 

usnuli. Jsou to motoristé tělem i duší. 

To bylo naposledy, co jsem Oleho Daga 

viděla. Jednoho květnového večera 

umřel. Bylo mu 54 let a zemřel na náh-

lou zástavu srdce, protože měl vysoký 

krevní tlak a nijak si ho neléčil. Prostě 

mužský! Zůstalo po něm třicet šest psů, 

o které se musel někdo postarat. 

Ti psi byli rádi pohromadě a byli rádi 

se svým potrhlým majitelem, kterému 

rozuměli a chápali ho. 

Najednou se jim úplně změnil život. 

Psi se stali předmětem pozůstalosti a tu 

vyřizovala dcera Oleho Daga. Psi se po 

jednom dostali k různým lidem. 

Ole Dag Løvvold byl nepoučitelný sní-

lek, který žil ve svém světě, obklopen 

svými psy. Vždy jsem měla pocit, že 

jeho psi vědí, že se o svého potrhlé-

ho majitele, který v lidském světě jen 

selhává, musí starat a dávat na něj kap-

ku pozor. Je mi líto, že to celé skončilo 

tak smutně a jeho smečka psů nemohla 

zůstat pohromadě. Tuhle starostlivost 

o člověka vidím i v očích Bjørna a Ronji. 

Ole Dag odešel z tohoto světa moc brzy.

Čest jeho památce!



» PSI MLUVÍ… 

ALE JEN K TĚM, KTEŘÍ JIM 

NASLOUCHAJÍ! «
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» OČI JANTAROVÉ. MAJÍ NEKONEČNOU 

HLOUBKU A VY SE V GALAXII ZLATÝCH HVĚZD 

PROPADÁTE DO VZDÁLENÝCH VĚKŮ.  

KDYŽ SI NEDÁTE POZOR, V TĚCHTO OČÍCH 

SE MŮŽETE UTOPIT! « 
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V psinci mám své křeslo. Když přijdu 

ke psům a pustím je do výběhu, tak si 

na to své křeslo sednu, popíjím kávu 

a přijímám postupně návštěvy všech 

pejsků. 

Někdo si přijde postěžovat, co mu kdo 

udělal, někdo se přijde ujistit, že je můj 

nejmilejší, někdo se staví jen pro po-

hlazení a rychlý pozdrav, protože má 

na starosti něco mnohem důležitějšího. 

Než si vypiju kávu, tak se staví úplně 

všichni. 

Mé křeslo ale začalo přitahovat pozor-

nost i samo o sobě. 

Čím dál častěji jsem si všimla, že si ke 

mně přisedne Bjørn, můj moudrý hně-

dý vlk s jantarovýma očima, a opře se 

mi o nohy. Nejprve byl jen spokojeně 

opřený. Pak se mi hluboce podíval do 

očí a mně se zatočila hlava hloubkou 

galaxie v jeho očích. Tak pojď, popo-

sedla jsem, aby si Bjørn mohl sednout 

do křesla za mě. Tento rituál se začal 

stávat pravidelnou součástí naší ranní 

seance. 

Jak tak spolu sedíme na křesle, začne se 

Bjørn vrtět a točit, aby si našel nejpo-

hodlnější polohu. Stočil se do klubíčka 

a svým zadkem mě z křesla vypinknul. 

Sedla jsem si tedy na bobek a zády se 

o něj jen opřela. Nějak jsme si tu pozici 

vyměnili. 

Každý další den se rituál více a více 

automatizoval: Já sedím, piju kávu. 

On přijde a sedne si mi k nohám. Dlou-

ze se mi podívá do očí, já uhnu a pustím 

ho za sebe. Chvíli sedíme, on se začne 

uvelebovat a bác! Jsem venku. Sedím na 

zemi a Bjørn se tváří spokojeně. 

No, tak to tedy ne, kamaráde! 

Další den se snažím odolávat jeho hlu-

bokému pohledu. Ale když on je tak 

sladký. Bác! A jsem na zemi. 

Pořídila jsem dvě křesílka. Na dvou 

křesílkách budu sedět já a Bjørn, to 

bude paráda! 

O druhé křesílko ale projevil okamžitě 

zájem Nanook. Z prvního křesílka mě 

za chvíli vyhodil Bjørn a já opět sedím 

na zemi a dva psi schoulení do klubí-

ček na křeslech se tváří, že mě vůbec 

neznají. 

Závěr? Pod každým šéfem se křeslo stá-

le houpe a nikdy neví, jak dlouho si ho 

udrží. Tak buďte všichni na pozoru, ať 

nedopadnete jako já.

Ředitelské křeslo
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SVĚTLO A STÍN

» TO, ŽE SVĚTLO A STÍN JSOU VELCÍ 

KOUZELNÍCI, VÍM DLOUHO. NA MOMENT 

UVIDÍTE NĚCO ZVLÁŠTNÍHO A ONO TO 

VE VTEŘINĚ ZMIZÍ. ZROVNA NEMÁTE 

PO RUCE FOŤÁK NEBO SE ROZMÝŠLÍTE 

PŘÍLIŠ DLOUHO A TEN OKAMŽIK ZMIZÍ 

BEZ ZAZNAMENÁNÍ… A ZŮSTANE JEN 

VE VZPOMÍNKÁCH A VAŠEM SRDCI. «







» JE DOBŘE UMĚT NĚCO VYROBIT 

VLASTNÍMA RUKAMA, JE FAJN VIDĚT  

REÁLNÝ VÝSLEDEK SVÉ PRÁCE, JE FAJN 

VIDĚT ČLOVĚKA, KTERÉMU UDĚLÁTE 

RADOST, A JE FAJN, KDYŽ SE NA VÁS 

OBRACEJÍ LIDÉ S TÍM, ŽE PO VÁS  

NĚCO CHTĚJÍ. «



332 – Běžet život se psy HUSKY

Promarněný čas nad Facebookem mě ší-

leně štve, ano, je to závislost. Jak z toho 

ven? Našla jsem úžasný únik, a to je ple-

tení. Pletení má celou řadu výhod. 

Musíte se na něj soustředit, nedá se 

u toho čumět do telefonu ani do počíta-

če, nedá se u toho nic jíst a ani moc pít, 

protože obě ruce jsou plně zaměstnané.  

U pletení naopak můžu poslouchat au-

dioknihy, protože jinak u nich auto-

maticky usínám. Audiokniha s délkou 

četby dvanáct hodin je tak na půlku 

svetru, pak je potřeba najít pokračová-

ní aspoň o stejné délce. 

Takže si shrneme dosavadní výhody: 

člověk nekouká do telefonu, nežere, 

nechlastá a dělá něco užitečného! 

Pletení má také skvělý vliv na můj psy-

chický stav. Když na něco čekám a ple-

tu u toho, udržuju se v klidu a má tr-

pělivost se může zdát nekonečná. Ano, 

vypadám pak jako trpělivost sama! 

Kdo mě zažil v akci, ví, že je moc dob-

ře, že pletu! Bohužel je to přece jen ča-

sově omezené… 

 Můj problém je, že jsem odchovaná 

sportem, a tak většinu věcí, které dě-

lám, postupně začnu dělat výkonnost-

ně. Jasně, že bych mohla plést tu a tam 

kousek, ale to já ne! Propracovala jsem 

se k výkonnostnímu pletení. 

Když začnu s novým nápadem na sve-

tr, je to najednou jak noční můra. Chci 

vidět, jak to bude vypadat, až přidám 

tuhle řadu, a pak tu další, a až to vše 

propojím, a jak bude vypadat barev-

nost celého sedla… Je to posedlost, 

chtít vidět další část hotovou. 

Pletení by mohlo mít i finanční efekt, 

pokud nedostanete strach, že máte 

doma málo vlny. Když dostanu pení-

ze za upletený svetr, nastane příležitost 

doplnit si zásobu materiálu nebo další-

ho vybavení. Vlny totiž není nikdy dost 

a barvy lákají! 

Živit se pletením bych opravdu nechtěla.

Když si spočítáte čas nad jedním výtvo-

rem, tak je třeba to dělat opravdu pro 

radost a jako duševní relax. Každý si 

může uplést svůj svetr, nic na tom není!

Pletařská
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Při pletení jsem se také naučila, že zde 

neexistuje tlačítko GO BACK jako 

u počítače. Existuje jen párání. Najít 

v sobě odhodlání vypárat kus, na kte-

rém jste strávili tolik času, znamená 

smířit se s tím, že ten čas byl promar-

něný. Zároveň ale platí, že když uděláte 

špatné rozhodnutí a pak pokračujete 

dál, tak se vzniklá chyba projevuje víc 

a víc, a když ten radikální řez neudělá-

te, když se nevrátíte na místo špatného 

rozhodnutí, tak bude špatný celý výsle-

dek. 

Je to kapku jako v životě, když pokra-

čujete dál na základě špatného rozhod-

nutí, bude výsledek rozpačitý. Bohužel 

v životě se nemůžete propárat zpět, ani 

zmáčknout GO BACK, můžete se jen 

pokusit vrátit a zkusit udělat nové, lep-

ší pokračování. 

Pletení samo o sobě není vůbec složité. 

Děláte stále dokola stejný pohyb, díky 

němuž se vytvářejí očka, a ta vršíte jed-

no na druhé. Pletení není o šikovnos-

ti, ale hlavně o vytrvalosti. Je to takový 

pěkný doplňkový sport k dálkovému 

mushingu, stejně jako třeba řízení auta 

na dlouhou vzdálenost. Musíte se smířit 

s tím, že to sice bude déle trvat, ale dřív 

nebo později do svého cíle dorazíte! 

Nechme filozofování a pojďme zpět 

k pletení. 

Závěr je ten, že je dobře umět něco vy-

robit vlastníma rukama, je fajn vidět 

reálný výsledek své práce, je fajn vidět 

člověka, kterému uděláte radost a sluší 

mu to, a je fajn, když se na vás obracejí 

lidé s tím, že po vás něco chtějí.  

A to za tu práci stojí!
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»  V ŽIVOTĚ SE BOHUŽEL NEMŮŽETE 

PROPÁRAT ZPĚT NEBO ZMÁČKNOUT 

TLAČÍTKO BACK. MŮŽETE SE JEN 

VRÁTIT A ZKUSIT UDĚLAT NOVÉ,  

LEPŠÍ POKRAČOVÁNÍ. «
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» RŮŽOVÁ BARVA OSVĚŽUJE DUCHA 

A PODPORUJE DUCHOVNÍ BDĚLOST, 

PODPORUJE NÁKLONNOST A OCHOTU 

KE KOMPROMISŮM. JE BARVOU MLÁDÍ, 

HARMONIE, USMÍŘENÍ A VNITŘNÍHO KLIDU. «



Běžet život se psy HUSKY – 341 





» MANMAT MĚ PROVÁZÍ CELOU 

PSÍ KARIÉROU A JE TO PRO MĚ 

UŽ SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST. «
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Ujíždím Norskem a obdivuju krásy kra-

jiny. Dálnice od Hammaru je rozkopa-

ná, Noři jsou jako hobiti a všude kutají 

a stavějí mosty a nadjezdy a v tom všem 

se proplétá běžná doprava. Žádné zá-

cpy. Všichni jedou spořádaně rychlostí 

70 km/hod. a cesta pěkně utíká. 

Blížíme se k Lillehammeru. Najíždím 

s autem a vozíkem na psy na nádher-

ný dlouhý most přes jezero a vybavu-

ju si, jak jsme tady někdy kolem roku 

1987 byli s orientačními běžci a tenhle 

most obdivovali, tehdy to byl nejdelší 

most přes jezero na světě. Hlavou se mi 

začínají honit nostalgické vzpomínky 

na staré časy. 

Tenkrát to pro mě byl obrovský zážitek 

vyjet autobusem na zájezd. Byla to ještě 

doba socialistického Československa 

a bylo to něco – mít možnost vyjet na 

západ, potažmo na sever. Všechno tu 

bylo tak úžasné a zvláštní proti tomu, 

jak to vypadalo doma. Stejně to byly 

takové divné časy. Jsem moc ráda, že 

se vše zlomilo v mých osmnácti letech, 

takže ta divná doba na mě moc nedo-

lehla. Hlavou se mi honí vzpomínky 

na ten dávný čas. Jak to všechno letí. 

To už je nějakých třicet let… 

Blížím se k Lillehammeru a navigace 

mi ukazuje, že z dálnice E6 budu od-

bočovat. Do místa závodu mám 35 km 

a už budu za chvíli na místě.  

Aha, teď to bude do kopce. Dalo se to 

čekat. Já jsem ale vybavená a nemá mě 

co překvapit. Mám pneumatiky s na-

střílenými hřebíky, takže když to vyje-

dou Norové, tak proč ne já? Tak jede-

me. Hele, tabule… 

Co že to tam bylo? Asi ten kopec bude 

kapku prudký, na té značce něco psali 

a byl tam obrázek kopce. No uvidíme. 

Jedeme a silnice stále stoupá. Auto pěk-

ně pracuje a já doufám, že by třeba tu 

a tam mohla být nějaká rovinka, aby-

chom se kapku vydýchali. Ale žádná 

rovinka tu není, tohle je na férovku 

pořád nahoru. Tak stále vpřed! Jedu na 

trojku a auto začíná žlutým výstražným 

trojúhelníkem hlásit tu a tam proklu-

zování. Hlavně nezastavit! Trojka to už 

neutáhne. Přeřazuju na dvojku. Oj oj, 

naše rychlost se snížila a prokluzujeme 

čím dál víc. 

Už bych potřebovala jet asi na jedničku, 

ale při řazení se najednou auto zastavi-

lo a zůstali jsme stát. Ty brďo! Co budu 

dělat? Tak tohle jsem si opravdu nepřála. 

Co budu dělat? Šrotuje mi hlava… Mám 

tady zemřít nebo počkat do jara? To ne, 

musím vymyslet něco lepšího! Hm, asi 

bych měla přendat všechny těžké věci 

z vozíku do auta. Tím se auto zatíží 

a nebude muset táhnout tak velkou zá-

těž za sebou. Rozhodla jsem se jednat. 

Otevřela jsem dveře u řidiče a vystou-

pila na nadrážkovaný led. Nohy mi má-

lem ujely. Najednou se ale rozjelo i auto 

a začalo se sunout zpět do údolí. Na-

skočila jsem a zašlápla brzdu. Co teď? 

Chvíli jsem jen seděla a testovala, jestli 

se budeme zase sunout do údolí. Nic 

se nedělo. Pomalinku jsem vystoupila 

a nechala dveře otevřené, abych do něj 

případně stačila zase naskočit. Opatr-

ně jsem došla k vozíku, z boxu s mate-

riálem jsem vytáhla dva gumové klíny 

a auto jsem zaklínovala, aby nemohlo 

ujíždět. Tak, to by bylo. A co teď?

Jízda na ledu
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Teď přenosím těžké věci z vozíku do 

auta. Jak jsem pracovala, kolem mě 

projížděla spousta norských aut naho-

ru a dolů. Nikdo nezastavil a vesele mě 

objížděli. To je v pohodě, to nějak do-

padne. 

Najednou u mě jedno auto zastavilo. 

Byl tam pár starších lidí, asi stejně staří 

jako já. Ptali se, jestli mám na někoho 

telefon. No to nemám, já tady nikoho 

neznám… Řekli aha! a odjeli pod ko-

pec. Když jsem dodávku naložila, tak 

se ke mně tohle auto vrátilo. 

Dojeli dolů pod kopec, tam se otočili 

a přijeli mi pomoci. Pán udělal roz-

vahu. Zjišťoval, jestli mám pneuma-

tiky s hřebíky. Jasně, že mám! Zjišťo-

val, jestli mám řetězy. Jasně, že mám. 

Vytáhla jsem řetězy. Naštěstí je umím 

nandat. Pán totiž začal studovat návod, 

jak je nasadit. 

Tuhle fázi jsme naštěstí přeskočili dost 

rychle, protože nasazovat a sundávat 

řetězy umím opravdu dobře. Řetězy 

nandány, a tak se z klínů pomalu roz-

jíždím. Udělala jsem první půlotáčku 

kol a došla jsem řetězy utáhnout. Tohle 

vypadá dobře. Dotáhli jsme řetězy, ho-

dili klíny do auta a já se pomalu rozjela. 

Najednou u nás bylo auto s blikačkou. 

Najelo přede mě a upozorňovalo auta 

jedoucí shora, že tady je nějaký pro-

blém. Pán s druhým autem jel za mnou 

také s blikačkami. Já se s autem poma-

lu sunula po ledu na jedničku do toho 

šíleného kopce. Ještě jednou jsem mu-

sela zastavit a řetězy dotáhnout, proto-

že na jedné straně začaly mlátit do auta. 

Zbývá nám ještě půl kilometru a bude-

me na kopci. Slavnostně jsem dojela až 

nahoru. Ještě jsem se stačila rozloučit 

s mými zachránci a poděkovat jim a na-

jednou mi zmizeli z dohledu. Moc se 

mi řetězy sundávat nechtělo, ale musím 

ujet ještě 25 km a touhle rychlostí teda 

nic moc. Tak je tedy sundám. 

