
ár minut pfiedtím, neÏ se koncem
bfiezna ozval telefon, ve kterém mû
Pavel Kuãera zval na Le Raid Blanc

do ·v˘carska, jsem se je‰tû domníval, Ïe
pro mne leto‰ní sezona fotografování
psích spfieÏení uÏ skonãila. Jsou ale vûci,
které nelze odmítnout – a tento extrémní
alpsk˘ závod k nim rozhodnû patfií
(nehledû na to, Ïe tam je‰tû Ïádn˘ ãesk˘
musher – ani fotograf – nikdy nebyl). 
O co vlastnû jde? Le Raid Blanc, coÏ lze

pfieloÏit jako „Bílá vytrvalostní jízda“ nebo
také jako „Bíl˘ let“ (po absolvování zjistí-
te, Ïe obû varianty jsou v urãit˘ch fázích
závodu pravdivé), je závod psích spfieÏení,
kter˘, co se t˘ká zdolávan˘ch pfiev˘‰ení
a prudk˘ch sjezdÛ, pfiedstavuje v evrop-
sk˘ch podmínkách vrchol toho, co lze je‰-
tû se psím spfieÏením absolvovat. TraÈ je
velmi nároãná na techniku jízdy a vyÏadu-
je perfektní souhru mushera a jeho psÛ.
Vysoké nároky jsou zde kladeny i na psy-

chiku v‰ech zúãastnûn˘ch – zejména
v prudk˘ch sjezdech. Psi, ktefií z kopce
nestíhají nebo dokonce brzdí, jsou z Le
Raid Blanc dopfiedu vylouãeni. Kdo nemá
odvahu, fyzické pfiedpoklady a potû‰ení ze
závodu, kter˘ vede jen nahoru nebo dolÛ,
ten do Chandolin nejezdí.

Historie závodu 
Ve ·v˘carsku je závodÛ psích spfieÏení
celá fiada, v‰echny jsou v‰ak dole v údolí.
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Rajské peklo Chandolin
„Sedûl jsem vzadu na fivoucím snûÏném skútru, kter˘ se fiítil dolÛ z takového kopce, Ïe jízda pfiipomínala
spí‰ pád. Kfieãovitû jsem se drÏel konstrukce za sv˘mi zády a cítil, jak se zadek stroje zaãíná vlastní vahou
naklánût a snaÏí se pfiedjet lehãí pfiedek – v tu chvíli Olivier Favre, zástupce FISTC a otec tohoto závodu,
sedící za fiídítky skútru, pfiidal plyn a skútr vyrovnal. Trochu jsem si oddechl – jen do té doby, neÏ motor
zavyl a k sedadlu mû pfiibilo pfietíÏení hodné startujícího Apolla. Právû jsme totiÏ dosáhli dna rokle a Olivier
nasmûroval skútr k vrcholu dal‰ího kopce. Mezi my‰lenkami o pfieÏití, které mi vífiily hlavou, jsem pomyslel
na to, Ïe pfied chvílí tudy jela psí spfieÏení – nemohl jsem neÏ mushery a jejich psy hluboce obdivovat.“

P

Povinná
pfiestávka
mezi etapami
u hotelu
Weishorn 
(2337 m
n. m.)

SP 05/05 34-35 Kubecek  19.4.2005 10:52  Stránka 34



Ale protoÏe i zde v Alpách zaãaly narÛs-
tat zimy s nedostatkem snûhu, napadlo
‰v˘carského mushera Oliviera Favre
uspofiádat závod nahofie mezi horsk˘mi
velikány. Tento horsk˘ vÛdce a dobro-
druh, Ïijící a trénující své psy v Chan-
dolin, nejv˘‰e poloÏené osadû ve ·v˘car-
sku (1960 m n. m.), doufal, Ïe existuje
sorta musherÛ, kterou k smrti nudí
rovinky bûÏn˘ch závodÛ a ktefií radostnû
pfiijmou v˘zvu dfiiny, bolav˘ch nohou,
nedostatku kyslíku a litrÛ potu – to v‰e
v nádherné kulise bíl˘ch ‰títÛ vysok˘ch
tfii tisíce metrÛ. Îe se nem˘lil, dosvûdãila
úãast na prvním roãníku Le Raid Blanc
v roce 2002 – pfiijelo dvanáct spfieÏení.
V‰ichni byli závodem nad‰eni, a tak úãast
rok od roku stoupala. Na 4. roãník letos
dorazilo 28 spfieÏení ze ·v˘carska,
Francie, Nûmecka, Rakouska, Holandska,
Belgie a poprvé i z âeské republiky.

IRON SLED DOG MAN 
– na hranici moÏností 
S podobnou my‰lenkou jako Olivier pfii-
‰el pfied ãasem rakousk˘ musher Walter
Treichl. Uspofiádal v Alpách dva závody
psích spfieÏení nároãné na pfiev˘‰ení –
Wildkogel a Innerkrems – a spojil je 
v seriál nazvan˘ Iron Sled Dog Man
(Ïelezn˘ musher). O pár let pozdûji pfiidal
k tûmto dvûma závodÛm tfietí extrémní
závod (nároãn˘ zejména svojí délkou,
zátûÏí na saních a povinn˘mi bivaky ve
snûhu) – ·ediváãkÛv long v âeské repub-
lice, pofiádan˘ Pavlem Kuãerou. A kdyÏ se
o Walterov˘ch aktivitách doslechl Olivier,
netrvalo dlouho a ãtvrt˘m závodem v sérii
Iron Sled Dog Man se stal Le Raid Blanc
v Chandolin. Jediné, ãeho se organizátofii
obávali, byla velká vzdálenost mezi místy
jednotliv˘ch závodÛ a mezi bydli‰ti mus-
herÛ – napfiíklad z Orlick˘ch hor je to do
Chandolin 1250 kilometrÛ! Îe to byly
obavy zbyteãné, svûdãí hojná úãast zahra-
niãních musherÛ na ·ediváãkovû longu
i první ãesk˘ musher v Chandolin. 

