
a svou svobodnou du‰i zaplatil
Ïivotem, zabil ho v˘stfiel myslivcovy
pu‰ky. Na jeho památku pojmeno-

vali mushefii závod ·ediváãkÛv long. ¤íká
se, Ïe ·ediváãek z vûãn˘ch lovi‰È bdí nad
sv˘m závodem a posílá do Orlick˘ch hor
snûhové mraky, aby v termínu ·ediváãko-
va longu byl vÏdycky dostatek snûhu.
Pfiiznávám, Ïe leto‰ní ponûkud ne‰Èastn˘
zpÛsob zimy mou vírou v ·ediváãkovy
schopnosti hluboce otfiásl. Na vrchol-
cích hor zelená tráva, v údolích kvetoucí
bledule, na teplomûru deset stupÀÛ nad
nulou.  Snad jen jedin˘ ãlovûk vûfiil, Ïe se
letos ·ediváãkÛv long pojede na snûhu 
– Pavel Kuãera, otec a fieditel závodu. 

·ediváãkÛv long se pojede!
To byla vûta, kterou Pavel neustále opa-
koval na bezpoãet telefonick˘ch a inter-
netov˘ch dotazÛ. Organizaãní t˘m se ale
pfiipravoval i na moÏnost, Ïe sníh oprav-
du nenapadne – v tom pfiípadû by se jelo
na tréninkov˘ch kárách a traÈ závodu by
musela b˘t upravena a zkrácena. V sobo-
tu 20. ledna 2007, tfii dny pfied plánova-
n˘m zahájením závodu, se v penzionu

Krist˘na v Jedlové v Orlick˘ch horách
schází cel˘ t˘m  - organizátofii, pomocní-
ci, fiidiãi aut a skútrÛ, rozhodãí, ãasomíra,
veterináfi – zkrátka v‰ichni ti, bez kter˘ch
by ·ediváãkÛv long neexistoval. „Ko-
neãnû vidíme, jak to tady doopravdy vy-
padá, znám to tady jen schované pod
metrem snûhu!“ shodují se v‰ichni.

„Nevidûl jsi nûkde 
takové to bílé, jak se 
to jen jmenuje – jo sníh?“
To na mû s úsmûvem volá Sumec, kdyÏ
v nedûli bloumám kolem Krist˘ny
a fotografuji zelenou trávu. Nakládají
právû s Láìou na vlek za nissanem
posledního typu - mají na starost vyzna-
ãení trasy závodu. Za chvíli vyráÏejí na
‰edesátikilometrovou okruÏní jízdu po
Orlick˘ch horách, aby vytyãili traÈ ·edi-
váãkova longu - upravit ji není tfieba,
není Ïádn˘ sníh. O pár hodin pozdûji
v místech, kde jindy na skútrech bojují
s dvoumetrov˘mi závûjemi, projíÏdûjí
terénním autem a zatloukají do hlíny
lesních cest a do ‰kvír v rozpukaném
asfaltu horsk˘ch silniãek kolíky s barev-

n˘mi ãtverci. A do míst, kam auto nesmí
nebo kde neprojede, s palicí a s náruãí
plnou znaãek procházejí pû‰ky. Je to tro-
chu ‰ílené – oba si uvûdomují, Ïe je
budou moÏná za pár dní sbírat, aniÏ
kolem nich projede jediné spfieÏení.

Nejdfiíve ti skalní
Den pfied závodem pfiijíÏdûjí první mus-
hefii – nejdfiíve ti skalní, ktefií sem jezdí od
poãátkÛ existence závodu. Proti minul˘m
letÛm je tu ale jeden rozdíl – na autech
s vleky pln˘mi psÛ si vezou nejen sanû,
ale i tréninkové káry. PfiijíÏdûjí nejen
„domácí“ závodníci, ale i hosté z ciziny –
z Nûmecka, Rakouska a z Belgie. Na cestû
je i Silvan Lanz – z rodn˘ch ‰v˘carsk˘ch
Alp sem do De‰tného pojede ãtrnáct
hodin. Jako jedin˘ z musherÛ má letos
natrénováno na snûhu.
Úter˘ 23. ledna 2007 dopoledne: Nikde
ani vloãka. Pfied penzionem Krist˘na sto-
jí zamy‰len˘ Pavel Kuãera a starostliv˘m
pohledem pozoruje oblohu. Je zfiejmû
stále jedin˘, kdo vûfií, Ïe se pojede na snû-
hu. Snad bude mít pravdu - od jihozápa-
du se k âeské republice blíÏí fronta a v té-
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XI. legenda o Šediváčkovi
Bylo nebylo. Pfied jedenácti lety se sjelo do Orlick˘ch hor nûkolik musherÛ, aby tu zapfiáhli
do saní své psy a svezli se po horsk˘ch stezkách. KfiiÏovali hory nûkolik dní a líbilo se jim tu
tak, Ïe se rozhodli uspofiádat tady závod psích spfieÏení. Ale té noci jeden ze psÛ, sibifisk˘
hasky jménem ·ediváãek, uposlechl volání divoãiny, vysmekl se z obojku a zmizel v temnotû.