Když jsem vystoupila z auta, kolem mě 

profrčel linkový autobus! Takže tento 

ledový kopec, kde by 99 % českých mo-

toristů zahynulo hrůzou, děsem nebo 

šílenstvím, pro norské motoristy vůbec 

nic není. Ověřila jsem si to i později, 

když jsem se svůj zážitek pokoušela po-

psat dvěma Norům poté, co jsem dojela 

na místo závodu. Koukali na mě, o čem 

to jako povídám. Došlo mi, že vůbec 

nemají potuchu. Tak si užijeme pěkně 

závod a pak budu muset tím kopcem 

zase dolů! Vůbec netuším, jak to udě-

lám. 

Když o tom přemýšlím, tak u nás doma 

se prudké kopce řeší serpentýnami. 

V Itálii a nebo v Rakousku taky.  

Tady ne, tady se jezdí přímo. 

Cestou zpět jsem si pořádně prohlédla 

upozorňovací značku. Jednalo se o ko-

pec osm kilometrů dlouhý se sklonem 

sedm procent. Cestou nahoru jsem 

uvázla na šestém kilometru. Dolů jsme 

to dali v pohodě na dvojku a naštěs-

tí napadl čerstvý sníh, tak bylo čeho 

se chytit. Miluji norské silnice s nadráž-

kovaným ledem! 

A závěr? Závěr je takový, že důležité 

je nepodléhat panice a dokázat vymyslet 

nějaký postup. Také je dobré vědět, že 

v Norsku si můžu být jistá, že mi vždyc-

ky někdo dřív nebo později pomůže.
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» VE SKANDINÁVII ČASTO POTKÁTE 

ZVÍŘATA NA SILNICI. «



» OBLÍBENÁ ZASTÁVKA NA POLÁRNÍM 

KRUHU. JE TO PRO MĚ SYMBOL, ŽE 

VSTUPUJEME DO JINÉHO SVĚTA. «







P

odívejme se na lidi kolem 

psů a sportu. Po mnoha letech 

pozorování mám z těchto lidí zvláštní 

pocity, které se pokusím popsat.  

Zajímavý je důvod, proč si lidé psy po-

řizují. Lidé jsou různí a důvody, proč 

si psy pořizují, jsou také různé. Mnozí 

z nich mají prostě rádi zvířata, přírodu 

i sport. Tyto lidi mám ráda a je radost 

se s nimi potkávat.  

Pak jsou ale lidé, u kterých si nejsem 

jistá, proč si vlastně toho svého 

psa pořídili. 

P

si jsou především milá stvoření, kte-

rá dávají lidem lásku a nehodnotí, 

jestli si ji zaslouží, anebo ne. Psi jsou 

také věrní. U lidí není příliš obvyklé, 

že vás někdo miluje zkrátka proto, jaký 

jste, a bude vám věrný po celý život. 

K

dyž si pořídíte psa nebo hodně 

psů, musíte za ně hlavně pociťovat 

zodpovědnost. Být si jistí, že se o ně 

umíte postarat, a to znamená spous-

tu práce a podřízení se jejich 

životu. Je to hodně myl-

ná představa, že 

když máte 

hodně 

psů, 

tak bu-

dete slavní 

a bohatí. Nebude-

te. Jediné, co budete mít, 

je hodně práce, a když ji dobře 

odvedete, můžete z ní mít dobrý 

pocit. Lidé, kteří mají rádi zvířata,  

brzy poznají, kdo dělá svoji práci 

poctivě a kdo se jen vystavuje na odiv. 

B

ěhem posledních dvaceti let jsem 

potkala kolem psů i zvláštní kate-

gorii lidí, tzv. spasitelů světa, čarov-

ných víl a éterických bytostí. S těmi-

to všemi nadpřirozenými bytostmi se 

každý musí vypořádat sám a nikdo mu 

v tom nemůže radit. Při vystřízlivění 

z kontaktu s nimi jsem já zažila dost 

drsné probuzení. 

T

aké jste si všimli, že pejskaři vět-

šinou nemají rádi, když je někdo 

poučuje a staví se do pozice, že je lepší 

a chytřejší než ostatní? Já nechci niko-

ho poučovat a netoužím po certifikátu 

nejchytřejšího pejskaře. 

V

ím, že každý, kdo má svého psa, 

s ním prožívá výjimečný a neopako-

vatelný vztah, a tak to má být. Naši psi 

jsou to nejlepší, co nás v životě potkalo, 

a pro ně chceme být těmi skvělými lid-

mi, za které nás považují! 

Svět kolem psů
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» PSI JSOU PŘEDEVŠÍM MILÁ STVOŘENÍ, 

KTERÁ DÁVAJÍ LIDEM LÁSKU 

A NEHODNOTÍ, JESTLI SI JI ZASLOUŽÍ, 

ANEBO NE. « 
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Můj vztah k mužům se během 

života výrazně vyvíjel. 

Celé dětství až do puberty jsem vždy 

byla do nějakého milého chlapce ne-

šťastně zamilovaná. Dotyčný to větši-

nou netušil, nebo jsem mu nestála za to, 

aby to řešil. 

Prošla jsem traumatizující zkušeností 

tanečních, kde bylo více holek než klu-

ků, a ten, kterého jsem ukecala, aby se 

tam se mnou přihlásil, celou dobu pálil 

za tajemnou krasavicí v červené blůzce. 

Seděla jsem tam jak trubka a vyžírala si 

naprostý nezájem svého okolí. 

Tolik jsem toužila po lásce a po někom, 

komu by na mně záleželo a kdo by mě taky 

miloval. 

V té době se mi zapsala do hlavy scéna 

z jednoho starého českého filmu, kdy 

holčička stojí kriticky před zrcadlem 

a konstatuje: „Krásná asi nebudu, budu 

tedy muset být aspoň inteligentní!“  

Uvidíme, co tento postoj přinese! 

Věk 18 let: Vše se výrazně změnilo s ná-

stupem na vysokou školu a vstupem do 

akademického lyžování. Otevřel se mi 

svět a najednou bylo kolem takových 

krásných a chytrých kluků. 

Život byl jedna velká zábava. Najednou 

o hochy nebyla nouze. Jsme ráda, že 

jsem čas svého mládí stihla bez Face-

booku.

A já přitom tolik toužila po lásce a po ně-

kom, kdo by mě chápal. 

Věk 25 let: Život na vejšce skončil a ti 

chlapci, co za něco stáli, byli najednou 

rozebraní. Já jsem s diplomem potvr-

zujícím moji inteligenci vkročila do 

normálního dospělého života. Zjistila 

jsem, že ti muži, kteří nabízejí skvělou 

zabezpečenou budoucnost, jsou si své 

hodnoty vědomi a požadují za to ženu 

poskytující náležitý servis v podobě 

dětí, fungující domácnosti, teplé večeře 

a napečeného cukroví. 

A pokud se ti tahle představa neza-

mlouvá, je tu hromada čekatelek, které 

po ní s chutí skočí. Asi jsem byla málo 

odhodlaná vybojovat si skvělou bu-

doucnost. 

A já stále toužila po lásce a po někom, 

o koho se budu moci opřít. 

Věk 30 let: Najednou se vedle mě obje-

vili muži zadaní, ženatí. Žádní jiní ne-

zbyli. Zamotá to hlavu, když slyšíte vy-

znání lásky a plky o tom, jak mu ONA 

nerozumí. Je snadné tomu podlehnout.

A vy pořád toužíte po lásce a po někom, 

komu můžete důvěřovat. 

Po nějaké době zjistíte, že to vše je 

kapku jinak, a ten, kdo zahýbal s vámi, 

bude za chvíli zahýbat vám. Pocit zra-

dy je hrozný! 

Věk 40 let: Nezbývá nic jiného, než se 

tedy rozhlédnout a zapátrat, co kde 

zbylo. Máme zde muže rozvedené, kte-

ří si v cestovním batůžku nesou na 

zádech bývalou manželku, každých 

14 dní bývalé děti, bývalou domácnost, 

bývalou představu, jak vše bude fungo-

vat, a snahu nějak vás do toho zařadit. 

Nic moc. Pak jsou zde i chlapci nepo-

líbení – ve čtyřiceti? Ano, tak pozor, 

ti jsou taky divní! 

Já a moji muži
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A tak jsem našla jednoho, na interne-

tu. Opuštěného, nešťastného, kterému 

nikdo nerozuměl a nikdo ho neměl 

rád. Rozhodla jsem se, že ho zachrá-

ním a budu s ním mít tu rodinu a budu 

se o něj starat a budu ho milovat.

Já totiž stále toužila po lásce a po někom, 

koho budu milovat do konce života. 

A tak se tu zjevil pan dokonalý, který 

o všem dokázal neuvěřitelně dlouho 

mluvit a mluvit a mluvit. 

Pět let jsem se musela starat o tohoto do-

mácího mazlíčka, který stále jen mluvil 

a mluvil a mluvil a hluboce mě nenávi-

děl, protože on byl nešťastný, nikdo mu 

nerozuměl a nikdo ho nechápal. 

Po pěti letech jsem mu mohla zaplatit 

a on šel mluvit někam jinam. 

Věk 50 let: Ach, ta úleva, už se nemu-

sím tvářit, že nějakého muže hledám! 

Vážně nehledám a našla jsem klid 

v duši. Našla jsem důvěru sama v sebe, 

důvěru, že všechno zvládnu. Uvědomi-

la jsem si, že jsem lásku našla. 

Mám někoho, kdo mě miluje, kdo mě 

chápe, můžu se o něho opřít, když mi 

je zle, můžu mu důvěřovat a vím, že mě 

nezradí. Mám přece své psy, kteří mě 

provázejí životem! 

 Jsem tak šťastná, že je mám a že jsem 

u nich našla všechno to, co jsem celý 

život hledala! 
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» POKUD NĚKDO CHCE VIDĚT 

V ČECHÁCH SKUTEČNÉHO MUSHERA, 

TAK SI MUSÍ DOJET DO VOLAR V JIŽNÍCH 

ČECHÁCH ZA PAVLEM KUČEROU. TO JE 

V MÝCH OČÍCH SKUTEČNÝ MUSHER. «
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Kdo je to musher? Odpověď na tuto 

otázku nám pomůže najít vyhledávač 

Google. Zadáme-li slovo musher, obje-

ví se fotografie velkých psích spřežení 

a obrázky omrzlých obličejů lidí, za-

chumlaných do kožešinových límců. 

Označení musher vzniklo na Aljašce 

a označují se jím lidé, kteří vlastní a za-

přahají velké týmy psů. Se psy pracují, 

účastní se závodů, pracují v turistickém 

byznysu nebo vše podnikají pro vlastní 

zábavu. 

Musher je označení pro životní styl ta-

kového člověka, protože středem jeho 

zájmu je práce se psy a péče o ně. 

Běhání se psy a pohyb v přírodě si 

v posledních letech získalo mezi lid-

mi velkou oblibu, a tak se tento sport 

modernizuje a otevírá široké veřejnosti. 

Lidé, kteří mají rádi psy a mají chuť se 

hýbat, jsou v tomto sportu vítáni. Roz-

voj tohoto sportovního odvětví je dob-

rá věc pro nás všechny. Jen je potřeba 

trochu doladit terminologii. 

Podívejme se do Norska, kolébky 

tohoto novodobého sportu. V Norsku 

nenajdeme nikoho, kdo by si říkal 

musher. Lidem kolem psů se souhrnně 

říká hundekjører, to znamená „jezdec 

se psy“. Je jedno, jestli běží s jedním 

psem nebo jede se čtrnácti. Ani norská 

legenda Lena Boysen Hilestad, kterou 

i u nás uznávají úplně všichni, není 

musherka, ale hundekjører – jezdkyně 

se psy. 

Takhle to má logiku. Jsou to všechno 

sportovci, a proto jsou to běžci/jezdci 

se psy. 

Za mushera je v Norsku považován 

snad jen Sven Engholm v Karasjoku. 

Ten žije se svými psy ve srubu a všech-

no má vyrobeno ve stylu zlaté horečky 

na Klondiku. Vše je ze dřeva a z kůže. 

Tenhle romantický obraz života se psy 

v divočině slouží hlavně jako nabídka 

turistům. 

Když se ovšem podíváme k nám do 

Čech, u nás je „musherem“ každý, kdo 

oblékne psa do postroje a uváže si ho 

na šňůru k opasku. 

Bohužel jsme svědky toho, jak během 

dvaceti let byla terminologie tohoto 

sportu totálně překroucena. Nejspíš se 

tím ani nikdo důsledně nezabýval, pro-

tože skutečným musherům je to větši-

nou úplně jedno. 

Slovo mushig se u nás komolí na 

„musherství“, nebo dokonce „mašéring“.

Ze slova musher vznikl český fonetický 

přepis „mašér“ a říká se tomu počeště-

ný výraz. Vážně to nikomu nevadí? 

Slova musher i mushing pochází z an- 

gličtiny a špatným výkladem a překla-

dem vznikly tyto zkomoleniny a ne-

správné používání. 

Závody psích spřežení se odjakživa 

v Čechách rozlišovaly na individuál-

ní disciplíny a na spřežení. Závodů se 

vždy účastnili individuálové a musheři.

Všichni jsme jezdci/běžci se psy a věnu-

jeme se sportu psích spřežení! 

Touto jednoduchou formulací je vše 

vyřešeno a nemusí vznikat nedorozu-

mění. 

Musher – Mushing
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» SPORTOVAT SE DÁ ÚPLNĚ 

SE VŠEMI PSY, I S TĚMI 

MALIČKÝMI! «
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Pokud někdo chce vidět v Čechách 

skutečného „mushera“, musí si dojet 

do Volar v jižních Čechách za Pavlem 

Kučerou. To je v mých očích skutečný 

musher: zarostlý chlap v zálesáckém 

oblečení s šátkem kolem hlavy. Žije 

s 56 psy a těm zasvětil celý svůj život. 

I já jsem jen jezdec se psím spřežením 

a na to, abych byla skutečným mushe-

rem, jsem moc ukecaná. Až budu ml-

čky sedět uprostřed lesa a obrůstat 

mechem, obklopena svými psy, pak se 

slavnostně označím za mushera. To ale 

ještě chvíli potrvá! 

Pokud se v reportáži o „mašéringu“ 

v televizi objeví mladé děvče s ohařem 

a redaktorka se rozplývá nad tím, že 

„mašérka“ každé ráno před školou cho-

dí s pejskem pěkně běhat, mám vždy 

pocit, že je někdo naprosto mimo. 

Český sport psích spřežení se v posled- 

ních letech velice otevřel individuálním 

disciplínám. Důvod je jasný, tenhle náš 

sport by jinak upadl do úplného za- 

pomnění, protože nadšenci s velkými 

smečkami mizí, nehodí se do této doby. 

Aby sportovní organizace dosáhla na 

státní podporu, musí mít členskou zá-

kladnu a ta se vytváří právě z lidí s jed- 

ním pejskem. Dnes má Svaz sportu 

psích spřežení až tisíc organizovaných 

členů v 56 klubech. Aby byli všichni 

spokojeni se svými výsledky a měli mo-

tivaci pro další růst, máme pro každé-

ho i samostatnou závodní kategorii. 

Individuální disciplíny se vždy dě-

lily na canicross, scootering, bike-

ring, skijøring, pulku. Pokud ale tyto 

disciplíny rozdělíme na muže a ženy, 

vzniknou kategorie další. A v dělení 

se pokračovalo dál. Máme kategorie 

pro čistokrevné psy a pro psy všech 

ras – otevřené. Dnes máme také jízdu 

s jedním psem a jízdu se dvěma psy, 

začaly se rozdělovat věkové kategorie 

závodníků a v neposlední řadě došlo 

i k dělení podle váhové kategorie psa. 

To ale ještě není konec! Trať se dělí na 

sprintovou a midovou. Závody se dělí 

na off-snow a on-snow. A vrchol všeho 

je, že nemáme pouze jednu organizaci 

pořádající evropské a světové šampio-

náty, nýbrž čtyři. 

Jak se v tom má někdo orientovat? 

Každý, kdo hledá sponzora, se prezen-

tuje jako mistr Evropy nebo mistr svě-

ta. Mushing samotný se stal mistrem 

světa v počtu mistrů světa. Žádný sport 

na světě jich nemá tolik, co současný 

mushing! 





» I JÁ JSEM JEN JEZDEC SE PSÍM SPŘEŽENÍM A 

NA TO, ABYCH BYLA SKUTEČNÝM MUSHEREM, 

JSEM MOC UKECANÁ. AŽ BUDU MLČKY SEDĚT 

UPROSTŘED LESA A OBRŮSTAT MECHEM, 

OBKLOPENA SVÝMI PSY, PAK SE SLAVNOSTNĚ 

OZNAČÍM ZA MUSHERA. TO ALE JEŠTĚ CHVÍLI 

POTRVÁ! «
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» PODZIMNÍ ZÁVODY A MC METUJE.  

JSOU ZDE LIDÉ, KTEŘÍ K TĚMTO 

ZÁVODŮM NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ,  

A JÁ SE NA NĚ VŽDY TĚŠÍM. «
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Týmová práce

Všichni známe nejrůznější druhy týmů: 

školní kolektiv, fotbalové nebo hoke-

jové mužstvo, kolegové na pracovišti. 

Týmem je vlastně i rodina či stát. Lidé 

jsou stejně jako psi „smečkového zalo-

žení“, takže vytváříme týmy k dosažení 

společných cílů, jakými jsou vítězství, 

obrana, pospolitost, spokojené soužití, 

smysluplná výchova potomků nebo pro-

sperita.

