
vátek v‰ech musherÛ, závod psích
spfieÏení ·ediváãkÛv long, mistrov-
ství âeské republiky na dlouhou

traÈ, mezinárodní závod zafiazen˘ do sé-
rie závodÛ o titul Iron Sled Dog Man

a legenda podeváté – to v‰e jsou synony-
ma akce, která probûhla koncem ledna na
hfiebenech na‰ich Orlick˘ch hor. A ani
letos nebyla nouze o pfiekvapení a neví-
dané záÏitky.

Mushefii ze v‰ech koutÛ Evropy se zaãali
do De‰tného v Orlick˘ch horách sjíÏdût
bûhem úter˘ 25. ledna. Vût‰ina z nich
mûla startovat ve stfiedu ráno, ale nûktefií
se chystali na start uÏ v úter˘ veãer hned

ZÁVODY

IX. ·ediváãkÛv long nav‰tívila snûhová boufie

„Musher napínal zrak a pokou‰el se
v pfiízraãném pÛlnoãním ‰eru sledovat
témûfi zaváté stopy saní, které tudy
jely chvíli pfied jeho spfieÏením. Svûtlo
ãelové lampy se tfií‰tilo o miliony
vífiících snûhov˘ch vloãek, a tak se
mohl spolehnout jedinû na své psy.
Nemohl vûdût, Ïe právû pfiehlédl
znaãku k odboãení a Ïe psi sledují
slepou stopu vedoucí do hlubok˘ch
snûhov˘ch závûjí. KdyÏ mu do‰lo, 
Ïe zabloudil, bylo pfiíli‰ pozdû. Své
haskouny, zapadlé aÏ po hfibety do
bílého pra‰anu, nedokázal sám otoãit
a navést na cestu zpût. Psi záhy
usoudili, Ïe dál uÏ dnes nejedou,
stoãili se do klubíãek a ãenich pfiikryli
oháÀkou. Musher si povzdechl
a zavolal na své tahouny nûkolik
nûmeck˘ch povelÛ – psi ale
nereagovali. Vyndal pro nû tedy ze
zamrzlého vaku misky a jídlo a neÏ
usnuli, nakrmil je a ve svûtle ãelovky
jim prohlédl packy. Pak se natáhl 
pro spacák, karimatku a termosku
s ãajem a ustlal si v závûtfií vedle
saní. NeÏ ulehl, zkontroloval je‰tû
pohledem psy, které tu‰il pod
snûhov˘mi kopeãky kolem sebe,
a zachumlal se do spacáku. 
Nebylo mu v‰ak souzeno strávit noc
ve snûhové boufii pod vrcholem hory.
Ve chvíli, kdy vzal do zkfiehl˘ch prstÛ
jezdec zipu, aby nad sebou uzavfiel
sarkofág spacího pytle, kter˘ ho mûl
udrÏet pfii Ïivotû, rozãísly bílou tmu
kuÏele svûtla. Sílící blizard pfiehlu‰ily
spalovací motory a u zpola zavát˘ch
musherov˘ch saní zastavily oba 
dva snûÏné skútry pofiadatelÛ,
vyslané do pátrací akce ve chvíli, 
kdy jeho spfieÏení neprojelo 
kolem hlídek dál po trase závodu.
Musher se jmenoval Gentsch Lutz
a závod IX. ·ediváãkÛv long.“

S

Po snûhové
boufii se
stezka závodu
zafiezávala
hluboko do
ãerstvého
pra‰anu

SSUPERPREMIOVÉ KRMIVO PRO PSY A KOČKY
SSAAMMOOHHÝÝLL ,, aa .. ss .. , te l . : 481 653 111, fax : 481 653 110, e-ma i l :obchod@samohy l . cz , www.prop lan .czVV ýý hh rr aa dd nn íí dd ii ss tt rr ii bb uu tt oo rr pp rroo ČČ RR ::

skskutečněutečně
pprrooffeessiioonnáállnníí

HLAVNÍ
SPONZOR

ŠEDIVÁČKOVA
LONGU

„Chtěli jste Aljašku?
TAK TADY JI MÁTE!“ 
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po slavnostním zahájení. Pavel Kuãera,
otec a fieditel ·ediváãkova longu, pro nû
totiÏ letos pfiipravil kromû obvyklého
závodu na 222 kilometrÛ je‰tû variantu
ponûkud del‰í – ke ãtyfiem denním eta-
pám pfiidal etapu noãní a závod tak pro-
dlouÏil na 333 kilometrÛ!