Jak probíhal ãtvrt˘ roãník
Je sobota 2. dubna, devût hodin ráno.
Slunce se schovává za horsk˘mi ‰títy
a v základním tábofie musherÛ je mezi sta-
keouty je‰tû stín. Pfiesto zde, na záchyt-
ném parkovi‰ti a nejrovnûj‰ím místû
v Chandolin, panuje ãil˘ ruch. Mushefii
pfiipravují do vaku saní povinnou v˘bavu,
misky, náhradní postroje a ‰ÀÛry pro psy
a také to nejdÛleÏitûj‰í – dostatek vody pro
psy i pro sebe. Teplota se zatím pohybuje
tûsnû pod nulou, ale v‰ichni vûdí, Ïe za
pár hodin jim bude zatracenû horko. Nû-
ktefií závodníci pozornû zkoumají skluzni-
ce sv˘ch saní a naná‰ejí na nû vrstvy vos-

ku – je‰tû netu‰í, Ïe za poslední dva dny
slunce roztálo sníh na desítkách metrÛ
stezky a Ïe na hlínû a kamenech nechají
nejen vosk, ale i pár milimetrÛ skluznic (je
to longov˘ závod a podobné detaily tady
nikdo nefie‰í). Na dvû stû metrÛ vzdálené
místo startu je tfieba donést sanû a pfievést
psy – na parkovi‰ti není sníh.
Deset hodin. Jedno za druh˘m se spfieÏe-
ní fiadí za sebou a v rozmezí dvou minut
opou‰tí startovní ãáru. TraÈ se klikatí po
úboãí hory modfiínov˘m lesem do v˘‰ky
2169 m, kde stromy mizí a kde bílou pláÀ
kfiiÏuje nûkolik lyÏafisk˘ch vlekÛ. Závod-
níci míjejí restauraci a vydávají se do bílé
pustiny, aby vystoupali se sv˘mi psy do
v˘‰ky 2500 metrÛ. Zde, obklopeni alpsk˘-
mi ‰títy, stfiídavû sjíÏdûjí a stoupají nûko-
lik nekoneãn˘ch kilometrÛ jako na hou-
paãce, aby nakonec absolvovali závûreãné
stoupání do v˘‰ky 2800 metrÛ, kde leÏí
nejvy‰‰í místo celého závodu. Tady na

chvíli zastaví, aby nabrali dech a doplnili
tekutiny. MusherÛm, ktefií jsou zde popr-
vé, to ale pfiíli‰ nejde – mají pfii pohledu
na prudk˘ sjezd, kter˘ je ãeká, pfiíli‰ sta-
Ïené hrdlo. Konec dopolední etapy ãeká
spfieÏení o pût set metrÛ níÏ u hotelu
Weisshorn (2337 m n. m.). Vût‰ina mus-
herÛ jen napojí své tahouny a zhroutí se
na sanû – mají dvû hodiny na to, aby
nabrali ztracené síly. Na druhou, odpo-
lední etapu, startují v 15 hodin. âeká je
stoupání do v˘‰ky 2500 metrÛ a poté
desetikilometrov˘ sjezd do cíle. Veãer, kdy
uÏ nakrmení psi spí ve sv˘ch boxech,
zaãíná mushermeeting. Nese se v duchu
místních tradic - závodníci si pochutná-
vají na skvûlém ‰v˘carském s˘ru a zapíje-
jí ho vínem, které dozrálo v alpsk˘ch údo-
lích. Únava z nároãného závodu na sebe
v‰ak nenechá dlouho ãekat – po desáté
v‰ichni odcházejí spát. Nedûle je vûrnou
kopií soboty – jen spfieÏení startují od
toho nejpomalej‰ího, takÏe na stezce je
k vidûní daleko více pfiedjíÏdûní.

Bilance Le Raid Blanc 2005
Z osmadvaceti musherÛ, ktefií se v sobo-
tu ráno postavili na start, jich bûhem
závodu ‰est odstoupilo. SpfieÏení absol-
vovala 80 km trati, celkem nastoupala
3400 metrÛ a sjela 3200 v˘‰kov˘ch metrÛ.
Mezi 28 závodníky byly i tfii Ïeny – a ved-
ly si skvûle. Dvû z nich obsadily ve své
kategorii první místo. Le Raid Blanc je
nûco, o ãem se nedá vyprávût - to se musí
zaÏít. V nedûli veãer, kdyÏ jsme se
z Chandolin dívali na vzdálenou siluetu
Matterhornu, osvícenou zapadajícím
sluncem, jsme vûdûli, Ïe tu nejsme napo-
sledy. Nic na tom nemûnilo ani to, Ïe nás
od ãesk˘ch hranic dûlila probdûlá noc
a tfiináct hodin jízdy. Miroslav Kubeãek

Holanìan N. Buskold se sv˘mi
sibifisk˘mi hasky po nároãném stoupání
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Rakousk˘ závodník 
Hans Molcík mezi
tfiítisícov˘mi kulisami Alp
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