Podívejme se na tým psů. Já s tako-

vým týmem už nějaký pátek žiju, je to 

vlastně čtvrt století. Momentálně mám 

dvacet šest psů a za ta léta společného 

soužití jsme ve Skandinávii absolvovali 

ty nejnáročnější závody psích spřežení 

dlouhé 300, 500 i 1 000 km a na spo-

lečných trénincích jsme těch kilometrů 

naběhali mnohonásobně víc. Abychom 

se na takový závod mohli vydat, je vždy 

nutné se důkladně připravit a je důležité 

si fůru věcí uvědomit a předem promy-

slet. K dokončení dlouhých závodů je 

taky nutná dávka štěstí, ale ta se bohu-

žel nedá předem nijak pojistit. Můžete 

jen věřit, že zázraky přijdou, až je bude-

te nejvíc potřebovat. Jednou z  věcí, na 

které se ovšem předem připravit dá, je 

pochopení, jak náš tým vlastně funguje. 

Psí spřežení totiž lze chápat jako tým 

psů, kteří doslova táhnou za jeden pro-

vaz, aby se dostali z bodu A do bodu B. 

Psí spřežení

Přestavte si, že stojíte na saních a před 

vámi je zapřaženo čtrnáct psích šílen-

ců, kteří chtějí běžet vpřed. Saně nema-

jí žádný volant ani otěže, kterými by se 

spřežení dalo ovládat. Jediný způsob, 

jak dokážu řídit směr, kterým se vydá-

me, jsou verbální povely. Zde je ovšem 

třeba připomenout, že moji psi jsou si-

biřští huskyové, tedy žádní služební pej-

skové, co poslouchají na povel. 

Psi plemene sibiřský husky jsou taková 

lehce anarchistická skupinka, která si 

myslí, že ví všechno nejlíp, a na každou 

situaci má vlastní řešení. To se vám ale 

nemusí vždy úplně zamlouvat. 

Jsou to psi volnomyšlenkáři a je jen na 

vás, jak se s tím vypořádáte. Když tedy 

volám povely, hlavně musím mít něko-

ho, kdo ty povely poslouchá a je ocho-

ten je splnit. Jistě znáte situace, kdy na 

někoho mluvíte a on vás neposlouchá. 

To pak můžete mluvit horem dolem a je 

vám to prd platné! 

Úplně vpředu spřežení jsou dva psi, 

kterým se říká lídři. A to jsou ti nejchy-

třejší, nejbystřejší ze všech. Jistě niko-

ho nepřekvapí, že v našem kolektivu 

ty chytré, krásné, prudce inteligentní 

a pracovité jsou především psí holčičky. 

Ano, je to tak, vpředu jsou ty nejchytřej-

ší a nejrychlejší, a  víc vzadu jsou silní 

psi, kteří už tolik přemýšlet nemusejí.

Když si ale do týmu zapřáhnete jen samé 

chytré, moc daleko se taky nedostanete. 

(Uznávám, že postavení týmu záleží na 

každém závodníkovi a každý si sem pře-

náší vlastní životní postoje a zkušenosti.) 

Zpět k lídrům. S lídry se domlouvám, 

kam pojedeme. Když chci jet doprava, 

řeknu DŽÍ, když chci jet doleva, řeknu 

HOU. Ostatní povely už ladím přede-

vším intonací hlasu. Na zrychlení po-

užívám jásavé pokřiky a na zpomalení 

hluboké zklidňující tóny. Když všechno 

selže, přichází na řadu celý pestrobarev-

ný slovník všech ostatních výrazů. 
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Problém většinou nastává, když potře-

buju zastavit. Je to, jako byste se sna-

žili zpomalit rozjetý rychlík se čtrnácti 

vagóny. Když vystartuju se čtrnácti psy 

na sněhu, tak vím, že prvních dvacet ki-

lometrů zastavím jen stěží. 

Většinou proto první kilometry jezdí-

me po známé najeté cestě. V tu chvíli 

vím, že dávat nějaké příkazy je napros-

to zbytečné, protože by je stejně nikdo 

neposlouchal. Lepší je smířit se s tím, že 

prvních dvacet kilometrů prostě letíme 

na autopilota. 

Existuje dobré pravidlo zapřáhnout 

si jenom tolik psů, kolik jich je člověk 

schopen zastavit! 

Týmová práce – Psí spřežení je učebni-

covou ukázkou týmové práce. Před za-

přažením se jedná pouze o jedince pro-

vázané vzájemnými vztahy. V momentě, 

kdy je zapřáhnu do jednoho spřežení, 

skokově se zvýší celková energie skupiny. 

Už samotné zapřahání a čekání na start 

je doprovázeno ječivou bojovou písní, 

kdy je u psů potlačen rozum a nastupuje 

adrenalin boje. 

Je důležité si uvědomit rozdíl mezi smeč-

kou jednotlivých psů a týmem. Skupinu 

psů tvoří jedinci, kteří řeší jednotlivě 

vlastní starosti, kdežto tým je několik 

psů, kteří táhnou za jeden provaz a ve-

deni svým lídrem běží do určeného cíle. 

Stejně tak je tomu u lidí – tým je skupina 

lidí, kteří jsou si vědomi společného cíle 

a aktivně se snaží o jeho splnění, vzájemně 

se doplňují a nepokoušejí se práci ostatních 

narušovat nebo ztěžovat. Naopak skupina 

jsou lidé, kteří svou práci mohou vykonávat 

samostatně, a dosahování jejich cílů nezá-

visí na ostatních. Historie a mnoho situací 

prokázalo, že když se dají lidé dohromady, 

jsou schopni neuvěřitelných výkonů. 

Když svoji smečku psů zapřáhnu, oka-

mžitě začne pracovat jakýsi „dopingový“ 

prvek. U lidí v týmu se mu říká „skupi-

nová dynamika“. 

Tento efekt mohutně navyšuje síly do 

té doby klidných jednotlivců a jejich 

nekoordinované činnosti do jednoho 

jediného, mohutného zápřahu a společ-

ného pocitu „všichni za jednoho, jeden 

za všechny“. Jako by se najednou svaly, 

šlachy a mozky všech členů týmu propo-

jily. 

Je v tom obrovská společná energie a vše 

funguje jako dobře promazané soukolí, 

kdy každé kolečko přesně zapadá, kam 

má, a jedno pohání druhé… 

Pro jezdce se psím spřežením je nutné 

si uvědomit, s jakým potenciálem a jak 

ohromující energií zachází a pracuje. 

Pokud ji nevyužije nebo nezvládne, roz-

padne se mu mezi prsty, nebo, a to je 

horší, se obrátí proti němu. 

Tým je totiž určitý druh vztahu. A ty se 

musí nějaký čas budovat, než začnou 

fungovat. Já si bohužel členy týmu ne-

vybírám, přicházejí v podobě malých 

štěňat a já pak pracuji s tím, co mám. 

S každým štěnětem, které přichází do 

smečky, si pořizujete pouze naději, že 

to bude super lídr nebo super pracant, 

na kterého jste celý život čekali. 

Každý si dříve či později ve smečce 

i v týmu najde svoji pozici. 

Aby skupina lidí vytvořila fungující tým, je 

třeba rozdělit a naplňovat jisté role. Pro 

jednotlivé role je potřeba najít správné lidi, 

každému jeho role musí sedět a musí pro ni 

mít příslušné dovednosti a schopnosti.
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Rolí se rozumí očekávané chování od 

člověka na určité pozici v určité situaci. 

Role nám říká: „Takto by ses měl cho-

vat. Toto se od tebe očekává. Pouze toto 

chování bude přijato.“ 

Role je tedy model chování, který nám 

umožňuje orientovat se v tlupě. Přitom vždy 

platí, že pokud lidé v týmu své role vzájem-

ně znají, mívají jeden pro druhého větší 

pochopení. Znalost rolí v týmu otupí spory 

a nedorozumění, které jinak mohou vznikat. 

Ve psí smečce se role většinou nejvíce 

projeví v krizové situaci, kdy nám jde 

o život, například při průjezdu vichři-

cí, propadnutí do ledové vody nebo při 

dlouhém přejezdu na mnoho kilometrů. 

V těchto momentech, kdy se láme chle-

ba, se ukazují i charakterové vlastnos-

ti jednotlivých členů týmu. Když jsou 

všichni v klidu a nic se jim neděje, tak 

jsou všichni milí, přátelští a veselí. 

Pravé jádro osobnosti se ukáže, až 

když je problém. Dalo by se říct: Boj 

o život je nejlepší teambuilding! 

Pojďme se na některé z rolí v psím týmu 

podívat podrobněji. 

Nejdůležitější jsou v týmu lídři. Když 

běží vpřed, vidí před sebou jen neko-

nečné horizonty a obrovskou dálku, 

která se před nimi otevírá. Všichni 

ostatní, kteří nejsou v týmu lídry, mají 

život daleko jednodušší, protože běží 

za zadky těch, co jsou před nimi. Jejich 

výhled je omezen na minimum a vědí 

přesně, kam směřují a co je čeká. Nemu-

sí o ničem přemýšlet. 

Pozice lídrů není náročná fyzicky, ale 

hlavně psychicky, protože na těchto 

psech leží odhodlání běžet stále vpřed 

do nekonečných dálek, a ještě u toho pře-

mýšlet. Co si budeme povídat, myšlení 

bolí a zvládá to jen málokdo! Pro týmo-

vé hráče je důležité mít dobrého lídra, 

kterého jsou ochotni následovat a věří 

v jeho rozhodnutí. U psů je výhoda, že 

když se někdo na lídra cítí, tak tu mož-

nost dostane, aby ukázal, co v něm je. 

Já osobně mám dva lídry, Gábinku a Klár-

ku. Ukážu vám, jaký je mezi nimi rozdíl: 

Gábinka je hvězda, sama ví nejlépe, 

jak některé situace řešit. Problém je pro 

mě v tom, že občas je Gabuš přesvěd-

čena, že její řešení situace je mnohem 

lepší než to, které nabízím já. Gabuš má 

v hlavě zabudovanou GPS a meteoro-

logickou stanici a vždy naprosto přes-

ně ví, kudy vede nejkratší cesta domů, 

nebo pozná, že počasí je úplně na pytel 

a lepší to hodně dlouho nebude. V ten 

moment Gabuš zavelí „domů“, už jsme 

se pobavili dost a jedeme do bezpečí. 

Gábinka nemá ráda problémy s cizími 

psy a vyhýbá se jim obrovským oblou-

kem. Její vlastní řešení většinou nejsou 

špatná, zvláště v okamžicích nepřízně 

počasí, špatné viditelnosti apod., kdy 

si vlastně sama nejsem jistá, co by bylo 

nejlepší. Gabuš si je vědoma své výji-

mečnosti a očekává, že se k ní všichni 

budou chovat jako ke hvězdě. 

Klárka je naopak zodpovědná pracov-

nice, kterou rozčilují jakékoliv inovace. 

I v nepříznivých podmínkách udělá vždy 

to, co jí řeknu. Klárku nebaví přemýšlet, 

raději počká, až to vymyslí někdo jiný. 

(Kupodivu Gábinka Klárku nesnáší!)

Lídr spřežení je ten, koho za lídra určím. 

Pro mě je hledání lídra stálou náplní 

práce a zjistila jsem, že všem v týmu, 

včetně těch nejblbějších, je potřeba 

dát příležitost, aby ukázali, co v nich 

je. Právě takoví psi totiž můžou nejvíc 

překvapit! 
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Týmoví hráči se tiše a v pohodě vezou 

za lídry a jen následují ty před sebou. 

Na týmových psech ale zase leží veškerá 

fyzická práce, protože bez nich by celý 

tým stál na místě a nikam by nedojel. 

Další rolí jsou motivátoři. Motivátoři 

jsou ti, kteří zničehonic začnou pobízet 

celý tým k většímu výkonu, protože je 

už štve, že se jede tak pomalu, nebo cítí 

v okolí lovnou zvěř a vydají povel k lovu. 

Ano, sibiřští huskyové jsou lovci, a když 

zachytí pach zvěře, dovádí je to k horeč-

né šílenosti, i když před chvílí vypadali, 

že už žádné síly v rezervě nemají.

Pamatuju si, jak jsme jednou při závo-

dě jeli temnou nocí, trať byla úžasně 

zmrzlá a všude na ní čerstvé stopy losů. 

Ti využívali psí stezku, aby se nemuseli 

brodit v hlubokém sněhu. Mí psi už tou 

dobou měli v nohách pět set kilometrů 

za poslední tři dny.

V ten moment zapomněli na únavu 

a mysleli jen na to, že by se dalo něco 

ulovit. Celým spřežením se neslo bojo-

vé kvílení, které se průběžně přenáše-

lo od zadních psů až ke psům vůdčím 

a zase zpět. Celý tým byl elektrizovaný 

nadšením a divokým během. Tiše jsem 

doufala, že snad nic doopravdy neuloví-

me. On takový los v přímém přenosu by 

mohl způsobit značné problémy. V těch-

to situacích je opět důležité mít dobré 

lídry, protože ti zrychlí, ale neodbočí 

z původní stezky. 

Další rolí je inovátor. Ti se v našem 

kolektivu moc nepodporují. Inovace 

totiž bolí a všem nám vyhovuje, když 

vše může fungovat v zajetých kolejích. 

Když vše běží v zaběhnutém systému, 

který se dennodenně rutinně opaku-

je, všichni vědí, co se bude dít a jak se 

to bude dít. Zapřahání, oblékání do 

postrojů, krmení, cestování… u všeho 

víme, jak bude probíhat. Zrychluje to 

práci a vylučuje to chyby, z nichž jsme 

se v minulosti už poučili. Bez inovací 

ale není pokroku. Je tedy dobré koukat 

kolem, studovat různé dostupné mate-

riály a přebírat dobré zkušenosti z oko-

lí. Veškeré inovace ale musí být zařaze-

ny do našeho stávajícího systému tak, 

aby měly logiku. 

Psi a feny, smečka – Oproti práci ve 

spřežení je ve výběhu jiná situace. Smeč-

ka se tam rozpadá na jednotlivé členy. 

Fungují tu dvě hierarchie: jednu mají 

psi, druhou feny. U psů je to celkem jed-

noduché, občas si navzájem dají na bud-

ku kvůli hárajícím fenám, ale víceméně 

se tolerují a nemají mezi sebou žádné 

zásadnější problémy. Občas se baví tím, 

že začleňují nejmladší členy týmu a uka-

zují jim, kde je jejich místo. Moc dobře 

totiž vědí, že proutek se nejlépe ohýbá, 

pokud je mladý. 

Úplně jiná situace je ale u fen. Tam jsou 

koalice a vzájemná provázanost mno-

hem složitější. Starší feny nemají v lásce 

ty mladé a ambiciózní a čekají vždy na 

vhodnou příležitost dát jim to najevo. 

Je důležité vědět, že pokud mezi dvěma 

fenami jednou došlo k nějaké křivdě, 

budou si to navždy pamatovat a jedna 

druhé to dá sežrat v ten nejméně vhod-

ný okamžik! 

Krev není voda – Je zajímavé sledovat, 

jak smečka 26 psů přesně ví, kdo je z ro-

diny, a kdo ne. Když se schyluje k něja-

kému emočnímu výbuchu, tak to vždy 

odnesou ti, kteří z rodiny nejsou. U has-

kounů totiž všichni vědí, že rodina drží 

pohromadě, a přes to nejede vlak! 

Šikana – Ve smečce psů se občas vysky-

tuje další zajímavý jev: šikana. Psi velice 

rychle poznají, jakmile se mezi nimi ně-

kdo odlišuje, chová se zvláštně, jinak. 
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Je-li nějaký pes hloupější, afektovanější 

anebo prostě čímkoli vyčnívá, okamžitě 

 má za krkem ostatní členy smečky, 

kteří mu začnou ubližovat. Úplně stejně 

se chová i skupina dětí, které se zpočát-

ku neznají. Děti se postupně poznávají 

a seskupují, a pokud se mezi nimi někdo 

odlišuje, začnou se vůči němu ostatní 

vyhraňovat. Co si budeme povídat, v ko-

lektivu dospělých lidí to funguje stejně, 

jen je to více maskované a zaobalené, 

protože jsme přece všichni slušně vycho-

váni a víme, že se to nemá dělat. 

Síla týmové práce – Mimochodem, co 

myslíte, je rychlejší tým šesti, nebo čtr-

nácti psů? 

Odpověď je jednoduchá: Týmy jsou stej-

ně rychlé, protože u psího spřežení záleží 

vždy na rychlosti jednotlivých psů, a vy 

jedete tempem nejpomalejšího člena 

týmu. V obou případech tedy pojedete 

přibližně stejnou rychlostí. U početnější-

ho spřežení sice ztrácíte čas s drobnými 

problémy, které velký tým potkávají, ale 

na druhou stranu větší tým má větší hyb-

nou energii a dojede mnohem dál. Ve vět-

ším týmu si psi mezi sebou lépe rozdělí 

práci a nikdo nemusí jet nadoraz. 

S velkým týmem se dá lépe postavit vel-

kým výzvám v podobě dlouhých vzdá-

leností. Při tak dlouhých vzdálenostech, 

jaké jezdíme na závodech, nemůže být 

v týmu pes, který by celou dobu táhl na 

sto procent. Ostatní by ho totiž nechali 

táhnout samotného a on by po několi-

ka kilometrech padl k zemi vysílením. 

