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Iext a Íoto Rudo|Í RůŽička

V prvním okamŽiku lozumného člověka jistě
kruhem není na kolo trochu !1.l}i.}i-i a moŽná
SamCIzřejxrr-' bude, ale vŽdycky se najde

napadne, jestli za polárním
i tma a vůbec. . . Něco na tom
někdo' komu takováhle

úvaha nestačí. Ba dokonce mohou někoho podobné výzvy neodolatelně
přitahovat.

TuIipaikka na iezeře InariiaÍvi
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Jedním z těch nenapravitelných badatelů
je i duchovní otec polární cykloexpedice
Honza Kopka. Honzovo nadšení pro snowbi.
king a extrémy r,trbec je naProsto bezbřehé
a ''lylety.. tohoto druhu umí zorganizovat
dobře' Takže když r,ysloúl svou myšlenku pro-
jet na bajku v zimě Laponsko, neměli jsme

a J*J-,"
a

--.jři.".a' a r- .  r;

pouštíme.Jak moc tam v únoru mrzne?Jaké
budou sněhové podmínky? Jaká je prostup-
nost arktickým terénem? Jak si s tím Hon-
zoly snowbiky poradí? Spousta podobných
otázek nám zůstala před odjezdem zaha|ena
tajemstvím. Všechny ty odpovědi nás vlastně
zajímaly jen tak okrajově. \/šechny nás totiž

šanci něco takového odmítnout. Nadšení
a zapá|ení pro tuto myšlenku bylo nakažlivé
jako děská chřipka.Jejími příznaky byla ho.
rečka (cestovní) a časté záchvaty (euforie).

Jedinou účinnou medicírrouje prodělat mra.
zivou kúru severu. Nikdo z nás ve skutečnosti
netušil, do čeho přesně se takhle neohroženě
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Společně spojoval rytříbený smysl pro
dobrodružství a podobné šílenosti.

Houslrsté na dlsném
SCVCIU

Expediční r'tiz nás spolehlivě přesou-
vá z Cech až do Finska. hlrrboko za po-
lárrrí kruh, k jezeru Inari. Tam lyr'rhne
na sníh torza speciálních srrěhoých baj-
ků, brašny a haldy expedičl-rího haram-
pádí. Než dáme vše do pohotovostllího
staru, máme všichni na vorrsech solidní
námrazu. S přicházejícím soumrakem
lyrážíme napříč osmdesátikilometroým
jezerem Inari, strávit dva ýdny na ko-
lech v arktických podmírrkách. S čepicí
s nápisem ,,freezkiller..se vrhám po hlavě
do pr-vní mrazivé etapy. \6ichni jsme
šťastrrí, že můžeme po dvou dnech Írmor-
né jízdy autem opět svobodně šlápr-rout
do pedálů. KdyŽ k půlnoci ještě ron'hrí
lloční oblohu tyrkysová polární zár'e,
nemárne slov. ..

Uprostřed tmavé noci spatr.íme
na kraj i jezera světlo. neklamné znamení
obydleného srubu. olli a Rika nás rádi
vzali pod střechtr a podělili se o sálající karn-
r.ra. oba jsou horrslisté filharmonického or.
chestrrr r'Rovaniemi. Kdysi se přestěhovali ze
Stockholmtr více na seveq dál od civilizace.
Rovaniemi je vlastně nejsever.nějším městem,
kde se dá Žir.it hudbou a zároveň žít prosým
životním stylem. Natrčili nás několik zr,uko-
malebných finských slovíček. Například při
nácúktr ýslovnosti ,,h11vá h1umenta.. (dobry
den) jsme se opravdu hodrrě nasmáli . Zrovna
tak poznávárrí gurmánských zvláštrrostí odliš-
ných kultur mělo svoje kouzlo. Nakrájelijsme
věhlasný syroý speck z italských Tyrol. olli se
olizoval až za ušima a na oplátku nás pohostil
temně hnědým sušeným losím masem.

