
„Na MS jsem se pfiipravovala 3
t˘dny na Alja‰ce ve Fairbanks
a poté odcestovala do Daw-
sonu,“ vypráví Jana. Oproti tra-
tím v Evropû jsou na Alja‰ce
a v Kanadû tratû rovinaté. Po
tomto zji‰tûní mûla Jana velké
obavy, jak to budou psi zvlá-
dat. Tratû na MS vedly po fiece
Yukon, takÏe se nedalo ãekat
Ïádné pfiev˘‰ení. Jana byla pfii-
hlá‰ena v kategorii kombinace
na 10 km - tj. skijöring a po
pûti hodinách start s pulkou
a skijoring se dvûma psy 
(SKJ 2) na 20 km. „V kombina-
ci se nám moc nedafiilo, 
pfiestoÏe jsme mûli dobfie
natrénováno. Na poledním
hromadném startu jsme se
drÏeli na místû druhém, ale po
6 km dostal Jumpy hrozné kfie-
ãe do zadních nohou. Pomalu
jsme se dostali do cíle a snaÏi-
li jsme se dát Jumpyho dohro-
mady. Pustili jsme z hlavy start
v pulce, kter˘ zaãínal v 17
hodin. Jumpy se ale zázraãn˘m
zpÛsobem vzpamatoval a vete-
rináfii, ktefií ho o‰etfiovali,
nevûfiili vlastním oãím a do
závodu ho pustili. Jumpy chtûl
závodit, a tak jsme to zkusili.
O nic ne‰lo. Jumpy bûÏel úÏas-
nû! V pulce mûl 27 kg navíc
(zátûÏ 0,7 kg na psa) a bûÏel,
jako by nic netáhl. Byl nejvût-
‰ím a nejtûÏ‰ím psem na ‰am-
pionátu,“ vzpomíná Jana.
Startovalo se Gundersenovou
metodou. Jana startovala
s 6,5minutovou ztrátou na
první jako jedna z posledních.
Dokázali se prokousat na mís-
to druhé. Na první místo chy-
bûlo pouh˘ch 8 vtefiin. Jméno
Jumpy se stalo mottem ‰ampi-
onátu a kaÏd˘, kdo ‰el okolo se

usmíval a pokfiikoval „Jumpy,
Jumpy“. „Byla jsem py‰ná, jak˘
je to borec,“ usmívá se Jana.
Vyhla‰oval se zvlá‰È SKJ 1,
kombinace a pulka. TakÏe prv-
ní medaile pro ãeskou v˘pravu
byla z pulky. První a tfietí mís-
to obsadily ·védky.

ZLATO JE DOMA
Druh˘ den v poledne uÏ Jana
stála na hromadném startu ve
SKJ 2 s Nessem a Forestem na
trati dlouhé 20 km. „Nebyla
jsem na 100 procent pfiesvûd-
ãená, Ïe psi tuto rovinu bez
problémÛ zvládnou. Po pfiíjez-
du jsme zjistili, Ïe z pÛvodních
17 km, které byly v propozicích
je traÈ prodlouÏena o 3 km.
Nezb˘valo ale nic jiného neÏ
klukÛm vûfiit, Ïe to zvládnou,“
vypráví Jana. 
Hned po startu se ujali vedení,
které se postupnû zvy‰ovalo,
a do cíle se dostali s ohrom-
n˘m náskokem. Po asi 4 aÏ 
5 km se traÈ stoãila na bfieh
fieky a kupodivu se objevilo
stoupání. „Z toho jsem mûla
ohromnou radost. Ná‰ náskok
se neustále zvy‰oval a já jsem
jen s úsmûvem povzbuzovala
psy. Nepolevovala jsem ale
v rychlosti, ‰védské t˘my se za
mnou mohly kdykoliv objevit.
KdyÏ jsme se dostali zpátky na
fieku, do míst, kde vedla traÈ
vãerej‰ího SKJ 1, vûdûla jsem,
Ïe jedeme domÛ. S úsmûvem
na rtech a oslavováni kupodi-
vu ‰védsk˘mi a norsk˘mi tre-
néry jsme se vfiítili do cíle
a tam jsem se dozvûdûla, Ïe
jsme porazili i chlapy,“ usmívá
se Jana. PrÛmûrná rychlost na
20 km se pohybovala okolo
úctyhodn˘ch 36 km/hod. „To

se psem nejezdím ani na závo-
dech na kole,“ smûje se. Druhé
místo patfií ·védkám, tfietí
putuje do Ameriky.

CO DODAT?
Samozfiejmû velká gratulace. Je
to obrovsk˘ úspûch, Ïe se
dokázali vyrovnat s tak velkou
zmûnou prostfiedí a tak dlou-
h˘m cestováním. O to je to
slad‰í... Na ‰ampionátu se spfie-
Ïením se zúãastnili je‰tû dal‰í
tfii ãe‰tí reprezentanti: Jifií
Krejãí v kat. 6 psÛ, kter˘ 
obsadil 3. místo, Jifií Trnka ml.
v kat. 4 psÛ, kter˘ obsadil mís-

to 5. a Pavel Porubsk˘, kter˘
závod pro nehodu nedokonãil.
âesk˘ mushing stále roste a ve
svûtû má ãím dál vût‰í zvuk.

PODùKOVÁNÍ
„Chtûla bych moc podûkovat
sponzorÛm, díky kter˘m se
cestu podafiilo uskuteãnit. Fir-
my KLIMA RAPID a Daikin
poskytly letenky, fi. Manmat
do posledního puntíku oblék-
la psy a fi. Candy obstarala za
oceánem krmení Nutram, na
kterém na‰i psi dokázali zvítû-
zit. Moc dûkuji“.

Václav Macháãek
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ZÁVODY

Zlato je doma!

MISTŘI světa
V polovinû bfiezna se v Kanadském Dawson City
konalo mistrovství svûta psích spfieÏení. Za velkou
louÏi se vydala i Jana Porubská, reprezentantka 
ve skijöringu, se tfiemi evropsk˘mi saÀov˘mi 
psy Jumpym, Nessem a Forestem.

Jana Porubská
a evropsk˘
saÀov˘ pes
Ness na MS
pro ãeskou
republiku
vybojovali
zlatou medaili
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Vlevo: Zlato a stfiíbro
z MS v Kanadû.
Jana, Ness 
a Forest si 
jedou pro zlato.
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