V týmu, který běží na dlouhou vzdále-

nost, táhne každý chvilku a ne na plný 

výkon. Uvědomila jsem si to v příkrém 

kopci u Kirkenes, kousek od norsko-rus-

ké hranice, kdy jsme měli v nohách cca 

sedm set kilometrů. Jeli jsme do prud-

kého kopce, já šlapala za saněmi a stále 

pokřikovala na psy, kteří měli prověše-

né šňůry. Najednou mi to došlo: Proč na 

ně řvu? Vždyť pořád jedeme kupředu, 

nezastavujeme a já se zbytečně vysiluju 

řvaním. Svěsila jsem hlavu, aby se mi 

lépe šlapalo do kopce, ale nechala jsem 

si v ruce kameru a psy jsem natáčela. 

Doma jsem se na video v klidu podíva-

la a uviděla jsem to, co jsem už předtím 

tušila. V každém okamžiku cesty naho-

ru táhli jen někteří psi, nikdy ne všichni. 

Když jsme se dostali na vrchol toho šíle-

ného kopce, žádný ze psů nebyl uřícený 

nebo zničený, prostě všichni pracovali 

na pohodu. Tihle psi vědí, že cesta vede 

tam, ale vede i zpět a nikdy není dobré 

vydávat ze sebe veškerou energii. Budou 

ji totiž potřebovat ještě na cestu domů 

nebo cestou něco uloví! Proto pracu-

jí jako tým, jeden spoléhá na druhého 

a zároveň dbají na to, aby byli všichni 

v pohodě a i při plném nasazení šetřili 

síly pro nějakou výjimečnou situaci. Pů-

sobení jednotlivých psů na sebe navazu-

je a vzájemně se doplňuje. 

Motivace u psů – Psí spřežení může 

efektivně fungovat pouze na základě 

pozitivní motivace. To znamená, že psi 

prostě musí chtít. Když některý z nich 

nechce, většinou to není lenost, spíše 

jim to fyzicky nevyhovuje nebo mají ně-

jaký problém, který já nevidím. Zkrátka 

nemají vhodné podmínky k práci. Už 

dávno vím, že někoho nutit nemá smysl. 

Naštěstí většině psů se běžet chce, protože 

sibiřští huskyové mají touhu běžet zakó-

dovanou v těle po generace. Dělali to tak 

už jejich předkové před mnoha staletími.

Většina psů chce k někomu patřit, zaží-

vat lásku člověka a být mu společníkem. 

Pokud je pes v normálním módu a ne 

v módu „sexuální harašení“, bude vás 

všude následovat, protože pro něj nic 

lepšího není! 
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Pak si tedy ještě psi přejí plodit potom-

ky, naštěstí jen dvakrát do roka. Kdo 

tohle zažil, tak ví, o čem mluvím. O tom 

teď psát nebudu, to by bylo na mnoho 

stran papíru. 

Motivace u lidí – Motivace u lidí, to 

je úplně jiná věc, protože každý člověk 

něco chce, a to ho dělá člověkem. To, že 

člověk něco chce, je naším hnacím mo-

torem. Čím víc toho lidé mají, tím víc 

toho chtějí. 

Je smutné na konci života zjistit, že vše, 

po čem jste celý život šíleně toužili, vám 

už nepřináší radost a je to k ničemu. Ži-

vot je krátký a vždy je prostor pro něja-

ký nový začátek. Konec je tak blízko! 

Dlouhý běh ledovou pustinou – Když 

startuju s týmem čtrnácti psů na tra-

su dlouhou 1 000 km, tak mě samozřej-

mě provází strach z toho, co se bude 

dít. Strach z blízké budoucnosti. Strach 

z toho, abych nezklamala očekávání 

vlastní i dalších lidí. Myslím na to, co 

bylo a co bude. 

Ovšem ve chvíli, kdy odstartuju, už není 

na žádné strachy prostor. Musím řešit to, 

co se momentálně děje. Důležité je si v tu 

chvíli uvědomit, že jsem tady ráda. Být 

tady je něco, na čem jsem celé předchá-

zející roky pracovala. Vzpomenout si, jak 

je to vlastně úžasné postavit se na start 

takového závodu. Vím, že mnoho lidí 

sní o tom se sem dostat a něco takového 

zažít. Vím, že někteří se sem už nikdy 

nedostanou, protože to ve svém životě 

nestihli. Cítím vděčnost osudu, že mi tu 

možnost dal. Možnost zkusit to! 

Přibližně den po startu přecházím do 

ideálního stavu, kdy já i moji psi splyne-

me se závodem, s prostorem kolem nás, 

a dojde ke změně vnímání. Prostě plyne-

me časem a prostorem. Miluji ten pocit, 

kdy řeším jen to, jak se psi pohybují, jest-

li dost jedli a kolik jsme ujeli kilometrů. 

V ten moment začne vše fungovat, jak 

má, vnímám jen to, co dělám teď, v tom-

to okamžiku. 

Miluju i ten stav, kdy se člověku myš-

lenky toulají tam, kam se za normálních 

podmínek nikdy nedostanou. Díky fy-

zické únavě, díky jasné a mrazivé pří-

tomnosti se mohu toulat ve vlastní hlavě 

a ve vzpomínkách a vnímat pocity, které 

byly dávno zapomenuty. Je to zvláštní 

stav, kdy potkáváte sami sebe. 

V takovém plynutí jsme s týmem psů 

schopni řešit i extrémní situace, do nichž 

se při běžných trénincích nedostaneme. 

Brodění vodou, ztráta trati, vichřice, hlu-

boký sníh, uvíznutí, extrémní mráz. 

Díky fyzické únavě, zbystřenému vnímá-

ní a syrovějším podmínkám poznávám 

i skutečné charaktery jednotlivých psů. 

Najednou cítím, jak jsme se psy vzájem-

ně provázaní, a cítím, jak důvěřují mým 

rozhodnutím. Díky tomu, že se tak dob-

ře známe, můžeme se jeden na druhého 

spolehnout. 

V momentech, kdy mě hlavně díky fyzic-

ké únavě přemůže strach, nejsem schop-

ná řešit problémy racionálně. V takovou 

chvíli je důležité se zastavit, prolít se 

sladkým čajem a vydýchat se. Uklidnit 

se a uvědomit si, že jsem tady ráda! Za 

malou chvíli je vše hned jednodušší. Jak 

málo stačí na to, aby si člověk srovnal 

myšlenky v hlavě a mohl pokračovat dál. 

Pamatuju si své pocity, když jsem dojíž-

děla do cíle závodu dlouhého 1 000 km. 

Byl to pro mě obrovský úspěch, ale já si 

přesně vybavuji smutek, který mě pro-

vázel na posledních dvaceti kilometrech 

trati, kdy už bylo jasné, že do cíle dojedu. 
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Bylo mi strašně smutno, že to končí. 

Prožívala jsem také nejistotu, co budu 

dělat dál, když veškerá energie a plány 

byly směřovány právě na dosažení toho-

to cíle. 

Ve své závodní kariéře jsem zažila i řadu 

neúspěchů, kdy jsme se psy museli zá-

vod předčasně ukončit. Je to zvláštní, ale 

z těchto závodů jsem vždy odjížděla s lep-

ším pocitem. Sice jsem byla zklamaná, že 

to tak dopadlo, ale vracela jsem se s řadou 

zkušeností a nápadů, co příště udělat lépe. 

Bylo také naprosto jasné, co budu dělat 

po příjezdu domů: plánovat další závod! 

Baví mě ta cesta, naše společné putování. 

Je pro mě hodně zajímavé sledovat po-

dobnosti mezi týmem psů a týmem lidí. 

Baví mě pozorovat i nenápadné detaily 

v chování psů a v jejich mluvě těla. 

Myslím, že si tímhle pozorováním tří-

bím vnímavost i na chování lidí. 

My lidé jsme týmoví hráči, ať chce-

me, nebo nechceme. Lidstvo se dostalo 

tam, kde je, právě jen díky týmové práci 

a sounáležitosti jednotlivých lidí. 

Uvidíme, co nám přinese budoucnost, 

ale já stále doufám a věřím v podání 

ruky, přátelské obětí a lásku! 
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» JE SMUTNÉ NA KONCI ŽIVOTA ZJISTIT, 

ŽE TO, PO ČEM JSTE TAK ŠÍLENĚ 

TOUŽILI, UŽ VÁM NEPŘINÁŠÍ RADOST. 

ŽIVOT JE KRÁTKÝ A VŽDY JE PROSTOR 

PRO NOVÝ ZAČÁTEK. KONEC JE TAK 

BLÍZKO! «





» DÍKY FYZICKÉ ÚNAVĚ, DÍKY JASNÉ 

A MRAZIVÉ PŘÍTOMNOSTI SE MOHU 

TOULAT VE SVÉ HLAVĚ A VE SVÝCH 

VZPOMÍNKÁCH A VNÍMAT POCITY, 

KTERÉ UŽ BYLY DÁVNO ZAPOMENUTY. 

JE TO ZVLÁŠTNÍ STAV, KDY POTKÁVÁTE 

SAMI SEBE. « 
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» POKUD CHCEME POCHOPIT CHARAKTER SIBIŘSKÉHO 

HUSKYHO, JE TŘEBA SE PODÍVAT NA JEHO HISTORII  

A NA JEHO DÁVNOU DOMOVINU SIBIŘ. «
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Pokud chceme pochopit charakter si-

biřského huskyho, je třeba se podívat 

na jeho historii a na jeho dávnou domo-

vinu. 

Začněme tím, že si před sebe položí-

me metr, tedy přesněji sto centimet-

rů. Představme si, že jeden centimetr 

na tomto měřítku odpovídá novodobé 

historii tohoto plemene na americkém 

kontinentu a pak dál ve světě. Ten-

to centimetr odpovídá přibližně době 

dlouhé 100 let. Těch zbývajících 99 cen-

timetrů, to je historie huskyů v Asii, 

na Sibiři, a ty jsou pro charakter to-

hoto plemene zcela určující. 

Vzhled sibiřských huskyů původně 

nehrál velkou roli, rozhodující pro 

chov byla výkonnost. Estetika vstoupila 

do chovu až během posledních 100 let 

a přinesla s sebou uniformitu a stan-

dard. Vzhled psů se oproti původním 

psům možná změnil, ale charakter, díky 

němuž si toto plemeno tolik lidí zamilo-

valo, zůstává stejný. Pojďme se podívat, 

jak se vyvíjel a co ho ovlivnilo. 

Vědci vědí, že psi se pravděpodobně 

vyvinuli z euroasijských vlků, ovšem 

kdy nebo kde k této transformaci došlo, 

zůstává nejasné. Podle poslední studie 

kodaňské univerzity se zdá, že moder-

ní severští psi jsou potomky nejstaršího 

plemene psů na světě. Vyplývá to z po-

rovnání jejich genomů s genomem psa 

z archeologického naleziště Zhokhov na 

Sibiři z doby zhruba před 9 500 lety. 

Vědci také porovnali DNA psa Zhokho-

va s ještě starodávnějším psem – sibiř-

ským pleistocenním vlkem, který žil asi 

před 33 000 lety. Díky srovnání s geno-

mem moderních vlků a domestikova-

ných psů tým odhalil, že se severští psi 

za posledních 9 500 let, na rozdíl od 

jiných plemen, s šedými vlky nemísili. 

Velmi zvláštní je to vzhledem k tomu, 

že domorodé národy páření svých psů 

s vlky zdokumentovaly. 

Sibiřský husky, přítel a pomocník 

na cestě časem 
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Skutečnost, že se v genomu severských 

psů neobjevují genetické stopy vlků, 

naznačuje, že buď kříženci nepřežili, 

nebo že existuje nějaký důvod, proč je 

lidé nechovali. 

Analýza, která porovnávala geny sta-

rých a moderních severských psů a psů 

jiných plemen, také odhalila mnoho 

fascinujících a jedinečných způsobů, 

jak se tito psi adaptovali na arktický 

život. Patří k nim například schopnost 

prospívat na stravě s vysokým obsa-

hem tuku, schopnost pracovat v pro-

středí s nízkým množstvím kyslíku 

a schopnost vysoce regulovat těles-

nou teplotu. 

Rozdíl mezi hnědým a polárním med-

vědem vnímá asi každý. Jedním z nej-

větších rozdílů mezi medvědem hně-

dým a ledním je, že je lední medvěd 

díky specifické genetické adaptaci při-

způsoben tomu, aby jedl hodně velry-

bího tuku. A skoro totéž vidíme u psů. 

Dává to smysl, protože arktické národy 

Inuitů a jejich pracovní psi přežili tisíce 

let díky lovu tuleňů a velryb. 

Výzkum také ukázal, že genomy sever-

ských psů obsahují mutace související 

s životem v chladném prostředí. Umož-

ňují například běh a tahání saní v pod-

mínkách s nízkým obsahem kyslíku. 

„Při obrovské rychlosti větru dochá-

zí k tomu, že vzduch kolem vás prou-

dí tak rychle, že se nemůžete nadých-

nout, a v těchto podmínkách se naučili 

polární tažní psi pracovat,“ říká Elaine 

Ostrander, genetička z National Insti-

tutes of Health, která psí genom studuje. 

Další mutace umožňuje polárním psům 

velmi dobře regulovat tělesnou tep-

lotu. Je to nezbytné nejen ke zvládání 

extrémně nízkých teplot, ale také ke 

chlazení těla při námaze. 

Moderní severské psy tedy dělí od Zho-

khova 9 500 let historie, o které víme 

jen velice málo. 

Další historickou stopu sibiřského hus-

kyho nalézáme mnohem později v po-

vodí řeky Anadyr u sibiřského kme-

ne Čukčů. Generace Čukčů utvářely 

podobu svého psa po více než tři tisíce 

let tak, aby v těchto podmínkách dobře 

přežil, byl pomocníkem i společníkem 

a také součástí jejich kultury. V zemi 

s nepřívětivým podnebím, kde teplota 

klesá až k –70 ºC a vítr dosahuje rych-

losti 160 km/h, závisel život domorod-

ců na psech. 

Čukčové zapřahali dvacet a více psů, 

aby se saněmi mohli putovat po ledu 

za rybolovem a pak přivézt úlovek na-

zpět. Výpravy se někdy účastnil pouze 

jeden člověk se svým týmem psů. Při 

těchto cestách museli lehkonozí psi 

uběhnout i více než 160 km za den. 

Drobní psi ve velkých týmech zaru-

čovali dostatečnou sílu pro tah saní, 

zároveň minimalizovali tažnou zátěž 

na každého jednotlivého psa. Tím byla 

maximalizována jejich výdrž, zároveň 

tento model zaručoval menší spotřebu 

energie každého psa. 

I dnes můžeme vidět při longových 

závodech, že sibiřský husky spotřebu-

je poloviční dávku potravy než třeba 

jeho vzdálený příbuzný aljašský husky 

– Alascan. 

Sibiřský husky šetří svoji energii, pro-

tože ví, že když se někam běží, přijde 

ještě cesta zpět. Ve velkém týmu si tito 

psi dokáží svoji energii rozložit a nikdy 

netáhnou všichni na 100 %. 

Sibiřští huskyové jsou středního vzrůs-

tu, zrození pro dlouhé běhy střední 

rychlostí. 
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Snahy o jejich využití pro závody sprin-

tového charakteru v malých týmech tla-

čí chovatele do chovu psů stále většího 

vzrůstu. Bohužel myšlenka větší pes = 

více síly jde zcela proti podstatě tohoto 

psa! 

Ekonomický i náboženský svět Čukčů 

se točil kolem psů. Majitelem největší 

smečky byl nejbohatší z člověk z kme-

ne. Se psy souvisela jejich ikonografie 

i řada náboženských obřadů. Věřili, že 

u vchodu do posmrtného ráje hlída-

jí bránu dva psi, kteří dovnitř vpustí 

jenom toho, kdo se za svého života ke 

psům dobře choval. 

Další legenda vypráví o čase, kdy 

počet lidí i psů zdecimovala nemoc. 

Dozvídáme se o ženě, která na svých 

prsou kojila své děti i dvě poslední 

štěňata kmene, které zachránila před 

uhynutím a kmenu tak zachovala je-

jich psy. Pro budoucnost kmene byli 

důležité děti i psi. 

V běžném životě se ženy staraly o ště-

ňata a muži pak o trénink větších psů. 

Štěňata dělala společnost dětem, děti 

vyrůstaly bok po boku se psy. V chlad-

ných měsících psi sdíleli s lidmi oby-

dlí a podle toho vznikla typická rčení 

označující, jak velká je venku zima: 

„Dnes byla zima na dva psy, dnes byla 

zima na tři psy…“ Je důležité si uvě-

domit, že tito lidé žili v tundře, kde 

nenajdete vzrostlé stromy. Mezi stro-

my by nebylo možné zapřahat spřežení 

s dvaceti psy a také zde nebylo dřevo 

na topení. Lidé v zimě žili tak, že teplo 

v jurtě vytvářeli lidé vlastním tělesným 

teplem nebo měli malý žhnoucí ohýnek 

spalující nasbíraný lišejník. 

Ženy se v běžném životě staraly 

o chov a o štěňata. Vybíraly, která 

štěňata si nechat a která ne. Selekce 

probíhala hned po narození. Naroze-

né feny byly většinou „vyřazeny“ nebo 

byla ponechána jedna, která se zdála 

dobrá pro chov. 
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Psi byli selektováni až po několika mě-

sících, když předvedli svoji pracovitost 

v postroji. Většina psů byla vykast-

rována. Byli ponecháni jen ti nejlepší 

z nejlepších. 