Ráno ještě zajderne s ollim na ryby. Což
v praxi znamená r'rtákem \yvrtat v ledu hlu-
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D0 kopce nám zima nehrozí

bokou díru, nahodit udici a pak dlouze
hledět na r,ycházející slunce, dokud se nějaký
losos nebo char nepřijdou nasnídat k nastra-
Ženérnu červíkoú. Když jsme z toho čekár-rí
opravdu na kost prokřehlí, nezbyvá než se
rozloučit, sednout do sedel a popohnat pe-
dály. Cestou m{íme skupinku zakuklených
postav na lyžích. Jsou to Španělé, polárníci
z Pamplony. Za hodinku už zase mizíme z do-
hledu' každý za jiným horizontem. Kvečeru
ještě potkáváme Finy na skútrech. Vypnuli
motory' sesedli a nevěřícně až obdivně krorr-
tili hlavami nad sněžnými koly. V jejich tvá-
říchjasně čteme, že podobnou šílenost tady
ještě nikdy nikdo neviděl' O něco později už
se v hlubokém sněhu neudržíme v sedle a ná-
sledqje několik kilometrů tlačení v měkkém

KOLO

sněhu. Je to nerovný boj s bílou ma-
sou. Balancování' pády' tlačení a klení.
Naše zarputilé plahočení zakončil aŽ
malý sroubek neboli tullipaika' ukryý
v zátočině na krajijezera. Tma přiclrází
zhruba ve stejnotr dobu jako u rrás'
ale ještě před měsícem, v lednu, zde
panovala polární noc. V těchto šířkáCh
trvá asi šedesát dní.Jak krušná musí být
dlouhá polární noc na severu' ilustruje
i trefné eskymácké přísloví: Za po|árri
noci i  škaredá Žena zkrásní'..
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Ranní opar se posttlpně Změnil
v hustott mlhu a r,ytrvalé sněŽení. Dnes
jsme potkalijedinou živou bytost. Bod-
rého místního ob}Yatele z Pokkary.Jerr
o něco později sledqjeme na obzoru
asi padesátihlavé stádo sobů. K večerrr
mijíme osamělého zbědovaného soba,
očekávajícího poslední ránu osudu. Byl
na tom tak špatně, že se před čtyř.mi
podivnými swořeními vůbec r-resnažil
prchnout. Překonáváme další velké
jezero Sevetljarvi. Ve vesnici se zahře-

jeme v místním baru a obchůdku v jednom.
Bar má typickou atmosféru dalekého severu.
Stará barmanka si nás měří nedůvěřir1m
pohledem' Dáme si nejdřív kafe z konve
a potom hned pivko z lednice. Místní mla-
dík, původem z Francie' se zde zapomněl
jiŽ kdysi před pěti lety a živí se prací na sobí
Íarmě. Poradil nám zkratku a označil v rnapě
místo, kde najdeme lovecký srub. Dolljeme
se pivem na cestu a r,ydáváme se do černo-
černé tmy hledat zrnírrěný srub, kde bychom
v teple přečkali mrazivou noc. Noční jízda
má svojejedinečné kouzlo.Je vidětjen stopa
v úzkém kuželu světla čelovky. Stačí sjetjen
kousek vedle do měkčího sněhu a rázem má-
te ustláno v naclrrcané bílé peřině hned vedle
svého těžkotonážrrího kola.

ETEMENTS CREAM
P|eťový kém s Unikátní DUrvii|eou AntarctLca pro ochranu před výky,1t
počasí' 5lunce, vítr, déš1 mráz - extrémní k|imatické podmínky vás
nemusí omezovat Ve Vašich aktivitách.
ROAD MSH BALM
BaIm s antimikrobiá|ním ozonizovaným oIivor4im oIejem' Napomáhá
zkIidněrí ran a oděrek, drobnych popá|en;n, popra5katych rtj . pokoŽky
po opá|en ' UČinky ba|zánlu oceníte na dovo ere, cestách i pii 5p6nx.

