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ZÁVODY

Cíl: Dojet!

Stﬁeda 25. 1. 2006

Desátý a nejtěžší Šediváčkův long
RtuÈ teplomûru za oknem Krist˘ny, penzionu, kter˘ se má stát za
nûkolik dní základnou a doãasn˘m domovem 62 musherÛ z deseti
zemí svûta, se zastavuje na znaãce ukazující jeden stupeÀ nad nulou.

A

le voda z tajícího snûhu
kapající na parapet muÏe uvnitﬁ pﬁíli‰ neznepokojuje – snûhu je v‰ude dost
a pﬁedpovûì na dal‰í dny, kdy
má odstartovat desát˘ ·ediváãkÛv long, slibuje teploty mnohem niÏ‰í. Tûch nûkolik muÏÛ
sedících zatím v témûﬁ prázdném penzionu pracuje na
posledních pﬁípravách dnes jiÏ
legendárního závodu psích
spﬁeÏení, závodu, jenÏ nemá ve
stﬁední Evropû obdoby.

Úter˘ 24. 1. 2006 veãer
De‰tné v Orlick˘ch horách je
schováno pod metrem snûhu
a teplota klesá pod dvacet
stupÀÛ pod nulou – prostû
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ideální podmínky pro start
závodu psích spﬁeÏení. Dnes
zaãíná noãní etapou ·ediváãkÛv long 333 (o celkové délce
333 kilometrÛ), na kter˘ se
pﬁihlásilo pût musherÛ, od
zítﬁka startuje i závod na 222
kilometrÛ, na kter˘ nastoupí
57 závodníkÛ ve ãtyﬁech kategoriích psích spﬁeÏení a ve
dvou kategoriích skijeringu –
bûÏkaﬁe se psem.
A uÏ je tu slavnostní zahájení
a za svitu pochodní vyráÏí do
kruté zimy pût odváÏlivcÛ se
sv˘mi psy. Ale nebudou na
trati sami – na osamûl˘ch vartách podél hﬁebene hor na nû
ãeká nûkolik desítek obûtav˘ch lidí, kteﬁí budou do doby,

neÏ kolem nich projede poslední závodník, bdít nad
jejich bezpeãností.

Po noãní etapû dojel jako první do cíle Radek Havrda se
sv˘mi alja‰sk˘mi hasky – 45 kilometrÛ ujel za 2 hodiny a 28
minut, za ním pak s pÛlhodinov˘mi odstupy dal‰í závodníci. Poslední se vracejí z trati
promrzlí organizátoﬁi - mají
pﬁed sebou sotva pár hodin na
to, aby se zahﬁáli a odpoãinuli
si – v deset se opût startuje.
¤idiãi tﬁech skútrÛ neodpoãívají témûﬁ vÛbec – na hﬁebenech sílí vítr, a tak neustále
projíÏdûjí tratû, aby byly pro
psí spﬁeÏení sjízdné.
Je deset hodin a po dvou
minutách startuje v‰ech 62
musherÛ na dne‰ní etapu
dlouhou 89 a 69 kilometrÛ.
Letos je premiéra – spﬁeÏení
pﬁejedou pﬁes hﬁeben kolem
Masarykovy chaty pﬁes státní
hranici a na polské stranû
v hlubok˘ch lesích Bystﬁick˘ch hor najedou nûkolik
desítek kilometrÛ. Pak se znovu vy‰plhají na hﬁeben Orlick˘ch hor a vrátí se domÛ.
Na hﬁebenech je kruté poãasí –
teploty hluboko pod nulou
posiluje bouﬁliv˘ vítr a mete
do tváﬁí tûm, kteﬁí se odváÏili
mu postavit, oblaka zmrzlého
snûhu. V nûkter˘ch úsecích se
musheﬁi krãí za sanûmi, aby se
mohli vÛbec nadechnout. Ale
kdyÏ zvednou hlavu, záﬁí nad
tím v‰ím slunce – jak ﬁekla jedna z úãastnic závodu: „I peklo
mÛÏe b˘t krásné!“
Navzdory podmínkám nebyla
nouze ani o veselé pﬁíhody.
Janu Ochozkovi, kter˘ startoval se ãtrnácti psy, se pﬁetrhla
hlavní ‰ÀÛra pﬁed prvními
dvûma tahouny u saní – dvanáct psÛ radostnû dezertovalo
v oblacích snûhu a Jan si pár
set metrÛ vyzkou‰el, jak se jezdí se spﬁeÏením dvou psÛ
(jeho prchající dvanáctku mu
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Povinná v˘bava