START NA „333“
Slavnostní zahájení ·ediváãkova longu
probûhlo na louãemi osvûtleném par-
kovi‰ti pod sjezdovkami Sport Profi
a pro v‰echny, ktefií vydrÏeli, bylo úÏas-
n˘m záÏitkem. V sedm veãer se na pro-
tûj‰ím kopci objevila psí spfieÏení osvût-
lená ãelovkami musherÛ a v oblacích
pra‰anu sjíÏdûla po sjezdovce dolÛ
a ‰palírem divákÛ aÏ na parkovi‰tû.
Odtud také – poprvé v historii – probû-
hl ostr˘ start dvanácti odváÏlivcÛ, ktefií

se vydali na zmínûnou noãní etapu
dlouhou 65 kilometrÛ.
Byla úplÀková noc, ale pfiinesla v‰echno
jiné jen ne jasnou stezku osvûtlenou
mûsícem. V lesích to je‰tû ‰lo, ale na plá-
ních metal vítr ze zataÏené oblohy do tvá-
fie lidí i psÛ mraãna zmrzl˘ch vloãek
a nejeden z musherÛ si vzpomnûl na
vûtu, kterou kdosi na startu pronesl:
„Chtûli jste Alja‰ku? Tak tady ji máte!“ 
Noc to byla velmi dlouhá, a to nejen pro
ty, ktefií jeli závod. Nad dvanácti mushery
a jejich psy bdûl (doslova) cel˘ podpÛrn˘
t˘m organizátorÛ. Nûkolik desítek lidí od
fieditele závodu pfies veterináfie, ãasomíru,
pomocníky, jezdce na skútrech aÏ po
kuchafie v penzionu Krist˘na, ti v‰ichni
zaji‰Èovali hladk˘ prÛbûh noãní etapy,
jaká nemûla svou délkou a nároãností na

závodech psích spfieÏení ve stfiední Evro-
pû obdoby. Obdiv si zaslouÏí zejména
hlídky na trati, které ve stále sílícím ledo-
vém vûtru dohlíÏely na projíÏdûjící spfie-
Ïení aÏ do pÛl páté ráno, kdy poslední
dva závodníci – po devíti hodinách na tra-
ti! - projeli cílem.

ZBLOUDIL¯ A SPÍCÍ
O pfiíbûhy z této etapy nebyla nouze. Jed-
noho z musherÛ ukolébal skuãící vítr tak,
Ïe za sanûmi usnul a probudil se aÏ ve
chvíli, kdy se s ním pfievrátily do závûje.
Na dal‰í cestu se radûji k saním pfiipoutal!
Nûmeck˘ musher Gentsch Lutz si tu noc
vyzkou‰el dÛleÏitost povinného vybavení
pro pfieÏití, které si vezl v saních (a pofiád-
nû provûfiil pfiipravenost organizátorÛ).
Pod nejvy‰‰ím vrcholem Orlick˘ch hor
Velkou De‰tnou pfiehlédl odboãku vlevo,
sjel z cesty a v hlubokém snûhu zabloudil.
Skútry pofiadatelÛ ho objevily ve chvíli,
kdy jiÏ spokojenû podfiimoval ve spacím
pytli obklopen sv˘mi psy, a dovedly ho
v pofiádku dolÛ do údolí. V té dobû se jiÏ
vítr mûnil ve vichfiici, která naplno udefii-
la dal‰í den dopoledne.

SNùHOVÁ BOU¤E
Tak prudká snûhová boufie v De‰tném
nebyla – podle pamûtníkÛ – alespoÀ deset
let. Vleky nejezdily a i na Jedlové v místû
startu závodu vichr strhal v‰e, co mu stá-
lo v cestû. Na základû informací od jezd-
cÛ na skútrech, ktefií se vrátili z trati, byla
stfiedeãní etapa zru‰ena a bivak, kter˘ mûl
následovat, byl odsunut na dal‰í den.
Ve ãtvrtek ráno se jako zázrakem vítr uti-

‰il a spfieÏení mohla vyrazit na hfiebeny -
na trasu dlouhou 45 a 65 kilometrÛ.
Návûje snûhu a mûkká stezka ale psy
znaãnû zpomalila, a tak se spfieÏení vrace-
la do cíle za hluboké noci. Bivak, kter˘ byl
pÛvodnû pfiesunut ze stfiedy na ãtvrtek,
byl definitivnû zru‰en – samota Souvlast-
ní, kde se mûl konat, byla tak zaváta snû-
hem, Ïe se tam podpÛrné t˘my organizá-
torÛ vÛbec nedostaly.
Páteãní etapa na 65 a 86 km a sobotní na
51 km byly jiÏ rychlej‰í – sníh mrazem
ztvrdl a psÛm se bûÏelo lépe. Pfiesto díky
znaãné délce etap dojíÏdûla spfieÏení aÏ
za tmy. Poslední, kdo zÛstal na trati, byly
oba skútry – bylo tfieba „uklidit“ celou tra-
su závodu a posbírat znaãky.
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ ·ediváãkova longu
probûhlo v sobotu veãer ve slavnostní
atmosféfie. Z 83 závodníkÛ závod dokon-
ãilo 56. I kdyÏ byl ·ediváãkÛv long díky
snûhové boufii o jednu etapu krat‰í, spfie-
Ïení ujela 161 a 267 km a závod se tak
zafiadil k nejdel‰ím v Evropû.
Leto‰ní ·ediváãkÛv long byl opût v˘ji-
meãn˘m záÏitkem a velk˘ dík patfií
v‰em, ktefií se zaslouÏili o to, Ïe tento
dnes jiÏ legendární závod psích spfieÏe-
ní opût mohl startovat.

Miroslav Kubeãek

ZÁVODY

Na hfiebenech Orlick˘ch hor
panovala opravdová zima

Vítûzové „333“ Havrda, Teichman
a âapek na stupních vítûzÛ
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