SPORTMEN'S FRIEND
Všestranný ba|zám s 50 % Shea Butter / bambuckého máía' K ošetření
si ně namáhané pokoŽky při práci i sportu' Regenerační a antioxidační
ÚČinky zaručuje přírodní vitamin E (alpha tocophero|) a Vitamin c'
Masáž přípravkem přinese Ú|evu i při revmatických bo|estech kIoubů'
TIPGUARD UV LIP PROTECTION
0chrana rtŮ před UV zářením bez syntetických fi|trů'
tIP BALM HEAVEN AND EARTH
Péče o fty s rost|innými o|e]i a vosky a chutí citrusu'
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UNIKAINI OC-HRANA
DODESTE, VETRU A MRAZU

rNF0Rr\4ACE 0 VsECH SP0RTIQUE
PRODUNECH NALEZNETE U SVYCH

PRODEJCU CYKLISTICKYCH
A 5PORToVNíCH PoTŘEB,

V LÉMRNÁCH A NA
www.sP0RTrQUE.cz
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Extrétntlí Ionan[lka
Drslrá krajirra clojírrrá pariorzrInatickými

t1úh1ed,v. Těžko rtizezrrzrt, kcle vlastrrč koI.rčí

fomantika a začílá extt-étlr. Vyčer.pání plynrr

Ic i tÍídá err l t l r  i i .  Dokolta lo l t  r trr ' i t t t t  jczcr r1.

střídá severská tttndra se zvlrlěr.rýrn terétreln.

Zůstat sedět v sedle plně l.raloŽer.rého krlla

rrerrí úplr.rě zaclarmo. Naložerré kolo rná ko-

lem padesáti kil a r' hlubšírn srlěIlrr se cllor'á

velmi neposerlně. UclrŽet balarrc st<ljí takřka

stejně cnereiejako tlačerlí kola. Po ryčerpír.

vajícírn clni, kdy.jsnre r-rajeli, rlebo spíš rtšli.jen

l6 kilometrů, cláváme za vdčk Zastř.ešellémtl

bivaktr tr.jezera Skiehčal.asjarvi. Bcz okolkťr

odstr.ojr'{erne kola a měrlíle rnrazivotr kraji-

rrtt za oclclech tr praskajícíclr kanlerl.

Zatrrpítnc a za c lrrí l i  j iz  rtrístIr . lst  ptovr l t tí

opékaný btiček, k tomtl Zavoníještě irrstantrrí

polóvka a čirj. Není pI'íjeninčjší clrr'íle, rreŽ

když vánr teplo proniká clcl zitlrort ztuhlého

těla. Tacly lla severtl nrají i q'lrle lnaličkosti

zcela. j i r tý rozrněr t lež kdekol iv. j i r rde..]akcl  b<>

rrus.ještč krásný r1ýhlecl zatllženým okýrlkern

do kr.aje a polrárek sliv<lr'ice s pt.áteli. Víc trž

ke štěstí opravdu netřeba.. .

Obzor. je přcd soLrIttraketn čelr'etrorrlorl-

rý. obloha .jasllá, r' noci by rlělo por.áclrlě

pI.itlrhnotrt. Pclčítárle, Že po znrrzlórn sněhrr

se tlebttcletlle tolik bcli.it a Postl.lP brrcle zítra

rychlejší.

Slape1, l lebo ZlnIZneŠ!
DrLrhý derr llás zaskočil vítr a srlěŽerlí.

Čet.stl1íIrr sněheln zafoukarlá stclpa rtevěstí

rtic clobrého. Oblcllra je bezrlaclějrlě zataŽe-

tiá, tla zenl se snzišejí lraldy dalšího srrěhrr.