Hárající fenu mohli nakrýt jen vybra-

ní psi, určení k dalšímu chovu, kteří 

byli puštění na volno. Ostatní psi byli 

během zimy uvázaní. Březí feny nesmě-

ly být používány k práci ve spřežení. 

I toto byl důvod, proč Čukčové dodr-

žovali poměr fen a psů 1:7. 

Přes léto byli psi vypuštěni do okolí, 

kde lovili ve smečce. Do vesnice se vráti-

li až s příchodem sněhu, kdy pro ně bylo 

obtížnější ulovit potravu. Odtud tedy 

pramení lovecký pud a nezávislost, kte-

ré majitelům těchto psů přinášejí těžké 

chvilky v soužití se sousedy vlastnícími 

slepice, králíky, kočky nebo i malého 

psa. Vše, co se dá ulovit a poskytne do-

statečnou zábavu, je v nebezpečí. 

Čím jsou sibiřští huskyové tak speci-

fičtí, je jejich přítulnost a láskyplnost 

k člověku a snášenlivost ve smečce. 

Tyto vlastnosti se u nich neobjevují 

náhodou nebo mimoděk. Co by dělal 

lovec, kdyby vyjel 100 km od domova 

na lov a tam se mu psi porvali? Těžko 

by se dostal domů. Toto je důvod, proč 

Čukčové používali k tahu psy vykastro-

vané. Takoví psi i méně snědí. 

Izolace národa Čukčů i jejich psů od 

okolního světa zaručila uchování zá-

kladních rysů plemene pro příští gene-

race. Takto lidé a psi žili společně po 

tisíce let. 

Novodobou historii sibiřských huskyů 

datujeme od roku 1909, kdy obchodníci 

s kožešinami tyto psy přivezli z Ruska 

na Aljašku. Tato část historie je detail-

ně popsaná v různých materiálech. 

Po převratu roku 1917 došlo v Rusku 

k uzavření hranice i zrušení obchod-

ních styků s Amerikou a tím byl ukon-

čen i export psů. Chovu psů v Rusku se 

chopily sovětské kolchozy a původní-

ho psa Čukčů i národ sám necitlivými 

zásahy zničily. Sovětská kynologická 

organizace vydala později prohlášení, 

že pes sibiřský husky nikdy neexistoval 

a tím se ho de facto zřekli ve prospěch 

Spojených států. 

Běh o život – 1925, Nenana–Nome 

Malý muž s malými psy, tak nazýva-

li Nora Leonharda Seppalu na Aljašce. 

Tento muž se nejvíce zasloužil o no-

vou budoucnost tohoto plemene. Sláva 

těchto psů i Leonharda Seppaly obletě-

la USA v únoru roku 1925, kdy přispě-

li k záchraně životů lidí v městě Nome. 

Psi plemene sibiřský husky se stali 

americkými národními hrdiny a i díky 

tomu se za zemi jejich původu dnes 

udávají Spojené státy americké. Sibiř-

ský husky byl registrován Americkým 

chovatelským klubem AKC roku 1930 

jako národní plemeno. 

Z plemene sibiřský husky se v dnešní 

době stal domácí mazlíček. Je vybaven 

úžasným kožichem, který odolává tře-

skutým mrazům, zároveň svými chlupy 

dokáže zaplavit váš byt. Miluje pohyb 

a práci v tahu. Je milý, přátelský, zbož-

ňuje děti. Je nezávislý. Vždy využije pří-

ležitosti, aby vám utekl a jako správný 

lovec se pobavil sám. Naučit ho nějaké 

příkazy a poslušnost? To je celkem slo-

žité! Pes sice ví, co asi chcete, ale nebu-

de se obtěžovat takovými zbytečnostmi 

jako sedni, lehni nebo ke mně. Když si 

tohoto psa pořídíte, brzy přijdete na to, 

že jediná cesta, jak ho udělat šťastným 

a vyjít s ním po dobrém, je nabídnout 

mu to, co ho utvářelo po dávné věky: 

práci a společnost! 
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Gunnar Kaasen a Balto, 1925



Leonhard Seppala, 1930
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» KDYŽ SI TOHOTO PSA POŘÍDÍTE, BRZY 

PŘIJDETE NA TO, ŽE JEDINÁ CESTA, JAK 

HO UDĚLAT ŠŤASTNÝM A VYJÍT S NÍM 

PO DOBRÉM, JE NABÍDNOUT MU TO, 

CO HO UTVÁŘELO PO DÁVNÉ VĚKY: 

PRÁCI A SPOLEČNOST! «
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A. Délka těla 

(bod od čela hrudníku ke konci 

křížové kosti)

B. Výška psa  

(od země po kohoutek), 

B=C+D 

C. Délka končetiny (loket po zem)

D. Objem hrudníku  

(loket po kohoutek) 

E. Délka nosu  

(od špičky nosu po stop)

F. Délka čela (stop po týlní hrbol)
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Sibiřský husky si podmanil svět rozto-

milým zjevem, milou povahou, jemnou 

figurou s pohledem chytré lišky. Za to, 

jak vypadají dnešní sibiřští huskyové, 

vděčíme především práci moderních 

chovatelů v posledním století. Přibliž-

ně před sto lety, kdy byli tito psi dove-

zeni ze Sibiře. V arktických podmín-

kách však domorodí Čukčové v chovu 

upřednostňovali především účelnost 

a pracovitost. 

První psi, kteří byli v roce 1909 přive-

zeni ze Sibiře na Aljašku, měli velmi 

různorodý fenotyp. Někteří byli dlou-

honozí, další menšího vzrůstu s těžký-

mi kostmi, někteří zbarveni symetricky, 

někteří ne. 

První, kdo s těmito psy začal praco-

vat a věnovat se i chovu, byl Leonhard 

Sep pala, který sice přihlížel k praco-

vitosti chovných jedinců, ale začal se 

i systematicky věnovat uniformitě ple-

mene, jednotnosti vzhledu. 

Z tehdy dovezených asi sedmdesáti 

psů (přímo ze Sibiře) se pouze čtyři 

stali základem nového chovu. Zaujali 

svým vzhledem, povahou a pracovi-

tostí. Kreevanka, Tserko, Togo a Fritz 

figurují téměř ve všech liniích součas-

ných sibiřských huskyů, pokud by se 

rodokmeny zapisovaly tak daleko do 

minulosti. 

V roce 1930 došlo k uznání pleme-

ne Americkým chovatelským klubem 

(AKC) a první standard plemene byl 

schválen a publikován v roce 1932. Ten-

to standard s drobnými úpravami platí 

dodnes. Sibiřský husky je americké ná-

rodní plemeno. Tento standard používá 

i FCI, pod kterou spadá ČMKU. 

Standard je popis, jak má sibiřský husky 

vypadat. Standard je něco jako popsaný 

chovatelský plán. Když pes, na kterém 

chcete odchovat štěňata, neodpovídá to-

muto chovatelskému plánu, tak mu ne-

budou odpovídat ani jeho štěňata a dal-

ší jejich potomci. Standard je vytyčená 

cesta, představa. Když se vytyčená ces-

ta změní, původní představa nebude 

odpovídat výsledku. 

Standard AKC popisuje původní záměr 

chovatelů a vizi, kam by se chov měl 

ubírat: 

„Sibiřský husky je lehkonohý pes s hustým 

kožichem, kompaktní saňový pes středního 

vzrůstu a velké odolnosti vůči chladným po-

větrnostním podmínkám. Tento pes je stvo-

řen pro život a práci ve smečce a je určen 

k tahání lehkých břemen středními rych-

lostmi přes obrovské zmrzlé rozlohy. Tito psi 

jsou přátelští, v jídle vybíraví a důstojní.“ 

Uplynulo sto let a dnes se psi „neofici-

álně“ rozdělují na psy výstavní a na psy 

pracovní. A u obou těchto typů máme 

extrémy. 

Na jedné straně najdeme výstavní psy 

s krátkýma nohama, těžkými kostmi 

a načesanými superhuňatými kožichy, 

kteří sotva oběhnou několikrát výstav-

ní kolečko, a jsou roztomilí jako myšič-

ky. Tito psi dokáží nehybně stát v pře-

depsané výstavní pozici i hodinu. 

Na druhé straně jsou šílení psi na 

sprint, hubení a bez kožichu, s dlou-

hýma nohama bez šance vejít se do 

předepsané výšky, bez elegance pohy-

bu a elegance vzhledu. Standard psa 

sibiřský husky je někde uprostřed mezi 

těmito extrémy. 

Sibiřský husky, typy a využití 
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Pokud půjdete na výstavu se standard-

ním psem, vždy budou mít větší úspěch 

„výstaváci“ a vy budete jen smutně 

koukat. Když půjdete s tímto psem na 

sprintový závod, tak „vychrtlíci“ budou 

dávno v cíli, než vy to tou střední rych-

lostí doběhnete. Se standardním psem 

nemáte nikde moc šanci. Zbývá vám 

běhat na pohodu a dobrý pocit a mno-

ho věcí házet za hlavu. 

Na výstavách hodně záleží na osobě 

posuzovatele a na tom, zda dokáže vní-

mat toto plemeno i požadavky na jeho 

pracovitost v souladu s tím, jak vypadá. 

Na závodech to je složitější, protože 

různé země mají pro chov různá pra-

vidla. 

V Německu musí chovný pes absolvovat 

výstavu a tím prokázat, že odpovídá 

standardu, uběhnout při závodech cel-

kem 100 km, musí mít vyšetření kyčlí, 

vyšetření očí, DNA. 

V Čechách musí pes absolvovat výstavu 

alespoň s oceněním velmi dobrá, boni-

taci, vyšetření kyčlí a očí, žádný pra-

covní výkon se nepožaduje. V Norsku 

vám pro chov stačí zaplatit poplatky 

chovatelskému klubu a mít potvrzeno 

od veterináře, že pes má „obě koule“. 

Těžko se pak závodí, když jsou pod-

mínky pro chov tak odlišné. 

V Norsku psi musí zvládat život v cel-

kem studených podmínkách, tím na-

plňují původní určení plemene a není 

potřeba nastavovat omezení chovu. 

V této bohaté zemi ani nikoho neláká 

hromadné množení psů za účelem vy-

dělat co nejvíce peněz. Nemají to zapo-

třebí a je to společensky neúnosné! 

Chov psů a jeho podmínky v různých 

zemích hodně odráží i ekonomickou 

situaci lidí, kteří se kolem psů plemene 

sibiřský husky pohybují. 
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» MODRÉ OČI. V MODRÝCH OČÍCH VIDÍME 

NEKONEČNÉ BÍLÉ PLÁNĚ, KDE NEKONČÍCÍ 

OBZOR SPLÝVÁ S OBLOHOU, ŠIRÁ NEKONEČNOST 

A NEODVRATITELNOST OKAMŽIKU. Z TĚCH OČÍ ČIŠÍ 

CHLAD A VELKÁ DÁLKA POLÁRNÍCH PLÁNÍ. TY OČI 

JSOU MAGICKÉ A LIDI PŘITAHUJÍ JAKO MAGNET. « 
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» ŠTĚŇÁTKA ROSTOU A Z MYŠIČEK 

SE STÁVAJÍ CHUNDELATÁ KLUBÍČKA, 

KTERÁ SE VE ČTRNÁCTI DNECH NA 

SVĚT POPRVÉ PODÍVAJÍ SVÝMI NOVĚ 

OTEVŘENÝMI KUKADLY. 

ZAČÍNAJÍ SI MEZI SEBOU NEMOTORNĚ 

HRÁT, PŘEVALOVAT SE PŘES SEBE, 

OŽUŽLÁVAT SE. MUSÍTE SE SMÁT NAD 

JEJICH PRVNÍMI POKUSY ZAVRČET 

A NEBO ZAVÝT. JSOU TO ŠELMY! «
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To je dost složitá otázka. Tito psi se líbí 

všem – zvláště modré oči jsou magnet, 

který okamžitě upoutá pozornost všech 

zájemců. Bohužel za těma modrýma, 

nádhernýma očima je schovaná celkem 

složitá osobnost. Tu musíte pochopit 

a přistoupit na to, že spíš vy se bude-

te přizpůsobovat tomu, co je váš pes 

ochotný dělat, než naopak. Pokud si 

myslíte, že pes má poslouchat na slovo, 

tak si toto plemeno opravdu nepořizuj-

te! 

Sibiřský husky si dělá to, co uzná za 

vhodné, a vy se s tím musíte naučit žít 

a svůj život psovi podřídit. Pokud máte 

malé děti, kterým se musíte věnovat, 

chodit na dlouhé hodiny do zaměstná-

ní a na psa budete mít čas jen tu a tam, 

tak to není dobrá volba. 

Tento pes usiluje o vaši pozornost, 

a když mu ji nedopřejete v míře, kterou 

očekává, dočkáte se zdemolovaného 

bytu nebo zahrady. Tento pes totiž ví, 

jak zaujmout a vaši pozornost si získat. 

Jakmile se pes tyto dovednosti naučí, 

budete opravdu zoufalí, co všechno zni-

čil a nebo kudy zase utekl za zábavou. 

Je důležité vědět, že jsou to tělem i duší 

lovci. Když pes jednou uteče a něco 

cestou zabije, pozná radost ze zabíje-

ní a útěků a vy už pak máte jen malou 

šanci udržet ho doma. Já svoje psy dě-

lím na „dolňáky“ a „horňáky“. Dolňáci 

provádějí systematické výkopové prá-

ce a podkopou cokoliv. Horňáci zase 

dokážou zdolat jakýkoliv plot. Proto 

nemůžete sibiřského husky nechat sa-

motného na obrovské zahradě. Myslíte 

snad, že tam bude běhat do kolečka? 

Určitě nebude. K dokonalosti si vypilu-

je některou metodu útěku. 

Když si pořídíte štěně huskyho, prv-

ní tři roky jeho života jsou neskutečná 

divoká jízda. Po třetím roce se možná 

dočkáte vzájemného pochopení. Pes 

pochopí, že to s ním myslíte dobře a že 

to, co mu nabízíte, je celkem fajn. Tohle 

se nedá vynutit ani přikázat, prostě to 

musí přijít a musíte si na to počkat. Je-

diné, co pes bere, jsou pravdivé skutky 

a řád, něco stálého, co trvá a nemění se. 

Sibiřský husky je pes pro člověka ak-

tivního, který je ochoten přistoupit na 

partnerství. Sibiřský husky svého pána 

neustále udržuje ve střehu. Pokud ho 

máte, musíte myslet jako on, aby vás 

napadlo dřív než jeho, co všechno 

může provést. Musíte být chytřejší než 

váš pes a to občas hodně bolí. 

Člověk si má vybírat takového psa, aby 

v té dvojici byl vždy člověk ten chytřej-

ší. Věřte, že sibiřský husky nastavuje 

laťku opravdu hodně vysoko! Někdo 

by možná řekl, že tito psi jsou hloupí. 

Věřte mi, nejsou. Jsou jen jiní. 

Sibiřský husky je smečkový pes a miluje 

společnost. Když jsou psi aspoň dva, do-

kážou si dlouhé hodiny hrát, lítat a vy-

mýšlet společně lumpárny. A pak zase 

usínat společně schouleni do jednoho 

klubíčka. Dokážou se starat jeden o dru-

hého nebo se servat, ale i to k životu pat-

ří. Pokud je pes sám, tak mu smečku lidé 

dokáží vynahradit jen minimálně. 

Pokud psovi dáte práci v podobě běhu 

a dlouhých výletů a on zažije pocit uži-

tečnosti, bude šťastný a bude žít život, 

který mu byl určen. 

Nikdo na světě totiž nechce být jen 

něčí hračka! 

Komu je sibiřský husky určen?
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» MÍT PSÍ CHLUPY VŠUDE, ALE ÚPLNĚ VŠUDE…  

TO JE ÚDĚL, KTERÝ NÁS, MAJITELE PSŮ HUSKY, 

VŠECHNY SPOJUJE! «



Běžet život se psy HUSKY – 421 



422 – Běžet život se psy HUSKY



Běžet život se psy HUSKY – 423 

» POKUD PSOVI DÁTE PRÁCI V PODOBĚ BĚHU 

A DLOUHÝCH VÝLETŮ A ON ZAŽIJE POCIT 

UŽITEČNOSTI, BUDE ŠŤASTNÝ A BUDE ŽÍT 

ŽIVOT, KTERÝ MU BYL URČEN. « 
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Běžet život se psy HUSKY – 427 

» ČLOVĚK SI MÁ VYBÍRAT TAKOVÉHO 

PSA, ABY V TÉ DVOJICI BYL VŽDY ČLOVĚK 

TEN CHYTŘEJŠÍ.  

VĚŘTE, ŽE SIBIŘSKÝ HUSKY NASTAVUJE 

LAŤKU OPRAVDU HODNĚ VYSOKO! « 
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» LÁSKA KE ZVÍŘATŮM SE NEDÁ NIKOMU 

VNUTIT, MUSÍ MU BÝT DÁNA. MŮJ 

PŘEDPOKLAD JE, ŽE KDO MÁ RÁD 

ZVÍŘATA, MŮŽE BÝT I DOBRÝ ČLOVĚK. « 
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Moji psi milují děti! Pokud se u nás ob-

jeví sebemenší dítko, psi zjihnou a toho 

malého prcka si chtějí nechat. 

Když jsem studovala historii sibiřských 

huskyů, často se tam mluví o tom, že 

děti a psi byli vychováváni společně. 

