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V prvnímokamŽikulozumnéhočlověkajistě napadne,jestliza polárním
kruhemnenína kolo trochu !1.l}i.}i-i
a moŽnái tma a vůbec.
.. Něco na tom
SamCIzřejxrr-' bude,ale vŽdyckyse najdeněkdo'komutakováhle
úvahanestačí.
Ba dokoncemohouněkohopodobnévýzvyneodolatelně
přitahovat.
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Jedním z těch nenapravitelných badatelů
je i duchovní otec polární cykloexpedice
Honza Kopka. Honzovo nadšenípro snowbi.
king a extrémyr,trbecje naProsto bezbřehé
a ''lylety..tohoto druhu umí zorganizovat
dobře' Takžekdyžr,ysloúlsvou myšlenkuprojet na bajku v zimě Laponsko, neměli jsme

šanci něco takového odmítnout. Nadšení
a zapá|enípro tuto myšlenkubylo nakažlivé
jako děská chřipka.Jejímipříznakybyla ho.
rečka (cestovní)a častézáchvaty (euforie).
Jedinou účinnoumedicírroujeprodělat mra.
zivou kúru severu.Nikdo z nás ve skutečnosti
netušil,do čehopřesně se takhleneohroženě
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pouštíme.Jakmoc tam v únorumrzne?Jaké
budou sněhovépodmínky?Jaká je prostupnost arktickým terénem?Jak si s tím Honzoly snowbiky poradí? Spousta podobných
otázek nám zůstalapřed odjezdem zaha|ena
tajemstvím.Všechny ty odpovědi nás vlastně
zajímalyjen tak okrajově. \/šechnynás totiž

KOL O
Společněspojoval rytříbený smysl pro
dobrodružství
a podobnéšílenosti.

Houslrsté
na dlsném
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Expedičnír'tiz nás spolehlivěpřesouvá z Cech aždo Finska. hlrrboko za polárrrí kruh, k jezeru Inari. Tam lyr'rhne
na sníh torza speciálníchsrrěhoých bajků, brašnya haldy expedičl-rího
harampádí. Než dáme všedo pohotovostllího
staru, máme všichnina vorrsechsolidní
námrazu. S přicházejícímsoumrakem
lyrážímenapříčosmdesátikilometroým
jezerem Inari, strávit dva ýdny na kolech v arktickýchpodmírrkách.S čepicí
s nápisem ,,freezkiller..se
vrhám po hlavě
do pr-vnímrazivé etapy. \6ichni jsme
šťastrrí,
žemůžemepo dvou dnech Írmorné jízdy autem opět svobodně šlápr-rout
do pedálů.KdyŽ k půlnociještě ron'hrí
lloční oblohu tyrkysová polární zár'e,
nemárneslov...
Uprostřed tmavé noci spatr.íme
na krajijezerasvětlo.neklamnéznamení
obydlenéhosrubu. olli a Rika nás rádi
vzali pod střechtra podělili se o sálajícíkarnr.ra.oba jsou horrslistéfilharmonickéhoor.
chestrrrr'Rovaniemi.Kdysi se přestěhovalize
Stockholmtrvíce na seveq dál od civilizace.
Rovaniemije vlastněnejsever.nějším
městem,
kde se dá Žir.ithudbou a zároveňžítprosým
životnímstylem.Natrčilinás několik zr,ukomalebných finských slovíček.
Například při
nácúktrýslovnosti ,,h11váh1umenta..(dobry
den)jsme se opravduhodrrěnasmáli. Zrovna
tak poznávárrígurmánských zvláštrrostí
odlišných kultur mělo svojekouzlo.Nakrájelijsme
věhlasnýsyroý speckz italskýchTyrol. olli se
olizovalažza ušimaa na oplátku nás pohostil
temněhnědýmsušeným
losímmasem.
Ráno ještězajdernes ollim na ryby.Což
v praxi znamená r'rtákem \yvrtat v ledu hlu-
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Ranní opar se posttlpně Změnil
v hustottmlhu a r,ytrvalé
sněŽení.Dnes
jsme potkalijedinou živoubytost.Bodréhomístníhoob}Yatelez Pokkary.Jerr
o něco později sledqjeme na obzoru
asi padesátihlavéstádo sobů.K večerrr
mijíme osaměléhozbědovanéhosoba,
očekávajícího
posledníránu osudu.Byl
na tom tak špatně,že se před čtyř.mi
podivnými swořeními vůbec r-resnažil
D0 kop cenám zimane hrozí
prchnout. Překonáváme další velké
jezero Sevetljarvi.Ve vesnici se zahřejeme v místnímbaru a obchůdkuv jednom.
bokou díru, nahodit udici a pak dlouze
hledět na r,ycházející
slunce,dokud se nějaký
Bar má typickouatmosférudalekéhoseveru.
lososnebo char nepřijdou nasnídatk nastraStará barmanka si nás měří nedůvěřir1m
Ženérnučervíkoú.Kdyžjsme z toho čekár-rí pohledem' Dáme si nejdřív kafe z konve
opravdu na kost prokřehlí, nezbyvá než se
a potom hned pivko z lednice. Místnímlarozloučit,sednout do sedel a popohnat pedík, původemz Francie' se zde zapomněl
jiŽ kdysi před pěti lety a živíse pracína sobí
dály. Cestou m{íme skupinku zakuklených
postav na lyžích.
polárníci
Íarmě.Poradil nám zkratku a označilv rnapě
Jsou to Španělé,
z Pamplony.Za hodinku užzasemizímez domísto,kde najdeme loveckýsrub. Dolljeme
hledu' každýza jiným horizontem. Kvečeru
se pivem na cestu a r,ydávámese do černoještě potkáváme Finy na skútrech.Vypnuli
černétmy hledat zrnírrěný
srub, kde bychom
motory' sesedli a nevěřícně ažobdivně krorrv teple přečkali mrazivou noc. Nočníjízda
tili hlavami nad sněžnýmikoly. V jejich tvámá svojejedinečné
kouzlo.Je vidětjen stopa
říchjasně čteme,žepodobnou šílenosttady
v úzkémkuželusvětlačelovky.Stačísjetjen
ještěnikdy nikdo neviděl' O něco později už
kousek vedle do měkčíhosněhu a rázem máse v hlubokémsněhu neudržímev sedlea náte ustlánov naclrrcané
bílépeřině hned vedle
sledqje několik kilometrůtlačenív měkkém
svéhotěžkotonážrrího
kola.
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sněhu. Je to nerovný boj s bílou masou. Balancování'pády' tlačenía klení.
Naše zarputiléplahočenízakončilaŽ
malý sroubek neboli tullipaika' ukryý
v zátočiněna krajijezera.Tma přiclrází
zhruba ve stejnotr dobu jako u rrás'
ale ještě před měsícem,v lednu, zde
panovalapolární noc. V těchto šířkáCh
trvá asi šedesátdní.Jakkrušnámusíbýt
dlouhá polární noc na severu'ilustruje
i trefné eskymácképřísloví:Za po|árri
noci i škaredáŽenazkrásní'..
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SPORTMEN'S
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ba|zám
s 50%Shea
Butter
/ bambuckého
máía'K ošetření
pokoŽky
připráci
siněnamáhané
i sportu'
Regenerační
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přírodní
ÚČinky
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a Vitamin
c'
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ExtrétntlíIonan[lka
Drslrá krajirra clojírrrá pariorzrInatickými
t1úh1ed,v.
Těžko rtizezrrzrt,kcle vlastrrč koI.rčí
fomantika a začílá extt-étlr.Vyčer.páníplynrr
I c i t Í í d á e r r l tl ri i . D o k o l ta l o l t rt rr'it t tjtczcr r1.
střídá severská tttndra se zvlrlěr.rýrnterétreln.
Zůstat sedět v sedle plně l.raloŽer.rého
krlla
rrerríúplr.rězaclarmo. Naložerrékolo rná kolem padesáti kil a r' hlubšírn srlěIlrr se cllor'á
velmi neposerlně. UclrŽet balarrc st<ljítakřka
stejně cnereiejako