Mrazivé ráno a žhavé s|unce

Přírocla se 1latt.tlě rozlroclla, že si rrás ttr

1lorlechii aŽ clo jara. Vyprostírne kola zpocl

sIlčhového 1lt.íkrrlr'tt' Strclje obalerlé silIlotr

Ilátrrlazott obtěžkárrre ještč brašrrarni a n'-

cl/tr.írnre sc tlál I.ra sever. Viditelrlost .ie mi.

zivui a už ocl st.rtbrt svortrě tlačítrre čerstrírlt

křt t1 'rarr. t l t  sttÉltel l t .  ť'Ievtr rráItr  př i r láší jeIr

ponlyšlerrí' že IreIl/trrle rla rybratrott. Tlače ní
je jer l i l l1 z1,ůstrh. iak se z lr l r řát  A |)( ' l II|| l l IÍ) l l | .

P<l Ilěkolika lrorliniich nllčky dotlačílrre biky

k.jezer.tr Tszrar.ajarvi' Srlíh se stár'á překvapivě

sjízdnějšínr. Mljínre di'ě postai'ičkv na lyžích.

Je to šrýcarskí p1u.rla ccstč zc Sevett1j:irr'i.

Mají tažnó sárlky na bagáž a běžkv dloLrhé

F-oto: Zdeněk Bnha

Na iezeře Inar i

2,6 trretrtt s v1tzltrlílrr kattclaIlar., trnroŽlir|ící

chr.izi r' etrrn<lých botáclr. Naclšellě si rrás

íiltí.Ještě nikcly nevirlěli llčco tak bl/rzrlivóho'
jako'je sktrpinir biker-ti za polárrtírn krrtheIrr.

Nzrši stezktr lerltrjí již několik kilorrretr.ťr

stoPy tlap ktrlatéllo Nat.tr. V hhrbšíln sr.rčhrr
jc 1latrrlá i dráŽka Po ocastl. Tzit<l sttlpa patt.í

r<ls<ltrl1tkovi. Ros<lIll/rk .j e nrcrh trtrlá krttlor'i tii

šclnla s hrrňatýIrr kclžicllerlr. Prcclát<lr cloko-

nalc přizptisobený arktiCkýni pclrlIrrírrkáIll.

Pohybtric se 1lo srlěhtt tlrtl<lhe rri sIradtiě.ji

Irež l,lk. Dosalrt{e hIllottrosti 10 až 2]1 kilt>
gratlťt. V těchto korrčilráclr tlernzi pt.irozetlé-

ho ncpř.ítelc. Naopak .jc p<lstracherrr sobti.
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Má pověst bezohledné šelmy. Neohroženě
napadá sobí sráda. Způsobí paniku, oddělí
slabé kusy, zůene je do hlubokého sněhu.
Kdyžje oběť v pasti, snadno ji zadávt, z ne-
bohého soba si vyrve jen tu největší deli.
katesu - jazyk. Zbytek ponechá napospas
drobnějším' méně úspěšným severským
predátorum, například polární lišce.

Chcete mÍt hodné děti?
Vezměte je na rybyl

U jezera Čuomasjárvi se rozhodujeme
pokračovatještě dále na sever. Necháváme
za sebou poslední srub na cestě, poslední
zácÍrytný bod. Teď ú nezbýá než dorazit
až do Nuorgamu, nejsevernějšího místa
Finska a EU zároveň. Cestou pozoruji sku-
pinu divokých sobů' Veškerou Pozornost
zaměřují na hrabání koPytem do sněhu,
ve snaze vyhrábnout nějaký lišejník. Díky
tomu jsem se mohl přiblížit asi na 60
metrů, pakjsem byl zpozorován a skupina
se dala do pohybu zabezpečný horizont.
Tady na severu Finska se pohybuje cel-
kem asi 230 000 divokých a zdomácnělých
sobů'