Dává to smysl. Psi byli společníky dětí, 

děti se učily od psů a psi se učili od 

dětí a zároveň o sebe vzájemně pečova-

li, aby vůbec v nehostinných arktických 

podmínkách přežili. Jejich životy na 

sobě závisely. 

I moje práce s dětmi a psy vychází 

z toho, že skupina dětí je vedle skupiny 

psů a navzájem se od sebe učí. Předá-

vají si to nejlepší, co mohou nabídnout 

a dát. Důležitá je láska a porozumění. 

Ten, kdo je ochoten lásku dávat, tak ji 

zvládá i přijímat, a naopak. 

Program letních husky táborů trochu 

vychází z „prázdninovky“, jedná se 

o princip „škola hrou“. Kdysi jsem ab-

solvovala kurz Prázdninové školy Lip-

nice a chvíli jsem se kolem ní motala. 

To už je ale dávná minulost. Ten kurz 

mi kdysi změnil život. Já si tam uvědo-

mila, že mohu v životě dělat to, pro co 

se rozhodnu. Do té doby jsem měla ko-

lem sebe jen lidi „normální“, a tak jsem 

měla pocit, že taky musím být „normál-

ní“. Pro mě to bylo první setkání s lid-

mi, kteří mají křídla a letí… 

Letní tábory pro děti se psy husky po-

řádám už deset let. Mám velké štěstí, 

že jsem potkala lidi, kteří se zabývají 

psychologií i zážitkovou pedagogikou. 

Pomohou mi vymyslet hry a strukturu 

programu, v němž se děti něco nové-

ho naučí. Děti se baví a poznávají samy 

sebe. Učí se překonávat překážky a pro 

dosažení cíle musí obětovat trochu své-

ho pohodlí. 

Tábory už dávno nedělám sama, vždy 

musím mít vedle sebe lidi, na které se 

mohu spolehnout. Skupina se vyvíjí 

a my musíme být ve střehu. 

O tom, jak funguje smečka psů, už jsem 

zde hodně psala. Je zajímavé, že smečka 

dětí má podobné rysy. Pro mě je pod-

statné, že mě nesmí „sežrat“ smečka psů 

a ani smečka dětí. Nesmím se nechat 

převálcovat, protože šelmy číhají! 

Když děti přijedou a ještě se mezi se-

bou neznají, první den u společného 

stolu jen tiše sedí a koukají obezřet-

ně kolem sebe. To je klid! Vím, že to 

je jen kouzlo prvního okamžiku, než 

se stačí rozkoukat. Další den už dům 

nadskakuje v základech, jak to v něm 

duní, a dětský smích se valí okny ven. 

Od druhého dne už děti ukazují, jaké 

ve skutečnosti jsou. 

Na husky tábor jezdí děti, které milují 

psy, jinak by tu nebyly. Je to dobrý zá-

klad, s kterým se dá pracovat. Láska ke 

zvířatům se nedá nikomu vnutit, musí 

mu být dána. Můj předpoklad je, že 

kdo má rád zvířata, může být i dobrý 

člověk. 

Myslím, že každý podvědomě tuší, co 

je dobro a co je zlo. Pokud k tomu děti 

dostanou informace a pozitivní zkuše-

nost, tak to ví jistě. 

Děti to dnes mají složité. Musí být 

úspěšné a ze školy mají hlavy napěcho-

vané motivačními poučkami, které do-

kážou bezchybně odříkat, ale skutečný 

význam slov netuší. 

Práce s dětmi a psy
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» AGILITY – LETNÍ ZÁBAVA PRO DĚTI. «



434 – Běžet život se psy HUSKY

Hodně dětí jsou dnes jedináčci a v reál-

ném světě, kde fungují normální vztahy, 

se jim to komplikuje, protože mu nero-

zumí a netuší, proč se věci dějí tak, jak 

se dějí. 

Co může smečka psů dětem ukázat? 

Vazby – Každá skupina má svoji struk-

turu, vztahy a vazby. Každý se nějak 

chová a ostatní na něj reagují. Tím, že 

tyto vztahy vidíme ve smečce psů, roz-

poznáváme podobné vazby mezi lidmi, 

mezi dětmi. Pochopením vzájemných 

vazeb jiných můžeme lépe chápat vlast-

ní chování i chování ostatních. Pozoro-

váním se rozvíjí sociální cítění. 

Péče – Pokud se o někoho máme sta-

rat a pečovat o něj, musíme ho vnímat 

a uvědomovat si jeho potřeby. Musí-

me mít oči, které vidí i jemné změny 

v chování. Musíme rozpoznat, kdy je 

vše v pořádku a kdy nastane změna. 

Poznat, že je někdo smutný, že ho něco 

bolí, že ho něco trápí. Když tohle vidí-

me u zvířete, vidíme to i u lidí kolem 

sebe, na nichž nám záleží. 

Nastavení mantinelů – Vidíme, že psi ve 

smečce fungují pohromadě dobře, proto-

že vědí, co smí a co ne. Stanovená pravi-

dla udržují všechny v bezpečí, psi si na-

vzájem nebo sami sobě neublíží. Je dobré 

mít nastavené vlastní mantinely, aby člo-

věk věděl, co může a co by naopak nikdy 

neudělal. Když vám někdo mantinely na-

staví, ušetří vám tím hromadu času, než 

si je metodou pokusu a omylu najdete 

sámi. Může to i dost bolet. 

Povinnost a pravidelnost – Když se sta-

ráme o smečku psů, víme, že každý den 

se musí u psů uklidit, vyměnit voda, psi 

se musí zabavit a musí dostat najíst. Ne-

jde říct „mně se nechce“, protože některé 

věci v životě tuto variantu nepřipouští. 

Dotahovat věci do konce – Když něco 

začnu, tak to musím dokončit! Každý 

rok máme nějakou výtvarnou aktivi-

tu a něco vytváříme. Děti jsou různě 

šikovné a některým se občas vůbec 

nedaří. Když ale něco začneme, tak to 

dokončíme. Hotový dárek pro mamin-

ku udělá radost a hlavně je důležitý po-

cit, že jsem to dokázal já sám nebo jen 

s malou pomocí. 

Dokázat reálně zvážit své možnosti 

a síly – Děti vědí, že psi husky táhnou. 

Někteří psi více a někteří méně. Jako 

zpestření programu běháme po lou-

kách kolem domu canicross. Děti mají 

psa v postroji připojeného k opasku 

a vybíhají na okruh. Ambice mít toho 

nejrychlejšího psa je u všech nováčků. 

Ti zkušení už vědí, že to má svá úskalí. 

Tolikrát kolem mě projelo dítě po břiše, 

jak ho pes za sebou po trávě táhl, pro-

tože jeho nožičky to nestihly uběhnout. 

Reálně dokázat odhadnout své schop-

nosti je taky vlastnost k nezaplacení. 

Pohádky a příběhy – S dětmi píšeme 

pohádkové příběhy. Musím si během 

roku nasbírat náměty pro pohádky 

a pak dětem dané téma předložit. Co 

vznikne, je pak už na nich. 

Jsou děti, které mají příběhy rády, ale 

jsou i tací, co příběhům nevydrží na-

slouchat. 

V pohádkách hledáme lidský příběh 

o tom, kterak každý dostane to, co si 

svými činy zaslouží. V pohádkách tou-

žíme po šťastném konci, fandíme klad-

ným postavám a věříme, že ti špatní 

nedopadnou dobře. Umět naslouchat je 

důležitá vlastnost. 

Zodpovědnost – Doma mám i psy staré 

a nemocné. Máme rádi i psy staré a ne-

mocné, protože tak je to normální! 



» TEN POCIT, KDYŽ 

VYSTARTUJEŠ A ZJISTÍŠ,  

ŽE JE TO DALEKO 

RYCHLEJŠÍ, NEŽ JSI 

OČEKÁVAL! « 
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Děti si uvědomují, že psi nejsou věci, 

které se dají odložit. Každý pes má svo-

ji osobnost a svůj charakter. Kdyby tak-

to ke zvířatům přistupovali všichni, tak 

nebude týrání zvířat a nebudou útulky 

plné vyhozených chudinek, které nikdo 

nechce. 

Láska – Když po někom chceme, aby 

nás miloval, tak se o něj musíme sta-

rat a sami mu dát velké množství lásky. 

Láska se nedá nikomu poručit a musí 

se o ni pečovat. 

Touha po svobodě – Sibiřský husky 

je pes, který miluje svobodu a touží 

si dělat věci po svém. Je to pes, který 

rád pracuje a po dobře odvedené práci 

si uvědomuje svoji užitečnost. To jsou 

kvality, které vůbec nejsou špatné ani 

pro život lidí! 

Důležitost her – Životní zkušenosti 

nefungují tak, že vám někdo řekne, co 

máte dělat. Důležité je, přijít si na to 

sám. Nejlepší cesta k pochopení je hra. 

Při hře sice o nic nejde, ale pochopí-

te souvislosti, které se budou hodit, až 

o něco opravdu půjde! 

Děti se vrací – Ty vnímavé cítí, jak jim je 

se mnou i psy dobře. Některým se mnou 

dobře není a už nepřijedou. To je život. 

Každý má možnost volby a výběru. 

Mám velké štěstí, že díky těm úžasným 

dětem, které u mě strávily v posledních 

deseti letech prázdniny, mám možnost 

se vracet do dětských her a nahlížet na 

léto dětskýma očima. Můžu doufat, že 

si ti malí lidé odnášejí něco do života 

a léto u psů se jim zapíše do dětských 

vzpomínek. 

Vím, že i já chci něco osobně udělat pro 

lepší svět. Udělat něco pro budoucnost. 

Myslím, že jsem to našla. Mým přáním 

je nabídnout dětem možnost být dobrý-

mi lidmi, a to ve vztahu k ostatním lidem, 

ke zvířatům a světu vůbec. 
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» VÍM, ŽE I JÁ CHCI NĚCO UDĚLAT PRO LEPŠÍ SVĚT. 

UDĚLAT NĚCO PRO BUDOUCNOST. MYSLÍM, ŽE JSEM 

TO NAŠLA. 

MÝM PŘÁNÍM JE NABÍDNOUT DĚTEM MOŽNOST 

BÝT DOBRÝMI LIDMI, A TO VE VZTAHU K OSTATNÍM 

LIDEM, KE ZVÍŘATŮM A SVĚTU VŮBEC.  « 
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Maxovské husky pohádky

Pohádková knížka Maxovské husky po-

hádky vznikla v roce 2015. V příbězích 

je zachycen život psí rodiny a její sezna-

mování se světem. Nad tímto pohádko-

vým světem bdí jablůňková víla, kočka 

Kilikína a babička Kačenka. Milé pří-

běhy s ponaučením jsou doprovázeny 

fotografiemi a ilustracemi Anetky Černé, 

jedné z prvních absolventek mých husky 

táborů. 

Příběhy jsou propojením reálného světa 

a iluzí pohádkových příběhů s dobrými 

konci. Tomuto propojování odpovídá 

i souhra reálných fotografií a milé dět-

ské kresby. Pro mě je tato knížka radost-

ným ohlédnutím za šťastnými okamžiky 

společného života s rodinou psů a dět-

skými kamarády. Z nákladu 1 000 kusů 

už mi zbyly poslední dvě knížky a pře-

mýšlím o doplnění a novém vydání, pro-

tože máme nové příběhy… 

Pohádka o tom, kterak krásná Arn-

hild o svoji krásu přišla. 

Bylo nebylo, uprostřed louky na paloučku 

stála chaloupka. Nebyla to obyčejná cha-

loupka, ale byla to psí chaloupka, ve které 

bydlelo dvacet šest pejsků. 

Mezi psy žila i krásná princezna Arnhild 

s nebesky modrýma očima a hebkou srs-

tí. Arnhild svojí krásou vynikala nad všemi 

ostatními psy, všichni její krásu obdivovali 

a každý, kdo přišel na návštěvu, si chtěl od-

nést fotografii s krásnou princeznou. 

Jednoho dne se však stalo cosi podivného, 

co nedokáže nikdo vysvětlit, a její krása 

odešla pryč. Její kožíšek najednou ztratil 

lesk a tělo pokryla škaredá vyrážka. Ni-

kdo se už s Arnhild fotit nechce. Nikdo už 

ji neobdivuje. Sedí sama v koutě, škaredá 

a opuštěná. 

„Ty jsi ale dopadla,“ posměšně pronesla koč-

ka Kilikína, která vždy Arnhild její krásu 

tiše záviděla. 

Slza skanula z blankytně modrých očí a do-

tkla se země. 

Ta slza probudila jablůňkovou vílu. Víla na 

Arnhild smutně hleděla. Přistoupila k ní 

a povídá: 

„Neplač, pozoruji tě už déle a vím, že tvá 

krása není jen v tvém lesklém kožíšku, ale je 

v tvém srdci. Raduj se z každého dne, který 

ti život přinese. Raduj se z každého okamži-

ku. Život je tak krátký a je zbytečné lámat si 

hlavu zbytečnostmi.“ 

Jablůňková víla se nad Arnhild sklonila, 

tiše ji políbila na hlavu a podala jí malou 

lahvičku, na které bylo napsáno: LÁSKA. 

Od toho dne dostávala Arnhild každý den 

tři kapičky lásky. Jednu kapičku na čelo pro 

zdraví, druhou na nos pro štěstí a třetí na 

jazyk pro krásu. 

A ejhle! Výsledek se brzy dostavil. 

Pamatuj! V nejhorší chvíli poznáš pravé 

přátele a ty, kterým na tobě opravdu záleží. 

A každý přeci dobře ví, že čas a láska vše 

zahojí! 
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» MEZI PSY ŽILA I KRÁSNÁ PRINCEZNA 

ARNHILD S NEBESKY MODRÝMA OČIMA 

A HEBKOU SRSTÍ… «
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» BYLO NEBYLO, UPROSTŘED LOUKY NA 

PALOUČKU STÁLA CHALOUPKA. NEBYLA 

TO OBYČEJNÁ CHALOUPKA,  

ALE BYLA TO PSÍ CHALOUPKA,  

VE KTERÉ BYDLELO  

DVACET ŠEST PEJSKŮ. « 
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Horní Maxov znám od dětství, jezdi-

li jsme sem za babičkou a dědou na 

chalupu. Cestou na Maxov jsme často 

potkávali divnou skupinu lidí belhají-

cích se u kraje silnice. „To jsou blázni,“ 

říkala nám mamka. 

Ano, na Maxově je blázinec, pro mě 

tam byl odjakživa. S blázny chodily 

sestřičky oblečené do černých hábi-

tů, byly to řádové sestry ze Slovenska. 

Budovy blázince v té době vypadaly 

smutně a tu a tam se z baráku ozýva-

lo nelidské kvílení. Lepší bylo se tomu 

hrůznému místu vyhnout. Když jsme je 

míjeli autem, vždycky jsme jim mávali, 

protože oni mávali zase nám. Vybavu-

ju si, že když jsme je jednou opět míjeli, 

jednomu z nich jsem se podívala do očí. 

S hrůzou jsem zjistila, že ty oči jsou 

prázdné…. 

Tak tohle jsou mé zážitky z dětství. 

Dnes na Horním Maxově v domě svých 

prarodičů bydlím a blázinci se už neří-

ká blázinec, ale Domov. Jsou to domy 

s veselými fasádami a vyhlíží do okolí 

s daleko větším přátelstvím.  

Před pár lety mě z Domova kontaktova-

li, že by rádi ke mně chodili na brigá-

dy. Trochu jsem se toho zalekla a netu-

šila jsem, co můžu očekávat. Dorazila 

zvláštní skupinka. Psů se báli, jen se 

divně pohupovali nebo si pro sebe něco 

mumlali. Pokud nějakou práci udělali, 

byla to práce jejich průvodce, takového 

zvláštního „hároše“. 

Začali ke mně chodit pravidelně, pra-

covali se dřevem a já je postupně po-

znávala. Ten jejich „hároš“ se jmenu-

je Petr a jednou mi řekl: „Já tě znám, 

už dlouho…“ Chvíli jsem pátrala ve 

vzpomínkách a pak se mi to vybavi-

lo. S rodiči jsme bydleli v Jablonci a já 

chodila nebo na kole jezdila na lyžař-

ské tréninky. Dole pod naším kopcem 

jsem se cestou zastavovala před velkým 

žlutým domem a povídala si s jednou 

holčičkou. Já už tenkrát byla velká sleč-

na, bylo mi asi 16 let. Za zády té holčič-

ky se vždy šklebil malý kluk, který pak 

utekl. A to byl Petr. 

A tak jsem je začala poznávat. Už to 

pro mě nejsou bezejmenní blázni, ale 

Vojta, Karel, Max, Leon… Každý má 

svůj příběh, každý je něčím zvláštní. 

Vedle Petra jsem poznala i jeho ženu 

Lucii a jejich dvě dcery Máju a Sáru. 

Lucka a Petr v Domově pracují jako so-

ciální pracovníci, průvodci. Tahle rodi-

na se mi také doma stará o psy, kteří se 

mnou nejedou na sever. Aktuálně mají 

na starosti deset psů. 

Pracovat s mentálně postiženými lidmi 

není asi žádná legrace. Na jedné stra-

ně hromada nařízení a omezení, aby 

vše zapadalo do přijatelné společenské 

šablony, na druhé straně práce s reálný-

mi lidmi, u kterých nevíte, co můžete 

čekat, a musíte se vypořádat s psychic-

kým nátlakem i fyzickou agresí. To vše 

zabalené do jednoho balíku, plus ne 

zrovna motivující finanční ohodnocení. 