Foto Miroslav Kubeãek

(7 kg na psa, maximálnû 70 kg):
● botiãky pro psy – 4 ks na psa,●
krmivo pro psy - 1 kg na psa, ●
náhradní postroje 2 ks,● náhradní
obojek 2 ks,● náhradní ‰ÀÛry
kompletní dle velikosti spﬁeÏení,●
misky,● lékárniãka,● vaﬁiã + hrnec
s objemem 1 litr na psa,● pro
v‰echny ohaﬁovité psy obleãky,● vak
na sanû s transportním místem pro
2 psy (spﬁeÏení nad 6 psÛ), pro 1
psa (spﬁeÏení do 6 psÛ),● stake out,
● jídlo pro mushera 2 kg,●
kompletní náhradní obleãení pro
mushera,● stan nebo celta,●
spacák, karimatka,● orientaãní
pomÛcky - mapa, kompas nebo GPS,
● osobní doklady – pas,● dobrá
ãelovka se svítivostí min. 5 hodin +
náhradní baterie,● vázací ‰nÛra
min. 3 m dlouhá,● sanû musí b˘t
vybaveny funkãní brzdou, brzdicí
deãkou, pojistnou ‰ÀÛrou a dvûma
kotvami, (spﬁeÏení nad 6 psÛ),
jednou kotvou (spﬁeÏení do 6 psÛ).

na trati chytil musher Jan âepek a dostal za to cenu fair
play). Jeden z rakousk˘ch
závodníkÛ s sebou vzal pro
psy svaãinku ve formû lojov˘ch koulí obsahujících v‰echny moÏné psí dobroty; pro
sebe pﬁibalil dobré klobásky.
Dopadlo to tak, Ïe psi snûdli
klobásky a musherovi nezbylo
neÏ ochutnat lojové koule.
Bûhem veãera pomalu dojíÏdûjí do cíle poslední závodníci. Vût‰ina z nich strávila na
stezce víc neÏ sedm hodin a cílem mnoh˘ch uÏ není umístit
se v závodu, ale prostû jen –
dojet. V osm veãer je stále je‰tû na trati patnáct spﬁeÏení,
organizátoﬁi bedlivû sledují
jejich prÛjezdy kolem jednotliv˘ch kontrol. Nebezpeãí, Ïe by
na stezce nûkdo zmrzl, je v‰ak
velmi nepravdûpodobné – psi
jsou na zimu zvyklí a vybavení
od pﬁírody (nejlépe pracují
v teplotách kolem minus 20
°C), musheﬁi jsou trénovaní
pro pﬁeÏití a musí sebou vézt
povinnou v˘bavu pro pﬁípad
bivaku. Tato v˘bava je peãlivû

kontrolována a bez ní není
musher vpu‰tûn na traÈ (jeden
ze zahraniãních závodníkÛ byl
z ·ediváãkova longu diskvalifikován právû proto, Ïe tuto
v˘bavu nemûl). A co s sebou
vlastnû musheﬁi v saních vozí?
Není toho málo jak vidíte
v tabulce vlevo.
Bûhem dne‰ní etapy, podle
musherÛ nejtûÏ‰í v historii
·ediváãkova longu, odstupuje
ze závodu 22 závodníkÛ. V bodech trasy zvan˘ch K.O. si krátí pﬁedepsanou vzdálenost
etapy a vracejí se domÛ na
Krist˘nu. V závodu mohou
pokraãovat i nadále, ale uÏ bez
nároku na umístûní, v tzv.
turistické kategorii, kde si kaÏd˘ volí délku a nároãnost denní etapy podle schopností
sv˘ch a sv˘ch psÛ. Veãer je jindy huãící bar horského penzionu poloprázdn˘ – musheﬁi,
kteﬁí vydrÏí témûﬁ v‰echno,
usnuli únavou zachumlaní do
spacákÛ ve v‰ech koutech
Krist˘ny. Jejich psi, opatﬁení
a nakrmení, spí uÏ dávno.

outy, vaﬁí veãeﬁi pro nû i pro
sebe a chystají se na noc. Na
bivak nemají pﬁístup pomocníci (doghandlers), kaÏd˘
musher si musí v‰e udûlat zcela sám. Je tﬁeba postavit stan
nebo vyhrabat záhrab, ale to
uÏ je pro nûkteré unavené
závodníky nad jejich síly.