IGajina je najednou mnohem kopcovi-
tější. Co těžkotonážní snowbike nedede,
to vytlačíme. Najde se i nějaký ten prudší
sjezd. Když s pískajícími brzdami klesneme
k jezeru Puhmankijarvi, nestačíme se divit.
Zror'rra tak i rodinka, klečící se svými čtyrmi
dětmi ve sněhu, jen tak uprostřed bílého
ničeho. Nejmenšímu budou možná tň roky.
Všichni mlčky klečí ve sněhu, před sebou
díru v ledu a nahozenou udičku. Trpělivě
čekají na záběr rybky. Myslím, že jsem ještě
nikdy neviděl hodnější a klidnější děti. Náš
přijezd budí menší rozruch a oboustran-
né překvapení. Poklábosíme, probereme
místní ,,novinky,. a již za šera se lydáváme
v hustém sněžení přes desetikilometrové
jezero. Mísry je sněhová nadílka tak bo-
hatá' že musíme bajk popotlačit, dokud
není powch zase permější. Za jezerem se
napojujeme na cestu do Nuorgamu. Po ce-
lodenním putování se už vidíme v jediné
místní hospůdce. Tam se dostaneme až
před půlnocí, dokonale mokří a vyčerpaní.
Sušíme těla a útroby naopak zavlažujeme
místním pivem. Paní za barem nám pro-
zradila předpověď na nejbližší dny. Zítra
bude jen asi.21 "C' ale pozítří už má pňjít

,,pořádná,, zima' ..

Na skok u Sámi people
Ráno se probouzíme do jasného, mrazi.

vého dne. Počasíčko aspoň trochu zmírňuje
náš splín. Dnes poprvé měníme směr a wa-
címe se zpátky na jih. Vracíme se do Ilala,
tentokrát po Arctic Highway. Dofukujeme
pláště na 2 MPa a hrneme po ledovaté silni-
ci nepoměrně rychleji než po zasněžeýh
jezerech. Nečeká nás žádnázastávka, žádná
šance na zabřátí a usušení. Nezbýrá než
šlapat, dokud to půjde. Zároveňje důležité
pohyb nepřehnat, nadměrné pocení zna-
mená vlhko, a tím i nepřijemné ochlazení.
Uprosďed noci po sto kilometrech šlapá-
ní, vyhlížíme jakoukoliv možnost rozbití
bivaku. Jenže všude kolem cesty jsou hal-
dy hlubokého sněhu. Unaveně bloumáme
Ztemnělou silnicí' když r,tom nás nečekaně
owítí domek u cesty s kouřícím komínem.
Nezbýá než se poptat na kousek místa,
kde bychom složili hlavu. A tak pozná-
váme rodinku původních ob1vatel Sámi.
Respektive čtyři ztepilé Laponky. Nebýt
osmileté Sáry byl by jejich věkoý průměr
kolem 70 let. osýchají se použít své skrom.
né znalosti angličtiny. Jsou celkově trochu
plďí' ale nakonec jsme si je přece jenom
získali. Počáteční obavy z podimých zakuk.
leýh individuí se brzy ztratily. Vlastně až
v okamžiku' kdy se nám podařilo strhnout
z h|aly kukly, pňmrzlé k vousům. Dámy
nás naučily několik zdvořilostních slovíček
v sámštině. Jejich řeč má s češtinou společ-
né háčky a čárky nad písmeny a kupodivu se
i shodně lyďovují.

Ráno je opět třeskuýh -27 "C a jasná
obloha. Paní Eila nám bez ptaní přichys-
tala skromnou snídani. Chléb, džem' ča.;
a kousky ry'rového lososa. Byli jsme zvědaú,
čím se lidé v této pustině vlastně živí. Žiú se
soby' Za domkem mají malou sobí farmu.
Nakrmili jsme společně hladové paroháče
a pak jsme pronikli hlouběji do sobí pro
blematiky. Sob nabízí spoustu užitečného
materiálu. Převážná část končí samozřejmě
pod pokličkou. Maso se také suší do záso.
by. Kusy masa visí pod sítí tři měsíce, než
je mráz dostatečně vysuší. Z kůže hlaly se
qrábějí typické místní boty a další doplňky'
z parohů rukojeti nožů a dekoratirmí knofli
ky. Na památku nám Eila zabalilra sobí kůži,
kdyby opravdu hodně přituhlo. S rodinkou
jsme sejen těžko loučili' ale cesta zpět bude
ještě dlouhá.