Prostě „práce snů“. Takovou práci mů-

žou dělat jen lidi s obrovským srdcem 

a potřebou pomáhat lidem, kteří na 

startu nedostali takové vybavení, jako 

má většina lidí kolem. 

Lucie je vystudovaná pedagožka 

a čerstvě i terapeutka a pokouší se vná-

šet do práce s „chlapy“ co možná nejvíce 

běžných úkonů. Jejich domácnost v Do-

mově se jmenuje symbolicky Maják. 

Na Maxově svítí MAJÁK!
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S

naží se o to, aby pracovali, vzděláva-

li se, hodně s nimi chodí do přírody, 

otužují se, jezdí na lyžích i na kole, po-

máhají u psů. Zní vám to jako normální 

věci? Taky že ano, ale dřív tu byla ten-

dence ty lidi jen zavírat do klecí a izo-

lovat od běžného života. Tento nový 

přístup je pokrokový, ale je založen 

především na lidech, kteří tu pracují. 

Deset psů, kteří zůstali doma, neběhá 

hromadu kilometrů jako zbytek smeč-

ky, který je se mnou ve Švédsku. Tito 

psi teď mají novou kvalifikaci. Dělají 

radost lidem, kteří to potřebují. Jsou 

z nich psi terapeutičtí. Večerní krmení 

je spojeno s návštěvou klientů ústavu 

a o tyto návštěvy je obrovský zájem. 

Všichni to mají za odměnu. 

Komentář Lucie mě dojímá: „Jenom ti 

haskouni je mají opravdu rádi a chtě-

jí je pomuchlovat. Jinde se takového 

pocitu nedočkají, protože se většině 

lidí zdají opravdu oškliví, pokroucení, 

zdeformovaní a vzbuzuje to u nich spíš 

lítost než opravdovou lásku. Tu oprav-

dovou lásku jim dávají jen ONI – HAS-

KOUNI.“ 

Když jsem jela závod v Norsku, všichni 

mě sledovali na internetu. Závod jsme 

ale nedokončili. Bylo to uprostřed noci. 

Lucie vzbudila Máju a povídá jí: „Jana 

v závodě už nepokračuje, skončila.“ 

Mája se srdceryvně rozplakala. Lucie jí 

říká: „Neplakej, oni to dojedou příště.“ 

A Mája na to: „Jenže ona teď přijede 

domů a my se budeme muset odstěho-

vat.“ 

Milá Májo, žádný závod sice letos neje-

deme, ale jsem moc ráda, že jste u mých 

psů právě vy a že se o ně tak pěkně sta-

ráte a děláte s nimi tak úžasné věci! 
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» PSI PLEMENE SIBIŘSKÝ HUSKY JSOU TAKOVÁ 

LEHCE ANARCHISTICKÁ SKUPINKA, KTERÁ 

VŠECHNO VÍ LÉPE NEŽ VY A NA KAŽDOU SITUACI 

MÁ VLASTNÍ ŘEŠENÍ. TO SE VÁM OVŠEM NEMUSÍ 

ZROVNA ZAMLOUVAT. « 
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Hodně lidí by si přálo žít svůj sen. Ro-

mantika načtená z dobrodružných 

knih. Volání severu a touha po dale-

kých pláních. Dřímá to v každém z nás. 

Je jednoduché pořídit si jednoho psa 

a pak dalšího a dalšího a najednou jsou 

tu nechtěná štěňata a psů je najednou 

nějak moc. 

Touha po závodech a touha všem 

ukázat, že já jsem ten nejlepší. Jenže 

k tomu je potřeba mít psy jak nakr-

mit, jak je odvézt, jak jim zabezpečit 

bydlení, výběh, veterinu. Najednou to 

vše člověku-snílkovi může přerůst přes 

hlavu, protože místo slávy v televizi 

a článků v časopisech je tady jen práce 

a práce a práce. Sbírání psích „hoven“, 

brodění v bahně, řešení konfliktů 

s okolím. 

Těch lidí, kteří to nezvládli, je v histo-

rii mushingu hodně a ze slušnosti se 

o tom nemluví. Opuštění psi uvázaní 

na řetězech na sluníčku, bez možnosti 

dostat se k vodě. Psi zavření bez kon-

troly ve výběhu, kam jim tu a tam ně-

kdo hodí přes plot něco k jídlu. 

A psi se pak rodí bez kontroly, zabíjejí 

se mezi sebou nebo umírají hlady. A to 

vše jenom proto, že někdo měl své sny 

a ty mu přerostly přes hlavu. 

Lidé mohou mít své sny, ale musí si dát 

pozor na to, aby stáli nohama pevně na 

zemi a aby je jejich sny nesemlely. 

Věta člověka, který měl také velké sny: 

„Když já je mám tak rád, že k nim už 

nemůžu jít!“ A nechal je umřít hlady… 

Mít velké oči a pak oči pro pláč!
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» KDYŽ SI POŘÍDÍTE PSA NEBO HODNĚ 

PSŮ, MUSÍTE ZA NĚ HLAVNĚ POCIŤOVAT 

ZODPOVĚDNOST. BÝT SI JISTÍ, ŽE SE O NĚ UMÍTE 

POSTARAT, A TO ZNAMENÁ SPOUSTU PRÁCE 

A PODŘÍZENÍ SE JEJICH ŽIVOTU. 

JE TO HODNĚ MYLNÁ PŘEDSTAVA, ŽE KDYŽ MÁTE 

HODNĚ PSŮ, TAK BUDETE SLAVNÍ A BOHATÍ. 

NEBUDETE. JEDINÉ, CO BUDETE MÍT, JE HODNĚ 

PRÁCE, A KDYŽ JI DOBŘE ODVEDETE, MŮŽETE 

Z NÍ MÍT DOBRÝ POCIT. «
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» JE KRÁSNÝ PODZIMNÍ DEN,  

JIZERSKÉ HORY JSOU JAKO STVOŘENÉ 

PRO ROMANTICKÝ VÝLET. «
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Je krásný podzimní den, Jizerské hory 

jsou jako stvořené pro romantický vý-

let. Je mi šestnáct let a jdu vedle své-

ho kluka. Jsem zamilovaná a dokonale 

šťastná. Jdeme mimo vyznačenou cestu 

a stoupáme strmou strání porostlou 

vysokou zlatou trávou, která se ve vět-

ru ohýbá a záhadně ševelí. Klopýtáme 

přes balvany skryté v trávě, ale ani jed-

nomu z nás to nevadí. 

Na jednom vyvýšeném kameni jsem 

se posadila a zadívala do krajiny pode 

mnou. Vidím v podzimním slunci ba-

revné bukové lesy ve strmé stráni a pod 

nimi rozlehlou rovinu táhnoucí se do 

nekonečna. Na druhé straně se za ho-

rizontem smrkových lesů tyčí silueta 

Ještědu. Sedím zde a dívám se do dáli. 

Pod nohama se mi houpe moře rozvl-

něné zlaté trávy, reagující na poryvy 

větru. Vítr mi foukl do obličeje a roz-

cuchal vlasy. Vítr a dálka horizontu mě 

pohltily a já do nich jen beze slova zí-

rám. Pocítila jsem dotyk toho okamži-

ku. Jako by mi prolétl život před očima, 

stejně jako ten vítr, a já si dokázala 

představit sebe sama, jak tu budu se-

dět za mnoho let. Jako by se mě dotkla 

nekonečnost. Vítr fouká, tráva ševelí 

a dálky mě volají. 

Napadlo mě, že se tento okamžik nedá 

zachytit a nikdy se nebude opakovat. 

Ten pocit. Dotkl se mě čas a já si uvědo-

mila jeho nezachytitelnost a neopakova-

telnost. V očích se mi objevily slzy. 

Vedle mě se ozvalo: „Proč brečíš?“ Já se 

pokusila svůj pocit popsat, ale dostalo 

se mi odpovědi: „Ty jsi ale divná…“ A já 

věděla, že do těch dálek půjdu sama. 

Větře, duj! 

Vítr
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Vítr fouká a žene před sebou sníh. Sníh 

se plazí po umrzlé zemi a třpytí se proti 

ledové slunečné obloze. Poryvy větru 

si se sněhem pohrávají a ten se pohybu-

je po celé ledové pláni, kde mu nebrání 

žádné překážky. Sněhová řeka se valí 

v jazycích a nic jí v pohybu nepřekáží.

Tohoto úžasného jevu jsem si poprvé 

všimla doma v Jizerkách, když jsem na 

lyžích volně bruslila po otevřených plá-

ních. Nízké smrčky byly schované pod 

přikrývkou sněhu a pevná ledová krusta 

dovolovala lyžaři vyjet i mimo lyžař-

skou trasu. Pak jsem si všimla toho valí-

cího se sněhu ve větru. Posadila jsem se 

na bobek a pozorovala to. Úplně jasně 

jsem si najednou představila jiné ledové 

pláně, daleko větší a rozlehlejší, a roz-

bušilo se mi srdce. Napadlo mě, že jsem 

daleko od cesty i daleko od domova, 

kdyby se mi tady něco stalo, nikdo by 

mě nenašel. Chvíli jsem o tom přemýš-

lela a došla jsem k závěru, že se mi tedy 

nesmí nic stát! 

Větře, duj! 

Jizerské hory mých vzpomínek jsou hory, 

kam jsme jako děti jezdili se základní 

školou na stromkové brigády. Všude byly 

jen obrovské pláně a na hřebenech žádné 
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stromy vůbec nebyly. Staré Jizerky plné 

vzrostlých smrků jsem nezažila. Na Ji-

zerách jsme naběhali hromadu kilome-

trů s lyžařským oddílem a při našich 

výpravách jsme většinou nikoho cizího 

nepotkali. Pak tady najednou začalo být 

plno a já se psy trénovala na kopcích 

za tmy. Nikoho jsem v noci nepotkala, 

jen tu a tam jsem zachytila na zemi pod 

nohama stopu kola, to tady trénoval 

Honza Kopka na Aljašku. Byli jsme tu 

společně sami. Pak najednou se běh na 

lyžích s čelovkou stal obrovskou módou 

a já tam už dobrých deset let vůbec ne-

směřuju. Při jednom výletě na kole jsem 

byla překvapená, jak stromy vyrostly, 

přibyly cesty, Jizerku obsadili „jiní lidé“, 

všechno je nějaké jiné. Už to tam ne-

znám a jsem cizincem ve vlastním kraji. 

Je mi to líto! 

Větře, duj! 

Plazivý sníh v záři slunce jsem od té 

doby tady na severu zažila mnohokrát. 

Vždy ho sleduju s údivem a bušícím 

srdcem a čekám, co bude dál, protože 

to může být jen předehra. Se psy jsme 

společně projeli vichrem, kdy jsem byla 

jen schoulená za saněmi, protože když 

jsem zvedla hlavu, tak jsem se nemoh-

la ani nadýchnout. Vítr byl tak silný, že 

mi vzduch trhal od úst. 

Vítr ve dne dokáže člověka oslnit bí-

lou tmou. Je sice světlo, ale nevidíte 

na krok. Projíždět sněhovým vichrem 

v noci je ještě zábavnější, protože kužel 

světla z čelovky je naplněn tryskajícím 

sněhem, který bolestivě štípe do očí.  

Stoupáme se psy do kopce. Na malou 

chvíli jsem psy zastavila a rozhlížím se 

do mlhavého kraje pod námi, protože 

horizont rámuje moře, černé, ledové, 

polární, a tu a tam vykukují zasněžené 

vrcholky kopců fjordu. Nádherný po-

hled, na který jako suchozemec nejsem 

zvyklá. Za zády ale slyším hluboké 

dunění větru, které se ozývá z kop-

ců, ke kterým máme namířeno. Bojím 

se? Ptám se sama sebe. Bojím, tak to je 

dobrý důvod jet dál! 

Mám takovou šťastnou povahu, že když 

se něčeho bojím, tak to se zvláštním 

gustem udělám. Co mě nezabije,  

to mě posílí! 

Vítr sílí. 

Někdy přemýšlím o tom, proč vše tak dě-

lám. Přináší to celkem složitý život. Je to 

tím, že jsem narozena ve znamení střel-

ce? Charakteristika střelce je taková, že 

střelec nejprve střílí a pak míří. Já nejpr-

ve střílím a pak vykrývám následky toho, 

co jsem svojí střelbou uvedla do pohybu, 

a dopadá to na moji hlavu. 

Větře, duj! 

Sedím uprostřed psince. Jsou tady psí 

boudičky, ale psi tady nejsou. Přijela 

jsem do Švédska jen na otočku dovézt 

materiál, abych toho pak na začátku 

zimy nemusela vézt tolik. Sedím pod 

stromy a poslouchám vítr v korunách. 

Vítr zní tak cize a strašidelně. Tohle 

není můj vítr… 

A pak zde sedím uprostřed psince, ko-

lem mě krouží psi. Každou chvíli mě 

přijde někdo pozdravit nebo si přijde 

pro podrbání. Popíjím kávu z termo-

sky a sedím ve svém pohodlném křesíl-

ku. Poslouchám vítr hučící v korunách 

stromů. Je to milý a příjemný zvuk, 

který hladí po duši. Čím to je? Stejné 

místo, stejný vítr. Možná to bude tím, 

že doma jsem tam, kde jsou moji psi!

Větře, duj! 
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Přejíždíme se psy ledovou pláň. Vyhlí-

žím konec horizontu, ale zase se oteví-

rá jen pohled do další dálky. Najíždíme 

do kopce a větřík si začíná pohrávat se 

sněhem. Miluji ten pohled a zasněně si 

ho prohlížím. Svítí mrazivé slunce, je 

krásný den. Stoupáme do kopce a pak 

klesáme dolů ledovým korytem, kterým 

se vedle nás valí i proud sněhu unášený 

větrem. Letíme jak na ledovém polštáři. 

Trasa závodu je vyznačena tyčkami a ty 

sledujeme. Všude kolem je sníh vyfou-

kaný, tak se psi neboří ani mimo trať. 

Tyčky udávající směr odbočují doleva. 

Dávám povel psům. Jenže, ono se jim 

mnohem lépe běží s větrem, než si ho 

nechat foukat do boku. Lídr Gábinka vy-

hodnocuje problém po svém a je přesvěd-

čena o tom, že je lepší běžet pořád rovně 

s větrem. Já sice její myšlenku chápu, ale 

vím, že není dobrý nápad běžet někam 

to tramtárie, když nevíme, co na konci 

toho žlabu bude. Třeba tam je skalna-

tý sráz, nebo konec světa? Nevím, ale 

jet tam prostě nemůžeme. Začíná přeta-

hovaná. Zasekla jsem kotvu do sněhu, 

došla ke psům, navedla lídry správným 

směrem, došla jsem zpět a mezi tím se 

psi opět narovnali do původního smě-

ru. Tohle jsme si několikrát zopakovali. 

Psi sedí na větrné pláni a najednou, jako 

by Gabuš dala povel, všichni si začí-

nají hrabat pelíšky a točit se do klubíč-

ka. „Když se ti to nelíbí, tak tady může-

me počkat… nebo můžeš jít sama pěšky 

napřed.“ Ojoj, vím, že v tomhle větru já 

moc dlouho nevydržím. 

Větře, už neduj! To stačilo!

Za chvíli ze mě vítr vyfouká všechno 

teplo a já tady zapláču. Začala jsem mě-

nit psy na pozici lídra. Výsledek byl stá-

le stejný. Až když jsem do pozice lídra 

postavila Klárku, Klárka pochopila na-

léhavost mé prosby a uposlechla povel 

„hou“ a vyvedla nás do bočního směru. 

Za malou chvíli jsme byli z větru venku. 

Tak to bylo o fous! Klárka má přislíbe-

né luxusní důchodové bonusy! 

Větře, dost! 

Bílé peklo. Tak se dá nazvat cestování 

autem ve sněhové vánici. Naše rychlost 

není moc velká a čelem jsem nalepená 

na přední sklo, aby oči v tom létajícím 

sněhu něco viděly. Když projede auto 

v protisměru, vznese se za ním hustý ne-

proniknutelný oblak – vír sněhu. V ten 

moment už nevidíte vůbec nic. Vždy 

se jen pevně držím volantu a udržuju 

směr, protože nic jiného se dělat nedá… 

Jednou takhle opět vidím světla kamio-

nu v protisměru. Už je dost blízko, ale 

i tak se snažím zpomalit a napínám ruce 

položené na volantu, abych udržela pří-

mý směr. A v ten moment se proti nám 

vyvalila světla předjíždějícího osobáku. 

Přímo proti nám! Zařvala jsem a šláp-

la na brzdu. Byl to zlomek vteřiny. On 

udělal nejspíš to samé a skočil zpět za 

kamion. Projeli jsme sněhovým tunelem 

a mně ztěžkly nohy tak, že jsem s nimi 

nemohla pohnout, a celá jsem se třás-

la. Uvědomila jsem si, že málem bylo 

po nás. Ten magor jel za kamionem asi 

hodně dlouho a chtěl ho předjet. Když 

kamion trochu zpomalil a lehce uhnul 

na svoji stranu, osobák to chtěl využít 

k předjíždění, ale netušil, že kamion se 

chystá na míjení auta v protisměru. 

Bezvětří.