Start na první etapu

Z

Ranní
start
z bivaku
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to chvíli uÏ na jeho rodné ·umavû snûÏí.
Dnes veãer má b˘t zahájen ·ediváãkÛv
long startem na noãní etapu dlouhé vari-
anty závodu (333 km), na kterou kaÏdo-
roãnû vyráÏí nûkolik dobrodruhÛ. Bûhem
dne v‰ak organizaãní t˘m po zralé úvaze
tuto etapu ru‰í. I kdyÏ je tu teoretická
moÏnost jet na tréninkov˘ch kárách, noã-
ní jízda po temn˘ch lesních stezkách bez
bílého podkladu snûhu odráÏejícího svût-
lo ãelov˘ch lamp není zcela bez nebezpe-
ãí – je zbyteãné riskovat zranûní od v˘vra-
tÛ a trãících vûtví. V noci se zvedá vítr
a zaãíná padat sníh!

Sníh, ale málo!
Stfieda 24. ledna: Pfies noc se vítr zti‰il,
k ránu snûÏení zhoustlo a Orlické hory
koneãnû zmûnily barvu ze zelené na bílou.
V‰em je jasné, Ïe na kárách uÏ není moÏ-
né odstartovat (tréninkové káry je totiÏ
témûfi nemoÏné na snûhu zabrzdit). Zb˘-
vají tedy sanû. Pra‰anu ale zatím napadlo
pouh˘ch deset centimetrÛ, bude to staãit?
Start plánovan˘ na desátou se odsouvá na
tfiináctou hodinu – je nutné zkontrolovat
celou traÈ, jestli je v‰ude dostatek snûhu
a zda je moÏné na ni pustit spfieÏení se
sanûmi. Po poledni uÏ je v‰e jasné – na cel-
kem asi pûti kilometrech trati je sníh
vyfoukán aÏ na zmrzlou zem. Není tedy
moÏné startovat ani na saních – dne‰ní
etapa je zru‰ena, oficiální start ·ediváãko-
va longu je posunut na zítra na 10 hodin
dopoledne. Sníh stále padá a podle
meteorologÛ má padat je‰tû celou noc.
Zatím dorazilo asi dvacet závodníkÛ, ale
s pfiib˘vajícím snûhem pfiijíÏdûjí dal‰í 
– startovní listina je stále otevfiená!

„Na pra‰an!“
Místo na stezce tráví tedy mushefii stfie-
deãní odpoledne ve spoleãenské místnos-
ti penzionu Krist˘na. Ale nezahálejí – kro-
mû podrobn˘ch rozborÛ a anal˘z dopadÛ
globálního oteplování také pfiipíjejí ber-
nardem „na pra‰an!“ V této situaci je to
nejlep‰í a zfiejmû jedin˘ zpÛsob jak ovliv-
nit poãasí.
âtvrtek 25. ledna: Povedlo se, ·ediváãek
i mushefii odvedli kvalitní práci! Sníh,
kter˘ napadl pfies noc, zcela zakryl
i poslední „suchá“ místa Orlick˘ch hor
a závod mÛÏe odstartovat. Pfiímo v Jed-
lové je kolem dvaceti centimetrÛ snûhu
a teplota minus sedm stupÀÛ Celsia –
témûfi ideální podmínky!
V deset hodin se za boufilivého jásotu
v‰ech zúãastnûn˘ch vydává na cestu prv-
ní spfieÏení – mushefii a jejich psi mají
dnes pfied sebou 55 kilometrÛ s cílem na
bivaku na polské stranû Orlick˘ch hor.
Celkem startuje 39 závodníkÛ - devate-

náct âechÛ a dvacet musherÛ ze zahra-
niãí - z toho je 37 spfieÏení, 1 pulka
(boby s lyÏafiem taÏené dvûma psy) a 1
skijoring (bûÏkafi se dvûma psy). Leto‰ní
závod má jednu zajímavost – úãastní se
ho jako musher se spfieÏením i Pavel
Kuãera, zakladatel a fieditel ·ediváãkova
longu. Uplynul˘ch sedm let se mohl
závodu úãastnit kvÛli pofiadatelsk˘m
povinnostem „jen“ jako organizátor;
letos poprvé po dlouhé dobû pfiedává
ãást pravomocí své Ïenû Andree, zapfia-
há deset ze sv˘ch ‰edesáti ãtyfi psÛ (ãte-
te dobfie, Pavel dnes skuteãnû chová 64
taÏn˘ch psÛ!) a vydává se na traÈ.
Bûhem dne se vítr ti‰í a mezi snûhov˘mi
mraky se objevuje slunce. Leto‰ní teplá
zima se odráÏí i na v˘konnosti psÛ – ne
v‰echna spfieÏení mají dostateãnû natré-
nováno. Sedm musherÛ proto vyuÏívá
moÏnosti zkrácení tratû s pfiestupem do
tzv. turistické tfiídy a vrací se zpátky na
Krist˘nu. Pfies hranice do Polska pfiejíÏdí
32 závodníkÛ. 
„Nûjak mi dnes netáhli,“ prohlásil po pfií-
jezdu na bivak jeden z musherÛ. „Nejdfiív
jsem jim domlouval, pak jsem jim spílal,
pak jsem pfied nimi kleãel a prosil – a pak
jsem se s tím pomal˘m tempem smífiil!“