|}asatcestaz eR do íinského |Va|a je d|ouhá 2700km atÍVá 48 hod. i s trajektem. Po zamrz|ých jezerech a skÚtrových
stezkách jsme naje|i 490km za.l1 dní. Na trase je něko|ik možnostidoplněnízásob _ Sevettijarvi' Nuorgam, Utsjoki,
Kaamasen a lnari.
Podneb|lsněhové podmínky jsou během zimy ve|mi proměn|ivé' My jsme zvoIiIi pro cestu Únor Po|ární noc ie v oblasti
od 1. prosince do 31. |edna. Průměrné tep|oty se pohybova|y ve dne ko|em l6 "C, v noci -25 "C.
lla!ší !nlomaDc!WwW.arctictrai|.com' http:/Ávlvw'jankopka.czlIaponsko-08'htm, http://harmaasusi'vuodatus.neV
blog/.1 1 66244, http://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_(astronomy)



Básník l.t i l tos|řeci trtnc1 ry
UŽ při další zastál.cc. jsrrtc sc Zl]()\'tl pr.esl'ěcl.

c.ili ' Že ll<ldr.ost lr r'sti.íctrllst rttístrtícIt rlllrr'atel

.je zrle běžnÝnr .jcr.crlt' Ptl Ittltlsttl1l .jízclč sc

scl'crrikeltt v zátlech zastarltjenle aŽ v nejbliŽší

..cirilizaci'. rr čcr.1lací statlit'c, l' KltartlaseIltt.

Stln'a <lpřrr ktlltl tl stt.orrr, zjel'í sc tr rnč c.lcrl'íčck

zi1jírliar'éhtl t.zezt.eIlí. }Iaskáče' par.kel.' vlasr'

cltl ctrlíkli. Je trl Hlr.r'i ' irlcliárlskýnl .jnróneni
Olr-slrou.talr ltttitre.tlc. Místrlí bírsrlík, spiso.

r'irtel ir tt.lrpcr. Httecl se ziljírlrít' kde jsrrle se trr

i'zlrli s těnli podirrrÝuri srtěŽrtútli k<llr'' Harr-ije

tlpt.ar.cht ziriírnarÍ člověk. (]elé létcl trírr'í v kcrp-

cíclr la1lrlIlské tLrnclrrl kcle trrlří a 1líše. Na zi-

l t t t t  sc st i t l t t te t l<l r 'estr icc a čeki i  r la létr l .  Nenlé-

Irě l loc lr .ít 1 laní z 1lrrrrr1;r 's rr i i r r t i  takó ()ch()t l)č

ptlklirbtlsila. zrlalrtta rt ltbírl]it kítr'tr. ktcr.ii Ir i,tItt

r. té zirně 1li.išla htlclnč t1iclcl. \\rltrcrlč 1ltrclč-
ktx 'a la za rríu'štěvrr. jejíhr l  sht lprr.  I 'ar lí. j istě ani

Ir etLrší. . jaktlLr <lítz<lu je pt-<l tllts zastlir'ka tr . je.j í

1lrrIrl1lr.'.jcrlirlai rlzr thtcštlí stokilotttetrtlr'ť' tl.lLsc'

Rirzenr si r' tollr bohelrr zir1lonrcntrtérri kr.itji

1lř.ipadíurre jako nějak1r veler'zitcnít nítr'štěr'a

z .jirróho s.ěta. Popře.jc rlirrll ještě šťasttl<lrt

ccsttr .  a I l l t r l r lč ať t lcztt lLzttct l tc]