Pátek 27. 1. 2006
Noc je pomûrnû teplá (-14 °C),
ale fouká ledov˘ vítr, takÏe
bivak nepatﬁí k nejlehãím –
kdo nelenil a záhrab si udûlal,
alespoÀ trochu se vyspal – zde
opravdu platí: „Jak si kdo ustele, tak si lehne.“ Ráno v osm
uÏ mají v‰ichni sbaleno a po
dvou minutách startují na
dne‰ní etapu dlouhou 77 a 87
kilometrÛ. Musheﬁi stoupají
zpût na hﬁeben Orlick˘ch hor
aÏ k Masarykovû chatû, kde
otáãejí svá spﬁeÏení do Polska,
kde je ãeká 40kilometrov˘
úsek pustinou bez turistÛ
a bûÏkaﬁÛ. Vítr dnes není tak
siln˘ ani studen˘ jako v pﬁed-

âtvrtek 26. 1. 2006
V deset hodin startují ti, kteﬁí
jsou schopni v závodu pokraãovat, na 35 a 83 km s cílem na
bivaku – mushery a jejich psy
ãeká studená noc ve snûhu.
Dne‰ní etapa vede pouze po
ãeské stranû hﬁebene Orlick˘ch hor. Tratû jsou projeté
pouze skútry (rolba sem nemá
pﬁístup) a jejich povrch je místy tûÏko sjízdn˘. Navát˘ sníh
se stﬁídá s ‰ikm˘mi ledov˘mi
plotnami, na kter˘ch sanû
ujíÏdûjí, takÏe dvounozí i ãtyﬁnozí závodníci mají plné ruce
a nohy práce vÛbec se na stezce udrÏet. Po pﬁíjezdu na bivak – louku nedaleko horské
samoty Souvlastní – parkují
musheﬁi svá spﬁeÏení pod
stromy, uvazují psy na stake-

chozích dnech, svítí slunce,
a tak jsou unavení musheﬁi
odmûnûni nádhern˘mi v˘hledy pﬁes Polsko aÏ na Kralick˘
SnûÏník a hﬁebeny JeseníkÛ.
Etapa probíhá bez zvlá‰tních
pﬁíhod, v‰ichni se uÏ tû‰í na
veãer, kter˘ je dnes pojat jako
oslava jubilejního desátého
roãníku. Jsou rozdány ceny
závodníkÛm, kteﬁí se úãastní
·ediváãkova longu nejdéle,
a nechybí zábava s kapelou.

Sobota 28. 1. 2006
Na poslední etapu startují
spﬁeÏení od deváté ráno za
pﬁíjemn˘ch -19 °C. Na hﬁebenech je mnohem tepleji a také
daleko lidnatûji neÏ v pﬁedchozích dnech – do hor vyrazili bûÏkaﬁi, kteﬁí dnes mají
poslední moÏnost zhlédnout
v˘jimeãnou podívanou, jakou
sk˘tá závod psích spﬁeÏení.
TraÈ je zmrzlá, a tak dne‰ních
39 kilometrÛ nepﬁedstavuje
pro závodníky Ïádn˘ problém.
Pozdûji pﬁi prÛjezdu cílem
mají v‰ichni bez rozdílu úÏasn˘ pocit, Ïe to opravdu dokázali a Ïe za tûch pût dní ujeli se
sv˘mi psy 222, v pﬁípadû ·ediváãkova longu prodlouÏeného
o noãní etapu dokonce 343
kilometrÛ.

Podûkování
Tratû byly
projety
pouze
skútry

Na tomto místû je tﬁeba podûkovat v‰em, kteﬁí se na organizaci tohoto závodu podíleli,
nebo jeho konání umoÏnili –
bez nich by ·ediváãkÛv long
nebyl. Je to závod v Evropû
v˘jimeãn˘ a mÛÏeme b˘t py‰ní, Ïe jsme nûco takového
dokázali zorganizovat právû
u nás. Na‰e malá zemû uprostﬁed Evropy má navzdory své
velikosti mnohá NEJ a ·ediváãkÛv long, jak si troufám
tvrdit, k tûmto NEJ urãitû
patﬁí.
Miroslav Kubeãek
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