Pohodov˘ závod
Pátek 26. ledna: Hvûzdy, které bûhem noci
blikaly na louku s ojínûn˘mi stany biva-
kujících musherÛ, za úsvitu pfiekryly cáry
mrakÛ a zamlÏily pfiedzvûst sluneãného
dne. Noc byla pro lidi i jejich psy klidná

a teplota tfiináct stupÀÛ pod nulou byla
rozhodnû pfiíjemnûj‰í neÏ meteorology
slibovan˘ch minus dvacet. Po vydatné
snídani se v osm hodin vydává na cestu
první závodník. Nûkolik polsk˘ch divákÛ,
ktefií si pfiivstali, a skupinka organizátorÛ
vãetnû dvou polsk˘ch pohraniãníkÛ sle-
duje, jak ve dvouminutov˘ch intervalech
mizí v lesním ‰eru jedno psí spfieÏení za
druh˘m. O hodinu pozdûji je místo biva-
ku prázdné a kromû slehlého a místy Ïlu-
tého snûhu nic neukazuje, Ïe tu nocovalo
se sv˘mi mushery pfies sto taÏn˘ch psÛ.
První závodník, kter˘ dnes pfiijíÏdí do cíle,
je Michal Merhaut – pokud se karty nepo-
míchají na zítfiej‰í poslední etapû, má
reálnou ‰anci závod vyhrát.
Páteãní veãer je jiÏ tradiãnû vûnován ryt-

mÛm ve stylu country. Nálada je skvûlá
a v‰ichni se shodují na tom, Ïe leto‰ní
závod se svojí komorní atmosférou hod-
nû podobá tomu, ãím byl ·ediváãkÛv
long ve sv˘ch poãátcích.
Sobota 27. ledna: UÏ v noci zaãíná opût
hustû snûÏit a sílí vítr. Závodníky, ktefií
startují v devût hodin ráno na poslední
etapu, ãeká na hfiebenech poãasí, na jaké
jsou v Orlick˘ch horách zvyklí – vichr srá-
Ïející teplotu hluboko pod nulu, snûhová
vánice, závûje a tûÏké temné mraky brou-
sící sv˘mi bfiichy vrchol Velké De‰tné.
A kdyÏ jede dvû hodiny po startu první
spfieÏení právû tudy, okolo srubu horské
sluÏby, zaãínají vylézat dûrami v mracích
i nesmûlé paprsky slunce. Leto‰ní ·edivá-
ãek nabízí opravdu v‰e – od zelen˘ch strá-
ní aÏ po snûhovou boufii.
První projíÏdí cílem poslední etapy ·v˘-
car Silvan Lanz, jehoÏ sibifi‰tí hasky nasa-
dili ìábelské tempo. Podává vynikající
v˘kon a v celkovém pofiadí bez rozdílu
kategorie je druh˘ za Michalem Mer-
hautem a jeho evropsk˘mi taÏn˘mi psy.
MichalÛv celkov˘ ãas na 135 kilometrech
leto‰ního ·ediváãkova longu je jedenáct
hodin a ãtyfiicet tfii minuty, Silvan ztrácí
pouh˘ch devût minut! 
Veãerní vyhlá‰ení vítûzÛ je mal˘m svát-
kem pro v‰echny zúãastnûné; vÏdyÈ pfied
ãtyfimi dny to opravdu nevypadalo, Ïe se
v Orlick˘ch horách pojede jeden z nejtûÏ-
‰ích evropsk˘ch závodÛ psích spfieÏení.
Díky, ·ediváãku!
Mushefii o tom pfiíli‰ nemluví – ale neje-
den z nich by pfiísahal, Ïe ve chvílích, kdy
se probíjí za skuãení snûhové boufie se
sv˘m spfieÏením stezkami Orlick˘ch hor,
mraky nesoucí sníh na sebe berou podo-
bu ‰elmy a mezi poryvy vichru je sly‰et
volání pfiipomínající vytí taÏného psa.
Ale pssst! O nûkter˘ch vûcech bychom ra-
dûji mluvit nemûli – aby nezmizely!

Miroslav Kubeãek
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„Snad jen 
jediný člověk

věřil, že se letos
Šediváčkův 
long pojede 
na sněhu.“
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Nûmeck˘ závodník
Kahl Steffen byl
letos v kategorii

skijoringu sám
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