Cestori na-, i lr l i
I)alší denjsnrc s i  r .zal i  do l i la l r '  rr l .az i t  i l i l

kiltlrrrctrťr prl skútr.<lr.é trase. \.zlrlt'rlt.trr k r'el-

rt t i  1 l t lzrI l tíIttt t  l l t l jezc lLr. jc t t l  Irr lc lně t l r lvíržrré

1li.eclser'zetí. Tirk .jakcl .jiŽ rrč'ktllikr.:,rt, i r[ncs

l]()tkll\'.lIlle ltclclrlč zajínlzir.orr prlstal'ičktr. \,el.

trti skt.otn ll e-: oclění t r.ekai., tl,tlr tt<lttcí sziirkr'' .|e
trl sanlotírř.skÝ li-allcrlLrzskí ccsto\'žltcl. Ptl ttl j c

rrž pět lídnťr bíl<lrt 1lrtstitttltr clrl Bilt.t-tltstlr'a

ttioř'e sIrrěretlr rl<l lr'ala. Nl'rlí nrir 1;řecl sebrltr

ještě. jec lrr<lrr tak t l lotr l rc l tr  ccst l r ,  j| tk()t l  ufaz i l

cl<ltetl.. Zajílrrar'ř: llit tlilšctlr setkírrrí llvlo rlě-

kol ik skrttcčnrlstí.  Ft.at lct l l . tz sc c l  1 l t ld ir ' r lÍch

Přís|řešek uplostřed poláÍní křaiiny ie nad všechny ho|e|y

t-J.
b,
a

srrěŽrrýclr  b lr jkcr.t 'c l r . j iŽ přcc l  pírr.  r l rrr '  c l t ls lc.cIr l

t l t l ' j inóhtr 1 lorrtrríka. |)rrk l l t rcc trat-az i l  t la st<l-

1;r. rlašich k<ll. \'Ičl r.irrltrst. žc sc z ttlis rr'kltr]lzrli
( lcši .  Zena.jc l r t l  br.a1r.a. je Iraše kr. i r jarrka. Br ' l

t t l  r 'e l ice rr l i lí  l r  př i r te lskí čltxěk. Rr lz l rrtrči l i

jstrre se a Ft.atictlttz 1lttttlr'al slrttl t.tlzr.liŽllÍtn

tel l lPťl l)  c l i i l  na. j ih.  .Iakr l  b l '  l r r l  c l t l  c l1r l i  t l i l r l<l

t t i ' r . l  t tr . t t tčité|t. l '  \ i . . . ' .  í '  č(. l)|  \í j( ' l |  ( ,I l

a tažní 1lt l ic i .
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Postup po skútrové stezce byl díky bohu relativně svižný' Naje-

zeře Hammasanjávri se nám nečekaně proboří přední kolo. Přímo

na stezce je propadlý led, voda jej přelila a sněhová pokýka woří

neviditelnou past. okamžitě seskakujeme z kola ve snaze rozloŽit

váhu na větší plochu. S obezřetností zádumčivého lenochoda

pomalinku postupujeme přes nebezpečné místo. Několikrát pro-

šlápneme hluboko do mokrého sněhu. Stopa se okamžitě zal1e až

po wch vodou. Na botách se vmžiku lytvoří ledová krusta. Naštěstí

to byljen ojedinělý případ. Tojen abychom neztratili obezřetnost.

Na srub vyznačený v mapě d'orážíme už za hluboké tmy. Najít jej

na okrajijezera byl trochu oříšek. Silueta srubu dokonale splývala

s hradbou lesa obklopujícího jezero. Přestože kamna v okamži-

ku žhnou, ještě asi půl hodiny vydechujeme páru do mrazivého

vzduchu. Zhromady roztaveného sněhu získáváme pár šálků čaje

a snažíme se tělu vrátit teplotu odpoúdající živému organismu.