Už před startem závodu Femundløpet 

v roce 2015 všichni věděli z předpově-

di počasí, že se na nás řítí velká vich-

řice. Nikdo nevěděl, jak to bude silné, 

a jestli vůbec. Norové nemají s trochou 

větru problém. Startovali jsme v měs-

tečku Røros. 



466 – Běžet život se psy HUSKY

Krásně modrá obloha ke konci dne pře-

šla nejprve do růžového západu slunce, 

pak se ale celý horizont zbarvil do kr-

vavě rudé. Byla to nádherná podívaná, 

ale šlo jen o efektní vizuální předehru 

před hlavním představením. 

Projela jsem prvním check-pointem 

a stoupala přes úbočí hor k jezeru Fe-

mund. Na vršcích hor se ve tmě ne-

pohnula ani vločka sněhu. Bylo zde 

mrtvolné ticho. Nikde ani hlásek, ani 

náznak sebemenšího pohnutí vzdu-

chu. Přijeli jsme na druhý check-point 

do Drevsjø. Zaopatřila jsem psy a šla si 

lehnout do místní tělocvičny, která byla 

vyhrazena pro závodníky a jejich do-

provod. Na pódiu tělocvičny bylo umís-

těno promítací plátno a tam se promíta-

ly průběžné výsledky závodu a zároveň 

i vývoj počasí. 

Venku byl stále klid a já si šla lehnout, 

protože se nezdálo, že se opravdu 

něco dramatického stane. Probudilo 

mě zrychlené pobíhání lidí v místnos-

ti a venku hučící vítr. Oblékla jsem se 

a šla ke psům zachumlaným do slámy, 

kolem vše hučelo a v poryvech větru lí-

tal sníh. Některé týmy se chystaly k od-

jezdu, jiní závodníci bezradně chodili 

kolem psů a řešili, co dál. 

Šla jsem zpět do místnosti a hned 

u vstupu jsem se podívala na promíta-

cí plátno. Byla tam mapa s předpovědí 

počasí. Nad celou Skandinávií viselo 

obrovské oko orkánu. Už dostal jméno 

Ole. Celé Norsko hlásí problémy s ex-

trémním větrem na západním pobřeží 

a řítí se to na nás. Trasu znám a vím, že 

cesta na Orkelboden přes ledovou pláň 

je v těchto podmínkách nemožná. Zů-

stáváme v Drevsjø a já se rozhoduju, že 

nebudeme v závodě pokračovat. Ono 

je sice pěkné bojovat, ale bojovat proti 

přírodě nejde! 

Celý závod se během pár hodin zastavil, 

lidé i psi uvízli ve sněhové vánici a ně-

kteří seděli zachumláni ve spacácích ve 

sněhu třicet šest hodin, než k nim do-

razila záchrana. Organizátoři věnovali 

nejvíc času hledání juniorů. Děti se šesti 

psy startovaly mezi prvními a všichni 

byli někde v kopcích. Bylo třeba je najít 

a dovézt na skútrech do civilizace. Tak-

to neslavně skončil náš velký závod. 

Vozík pro psy, který na nás čekal na 

parkovišti před hotelem, byl po otevře-

ní až po střechu plný sněhu. Větracími 

otvory ho dovnitř nafoukalo tolik, že 

jsem ho musela vyházet lopatou, aby se 

tam psi vůbec vešli. 

Větře, duj! 

Jsem suchozemec. Když mi duní pod 

nohama salvy praskajícího černého ledu, 

když po něm se psy uháníme, tak se to 

dá ještě vydržet. Pokud najedu s autem 

na trajekt spojující Německo a Švédsko, 

vždy se ujistím, že nebude moc foukat. 

Pokud jste na trajektu a všechno lítá ze 

strany na stranu, tak z toho pekla není 

úniku – obzvlášť když loď zůstane stát 

před přístavem, protože by ve větru ne-

dokázala zakotvit. 

I když je moře klidné, snažím se z my-

sli vypudit představu té hlubiny pod 

námi, kde jistě navíc křižují nevyzpyta-

telné ruské ponorky. Vždy mi ta před-

stava dělá hrozně blbě v žaludku. Na 

moři nejsem hrdina! 

Teplý vánek domova. 

Když se vracím domů, silueta Ještědu 

pro mě znamená něco jako maják v dáli, 

který hlásí, že už jsem doma. Otevře-

ným okénkem auta mi obličej hladí teplý 

vánek a já jsem ráda, že se z těch dálek 

máme kam vrátit a že jsem zase doma! 
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» KDYŽ SE VRACÍM DOMŮ, SILUETA 

JEŠTĚDU JE PRO MĚ NĚCO JAKO MAJÁK 

V DÁLI, KTERÝ HLÁSÍ, ŽE UŽ JSEM 

ZPÁTKY. OTEVŘENÝM OKÉNKEM AUTA 

MI OBLIČEJ HLADÍ TEPLÝ VÁNEK A JÁ 

JSEM RÁDA, ŽE SE Z TĚCH DÁLEK MÁME 

KAM VRÁTIT A ŽE JSEM ZASE DOMA! «
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» DOMA NA MAXOVĚ OPĚT VÍTÁME JARO… «
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Mé zimy ve Švédsku mě stále baví 

a po Jizerkách se mi stýská. Když jsem 

doma v Jizerkách, tak se mi zase stýská 

po Švédsku. Je to takový milý koloběh. 

Když je člověk jen na jednom místě, 

tolik si ho neváží, jako když se na něj 

může chvíli těšit. 

Do Čech se vždy budu ráda vracet, pro-

tože jsem v Čechách doma. Mám tady 

přátele, lidi, kteří mají stejné vzpomín-

ky z dětství, lidi, kteří mluví stejným 

jazykem. I když se ve světě domluvím 

anglicky, vím, že ten jazyk nikdy neob-

sáhnu tak dokonale jako češtinu, v kte-

ré chápu i jemné nuance a hrátky se 

slovy. Nikdy si tak dobře nepokecám 

od srdce, jako když můžu mluvit česky. 

Mám v Čechách až příliš zapuštěné ko-

řeny. 

Znám lidi, kteří se z Čech odstěho-

vali, žijí v cizině a říkají, že by se už 

nevrátili. Oni tam ale žijí víc jak dva-

cet let, mají tam rodinu, přátele a nové 

vazby. Odejít do ciziny může člověk, 

když je mladý. Starý strom se přesazuje 

už těžko. Nemusí se už vůbec uchytit 

a uschne smutkem po domově. 

Pro mě je důležité, že můžu odjíždět 

a zase se vracet. V cizině vidím, že všu-

de jsou nějaké problémy a všude jsou 

lidé s něčím nespokojení. Nedá se říct, 

že někde jinde je výrazně líp. Všude ve 

světě narazíte na to, že jste cizákem, 

přivandrovalcem, že tam nepatříte. Je 

důležité mít místo, kam patříte a kam 

se můžete vracet! 

Sever mě ale stále láká, je to dobro-

družství, když se psy vznášíte nad 

mraky, září ledové slunce, před sebou 

máte otevřený nekonečný horizont a vy 

toužíte poznat, co za tím horizontem 

leží dál… 

Cizina





» JSOU TO MALÁ DĚCKA, MAJÍ CELÝ 

ŽIVOT PŘED SEBOU A VY JIM HO 

NESMÍTE ZKAZIT! «
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Je to jako včera, kdy jsme každým 

dnem očekávali narození štěňátek. 

 Ta nervozita, aby porod proběhl 

v pořádku a všechna přišla na svět živá. 

To čekání, kdy to začne, je vždy šílené. 

Pak je to najednou tady a mimina se 

rodí jedno za druhým. Jsem nachysta-

ná, pomáhám mamince otevírat po-

rodní vak, mám nachystané nůžky 

k přestřihnutí pupeční šňůry, ale ne-

chávám ji, aby vše mohla udělat sama. 

Ona přece ví! Malé urousané myšič-

ky se mačkají a hledají svůj cecík, aby 

se napily. Všichni vědí, co mají dělat, 

a vy jenom zíráte, jak je moment vstu-

pu do života úžasný. 

Štěňátka rostou a z myšiček se stávají 

chundelatá klubíčka, která se ve čtrnác-

ti dnech na svět poprvé podívají svými 

prvně otevřenými kukadly. Začínají si 

mezi sebou nemotorně hrát, převalo-

vat se přes sebe, ožužlávat se. Musíte se 

smát nad jejich prvními pokusy zavrčet 

a nebo zavýt. Jsou to šelmy! 

Ve čtyřech týdnech už začínají pro-

zkoumávat okolí a začínají testovat, 

co je k čemu dobré. Pořád to jsou 

roztomilé kuličky, které si chce každý 

pochovat a pomazlit se s nimi, ať se 

jim to líbí nebo ne. Jejich průzkumný 

rádius se zvětšuje. Když začnou doma 

sápat třásně u koberce, je to znamení, 

že opouští komfort obývacího pokoje 

a jdou vstříc novému dobrodružství 

jménem Svět. 

Když přijde šestý týden, zjistíte, že se 

ta malá roztomilá štěňátka mění v malé 

kousavé piraně demolující vše, co jim 

stojí v cestě. Děti, které přišly pomaz-

lit si štěňátka, pláčou a křičí, protože 

štěňátka si už chtějí pomazlit děti po 

svém. Do všeho se zakusují malými špi-

čatými zoubky. 

Štěňata nemilosrdně pronásledují svoji 

maminku a dožadují se přísunu mlé-

ka. Ta celá okousaná prchá a snaží se 

dostat mimo dosah svých drahých po-

tomků. 

Kolem osmého týdne naprosto chápete, 

že si ta štěňata musí někdo odnést pryč, 

jinak vás i vše kolem sežerou. Příroda 

si to dokázala nastavit, že v tomto věku 

je každý chovatel rád, že se mu počet 

útočících krakenů trochu sníží, a vy 

i psí maminka si budete moci trochu 

vydechnout. 

Po desátém týdnu máte doma už jen ta 

štěňata, která si chcete nechat, a začí-

ná skutečné poznávání světa. Mají celý 

život před sebou a vy jim ho nesmíte 

zkazit! 

Říká se, že život psa utíká sedmkrát 

rychleji než ten lidský nebo že jeden 

rok psího života odpovídá sedmi letům 

života lidského. Je to pravda. 

Do jednoho roku života jsou psi jako 

malá děcka. Neřízeně si hrají, pro-

zkoumávají vše dostupné. Máte skoro 

pocit, že vás vůbec nevnímají, protože 

jsou stále zaneprázdněni něčím důle-

žitějším. 

V jednom roce začínám mladé psy po-

prvé zapřahat do spřežení. K čemu 

slouží postroje, vědí okamžitě a oka-

mžitě také vědí, co mají dělat. Vidí 

starší psy a velmi rychle se od nich učí. 

Zatím je to jenom hra, nemůžou ještě 

běhat velké vzdálenosti. 

Život v kruhu
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Jejich tělo stále roste a sílí a svojí nedo-

čkavostí můžete psovi spíš ublížit.  

 V osmnácti měsících je růst psa ukon-

čen. Teď už bude jenom sílit a moudřet!  

Ve dvou letech máte vedle sebe zvíře, 

které ví všechno líp než vy. Vaše snaha 

o výchovu naráží na sebevědomí psa, 

přesvědčeného o tom, že svět se točí jen 

kolem něj. Prostě pubertální mládež, se 

kterou je opravdu složité vyjít. 

Ve třetím roce se stane zázrak. Pes při-

jde, podívá se na vás a vy vidíte, že vás 

vzal na vědomí. Tohle je něco, co ne-

můžete psa naučit nebo si to vynutit, 

prostě to musí přijít samo. Pes je do-

spělý a bere vás za partnera, kterému 

důvěřuje. Za ty tři roky šíleného dět-

ství jste ho tolikrát dokázali vytáhnout 

z průšvihu. Zachránili mu život, když 

byl sám sobě nebezpečný. 

Vymezili mu směr a mantinely, kde se 

má zhruba držet. Stále jste mu dávali 

lásku a pochopení. Jednoho dne musí 

přijít okamžik, kdy to pochopí a najde 

klid do svého dospělého života. 

Do tří let je pes štěně, děcko, a co ho 

do té doby naučíte, odnese si do další-

ho života. Říká se, že starého psa no-

vým kouskům nenaučíš. Je to pravda! 

Pokud se naučí v mládí i špatné věci, 

jako je útěkářství, zabíjení, nezájem 

o člověka, tak už s tím později jen těž-

ko něco uděláte. Pes je obrazem svého 

pána. Jak se chováte vy k němu, tak se 

bude chovat on k vám. Psa zkazí vždy 

jen člověk špatnou výchovou a nezod-

povědností. 

Z hlediska pracovitosti jsou nejlep-

ší léta psa právě v této době. Ve třech 

letech je pes v nejlepší fyzické kondici 

a zároveň to má už v hlavě srovnané 

a ničeho se nebojí. Pokud chce musher 

udělat díru do světa svými výkony, je 

ideální mít tým poskládaný ze psů 

dvou- až tříletých. V tomto věku dosáh-

nete nejlepších výsledků. 

Pokud se někdo chce udržet na špici 

více let, je stále třeba tým omlazovat 

a doplňovat mladou krví, která je hna-

cím motorem. Jasně, že psi běhají i ve 

starším věku. Běhají, ale mladý tým je 

předběhne. Tohle je prostě realita, kte-

rou nelze změnit. 

Nikdo nemůže mít doma sto psů. Po-

kud nechcete přistoupit na to, že se 

svých čtyř- a pětiletých psů budete zba-

vovat a prodávat je lidem, unešenými 

vašimi sportovními výsledky, musíte se 

smířit s tím, že už vyhrávat nebudete 

a ani nemůžete čelit těm největším vý-

zvám. 

Život jde dál! Když jsme jedna parta, 

táhneme za jeden provaz. V životě jsou 

důležitější věci než pocit vítězství. Šes-

tiletý pes je stále ve skvělé fyzické for-

mě, ale už ví, co má rád a co rád nemá. 

Už se nenechá napálit nějakým přehna-

ným trénováním. V šesti letech dokáže 

pes ocenit klid a pohodu domova. 

Osmiletý pes se na vás podívá a přečte 

vás jako knihu. Desetiletý pes je stále 

v dobré fyzické kondici, ale už se mu 

nechce běhat v tempu s mladšími. Už 

to nemá zapotřebí, a když má možnost 

doma zalézt do peřin, dokáže se tvářit 

nenápadně celé dlouhé hodiny. 

Dvanáctiletý pes je stále v dobré fyzic-

ké kondici. Tu a tam se ale stane, že 

některý zničehonic umře. Většinou se 

to stane velice rychle. Najednou v těle 

něco přestane fungovat a je konec. Nej-

častěji jsou to nádory, které růstem 

utlačí některý z orgánů, náhlá torze ža-

ludku nebo zástava srdce. 
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Tyto nečekané konce bolí, vždyť ješ-

tě není čas. Jen pohled, který říká: 

„Mámo, zařiď to, vždycky jsi to nějak 

vymyslela, tak něco udělej!“ 

Smrt si nevybírá a nemá předem stano-

vený pořadník podle počtu odžitých 

let. Prostě si bere tak, jak ji napadne. 

Mám pocit, že dřív odchází ti, ke kte-

rým máte hlubší vztah, máte je kapku 

víc rádi než ty ostatní. Tyhle psy si bere 

jako první. Je to nespravedlivé a moc to 

bolí. Proto se snažím mít je ráda všech-

ny stejně, abych na smrt vyzrála! 

Čtrnáctiletý pes. Už vidíte, jak je starý. 

Najednou se změní ve starouška. Hlava 

je bělavá, oči se propadávají do důlků, 

tělo hubne, vratce se drží na nohách. 

Šestnáctiletý pes. Máte pocit, že někam 

odešla i duše a zůstalo tu jen slabounké 

tělíčko, které bojuje o to udržet se na 

tomto světě, ale radost už tam není. Jen 

tu a tam pár světlých okamžiků, jako 

by si pejsek v mlze vzpomněl na něco 

z našeho společného života. V očích je 

stále častěji jen prázdno a odevzdanost 

tomu, co musí přijít. 

Jak běží léta, prožíváte vlastní život 

a můžete lépe pochopit ty etapy života, 

které už sami máte za sebou. Dokážete 

také lépe vidět, co vás asi v budoucnu 

čeká. 

Kopání hrobu je ta poslední služba.  

Jak to strašně rychle uteklo, jako by to 

bylo včera, kdy jsem s údivem sledovala 

jejich první nádech. 

Nikdo neví, kolik má ještě času, proto 

je třeba radovat se z každého okamži-

ku, který můžeme společně prožít. 

Na tu rozkvetlou louku za naším do-

mem jednou někdo přijde vysypat i můj 

popel. 

A jednou se tam potkáme všichni! 



» SMRT SI NEVYBÍRÁ A NEMÁ PŘEDEM 

STANOVENÝ POŘADNÍK PODLE POČTU 

ODŽITÝCH LET. PROSTĚ SI BERE TAK, 

JAK JI NAPADNE. «



» A JEDNOU SE TAM POTKÁME VŠICHNI! «
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» UŽ JSEM ŘEKLA VŠE, CO JSEM MĚLA 

NA SRDCI, A TEĎ UŽ MOHOU HUGIN 

A MUNIN, MYŠLENKA A VPOMÍNKA,  

LETĚT DÁL. A JÁ S NIMI! «
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