
Jmenuji se Marie Ševelová a jsem (téměř) běžný českolipský občan, který se zapálil do
sportu psích spřežení. Tomuto sportu se věnuji už od svého dětství, kdy jsem si pořídila
svého prvního psa – sibiřského huskyho. Aktuálně závodím už se speciálními kříženci
šlechtěnými pro závody – evropskými saňovými psy, což jsou kříženci ohařů a chrtů.
Mám čtyři, přičemž dva jsou z mého vlastního chovu.  
Se psy pracuji celoročně, na jaře a na podzim jezdíme tzv. na kolečkách – to je na kole 
či na koloběžce. Jeden nebo dva psi v zápřahu táhnou jezdce na kole či na koloběžce. 
I v těchto disciplínách se závodí a právě v nich se mi podařilo dosáhnout výsledku
nejcennějšího – titulu mistra světa z roku 2017.  Přestože na sněhu tak úspěšní nejsme,
tak stále musím říct, že právě zima je gró celého mushingu (sportu psích spřežení) a baví
mě nejvíce. 

Marie Ševelová
Rozhovor s mistryní světa roku 2017 

ve scooteringu

Můžeš se nám krátce představit? Co a s jakými psy děláš? Mohla bys nám krátce
popsat jednotlivé disciplíny? Která je tvá nejoblíbenější?
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Čtvrtý pes (samozřejmě, že
ten nejlepší) se letos potýká 
s takovým zraněním, že běhat
v zápřahu nemůže. Trénuji
tedy hlavně skijöring, což je
disciplína, kdy pes v postroji
táhne běžkaře na lyžích. 
Pro zpestření a pro zábavu
občas vytáhnu sáně, protože
ráda občas zažiju ten pocit,
jaké to je být opravdovým
musherem.
Na trénink na lyžích je hlavně
potřeba dobře připravená trať.

Když se zaměříme na "zimní disciplíny"- jakým se věnuješ, jak často a kde
trénuješ, a proč zrovna tam? 

Sice mám aktuálně 4 psy, ale sestavit dobrý tým čtyř psů pro závody na saních
znamená vlastnit těch pejsků více, protože téměř vždy je některý z nich buď již příliš
starý, nebo příliš mladý, nebo třeba zraněný. Mně se letos sešlo všechno dohromady,
takže ze 4 psů by byl závodu schopný pouze jeden. K němu na krátké vzdálenosti
občas připřáhnu devítiletého skorodůchodce či jedenáctiměsíční štěně, případně oba
dva.

Jezdí se bruslařským stylem, takže je potřeba, aby trať byla upravená rolbou. Takovou
perfektní trať zde v Lužických horách připravuje SkiPolevsko na 2 km okruhu na
Polevském vrchu, takže když někoho brzy ráno, či k večeru, uvidíte kroužit na
Polevském vrchu se psem, tak to jsem pravděpodobně já. Když mě dvoukilometrový
okruh omrzí, tak pozdě večer využívám tratí v Jizerských horách, kde jezdím s čelovkou.
Je však nutné dodržovat několik nepsaných zásad skijöringu – nejezdit se psem do
stopy, uklízet po svém psovi, mít ho na 100% ovladatelného a nejezdit v době, kdy je na
tratích více běžkařů. 
Pro jízdu na saních není úprava trati tak extrémně důležitá, takže se dá jezdit i mimo
strojově upravované běžkařské tratě. Ráda v tomto směru využívám lesní cesty nebo
cyklostezky v Lužických horách.

Celkově je příprava psího sportovce podobná přípravám lidského atleta. Pes by měl jít
do postroje již trochu rozehřátý, rozběhaný, přičemž se i náležitě vyvenčí. 
Na závodech, na které se my připravujeme, jsou tratě dlouhé okolo 15 km, ale jelikož
letos závody nejsou, jezdíme cca 10 km. Rychlost se pohybuje až okolo 30 km/h, takže
je to podstatně rychlejší, než jezdí běžný smrtelník na lyžích, a na trati tudíž strávíme
cca 20 minut. Po tréninku nechám psy vychodit, nakrmím a zbytek dne spokojeně
odpočívají na gauči.

Jak takový běžný zimní trénink vypadá? Máš nějaké rituály před a po?



Co ti dodává motivaci k tréninkům?

V zimě mi opravdu stačí jen pohyb v zasněžené krajině. Když je zima jako ta letošní, tak
mě to neskutečně nabíjí. Když jsou horší zimy, tak je to náročnější, ale za ten pocit při
tréninku stojí i ten čas strávený na cestě za sněhem. Ale obecně nemám s motivací 
k tréninku se psy problém. Ta práce se psy mě baví a je to pro mě radost. Horší je to 
s tréninkem vlastním, do toho se fakt musím občas přemlouvat.

Jsi velmi úspěšnou
závodnicí. Které tvé
úspěchy jsou pro tebe
nejcennější?

Jak jsem již zmínila, tak
nejcennější je pro mě výhra
na Mistrovství světa v Polsku
z roku 2017, ale i druhé
místo z Mistrovství světa ve
Švédsku v roce 2019 je pro
mě velmi cenné.
Ráda bych dosáhla i nějakého výsledku na sněhových závodech, ale realita je taková, že
na severské závodnice, které se s lyžemi na nohou snad rodí, nestačím. Asi je třeba si
pořídit ještě víc psů a jezdit na saních.

V této době se o cílech těžko mluví... Ráda bych, abychom zas mohli normálně žít,
scházet se s lidmi, kteří jsou podobně postižení jako já a zas si užívat života. Pokud se
vše zas trochu vrátí do normálu a začne se opět na mezinárodní úrovni závodit na
podzim tohoto roku, ráda bych se nějakého takového závodu zúčastnila, ale uvidíme.

Jaké máš cíle? Ať už mluvíme o nadcházející sezóně nebo dlouhodobých cílech.

Děkujeme ti za rozhovor a do budoucna přejeme mnoho úspěchů.