Na kamnech proměníme na kost zmrz|ý ch|éb na voňavé česne-

kové topinky a brzy upadáme po náročné etapě do hibernačního

stavu.

HořícÍ les na lozlouČenou
Ráno nás zve severská příroda do své mrazivé náruče.Jasná ob-

loha a třeskuý mráz se tváří velmi slibně. Vydáváme se přes jezero

na poslední etapu našeho arktického cykloputování. Po zamrzlém

sněhu se jede relatirmě snadno. Do hrobového ticha zní jen wzání

sněhu drceného čtyrpalcov'ými koly. Vycházející slunce to pojalo

na rozloučenou v opravdu velkém stylu' obzor zvolil pro dnešní

monumentální představení sytě oranžovou oponu, která se jen

pozvolna nedá. Začíná nezapomenutelná podívaná. ohnivá koule

lykukuje nad obzor a les před ním rázem lypadájako v plamenech.

Kdl se kolem slunce ntvoří po stranách ještě fragmenty duhy'

nelze už šlapat do pedálů. Jen nevěřícně hledíme na tu neuvěřitel-

nou nádheru. Když jsme ráno opouštěli útulný srub, neměli jsme

ani tušení, co všechno nás dnes potká. Sněhovou krustou napříč

zmrz|ým prosluněným jezerem' lesní single treky mezi severskými

borovicemi, parádní ýhledy. Prostě snowbikerský ráj '..
Dnes dorazíme do lvala, a tím se kruh naší cesty uzavře. Čeká

nás rutinní roz|ožení kol' nasoukání veškerého harampádí do

expedičního vozu a vrátit se zpět najih.
Ale to by asi bylo moc jednoduché. Než opravdu zvedne-

me kotvy, potká nás ještě pár drobných náhod. Autobaterie se

po dvou ýdnech v hlubokých mrazech uložila do zimního spánku

a nejevila lubec žádné známky života' Nenechala se probudit ani

oŽivováním přes kabely z jiné dodávky. Začína|y nám docházet

nápady,jak auto zPojíZdnit. Bylojasné, že plánovaný trajekt se nás

už nedočká. Náš osud byl najednou v rukách božích. Vtom u nás

zastavilo auto a v něm pán s malou slečnou. Byla to Sára ze sobí

farmy se ým tátou. Mikka se chytil ustaraně za bradu a zvažoval

naši neveselou situaci' Pak nás naložil i s baterkou do auta a od.

vezl k sobě domů. A tak jsme u kafe a skvělých toustů probrali

všechno možné od snowbiků přes soby až k historii lidu Sámi.

Baterie se mezitím nabila a my jsme mohli teď uŽ doopravdy

lyrazit na dlouhou cestu. Přes Patnáct rovnoběžek, mraziým

Finskem. deštivím Švédskem, Dánskem a Německem vstříc naší

lyhřáté rodné hroudě'

Viděti jsme místa, kde polární lišky dávají dobrou noc. Viděli
jsme dech beroucí polární záři. Vyzkoušelijsme snowbiky. Přesvěd-

čili se na vlastní kůži o tom, že kolo je naprosto kompetentní stroj

i za polárním kruhem. V mrazivé pustině jsme potkali zajímavá

individua. Díky zkoušejícím drsnýrn podmínkám jsme mohli na-

hlédnout i do vlastního nitra. A hlar.rrě jsme prožili se skvělými

přáteli další neoPakovatelné dobrodružswí. A to je přesně to, co

nás dovedlo až sem, tak daleko za polární kruh'..
.tL,

clFIAFTJ:.
oblečení, které sedí

... když|yžujete

V laboratoři i při skutečném sportovním výkonu
jsme sledovaIi každý detai|, který je u obIečení na
sport dů|eŽitý.

Výs|edkem je nová ko|ekce, která skvěle sedí na tě|e,
neomezuje rozsah pohybu a podporuje Výkon
i radost ze sportu.

?.WWW.CraÍÍ.cz