tlačerlíkola. Po ryčerpír.

vajícírnclni, kdy.jsnre r-rajeli,rlebo spíšrtšli.jen
l6 kilometrů, cláváme za vdčk Zastř.ešellémtl
bivaktr tr.jezera Skiehčal.asjarvi.Bcz okolkťr
odstr.ojr'{ernekola a měrlíle

rnrazivotr kraji-

rrtt za oclclech tr praskajícíclrkanlerl.
Z at r r p í tn ca z a c l r r í l i j i z rt ríst Ir.lst
pt ovrlt t í
opékaný btiček, k tomtl Zavoníještěirrstantrrí
N

polóvka a čirj. Není pI'íjeninčjšíclrr'íle, rreŽ
když vánr teplo proniká clcl zitlrort ztuhlého

z
o
Pr

těla. Tacly lla severtl nrají i q'lrle lnaličkosti
z c el a.ji r t ýr o z r n ě r tl e žk d e k o liv.j irrde..] a kcb<
l >
rrus.ještčkrásný r1ýhleclzatllženým okýrlkern
do kr.aje a polrárek sliv<lr'ices pt.áteli. Víc trž

Přírocla se 1latt.tlě rozlroclla, že si rrás ttr
1lorlechii aŽ clo jara. Vyprostírne kola zpocl

ke š t ěs t ío p r a v d u n e tř e b a . . .

sIlčhového 1lt.íkrrlr'tt'Strclje obalerlé silIlotr

Obzor. je přcd soLrIttraketnčelr'etrorrlorl!:

C

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.

C

Slape1,llebo ZlnIZneŠ!
i'

)

M ra zivé
rán oa žhavé
s|unce

DrLrhý derr llás zaskočil vítr a srlěŽerlí.

Ilátrrlazott obtěžkárrre ještč brašrrarni a n'cl/tr.írnresc tlál I.ra sever. Viditelrlost .ie mi.
zivui a už ocl st.rtbrtsvortrě tlačítrrečerstrírlt
kř t t 1'ra rr.tst
lt t Élte llt.ť'I e vtrrráI tr p řirlášíje I r
ponlyšlerrí'že IreIl/trrlerla rybratrott. Tlačení
j e j erlill1 z1,ůstrh.
iak se zlrlrřát A |)('lI I ||llI Í)ll|.

íiltí.Ještěnikcly 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<lsttlpa patt.í
r<ls<ltrl1tkovi.
Ros<lIll/rk.je nrcrhtrtrlá krttlor'itii
šclnla s hrrňatýIrr kclžicllerlr. Prcclát<lr cloko-

P<l Ilěkolika lrorliniich nllčky dotlačílrrebiky

nalc přizptisobený arktiCkýni pclrlIrrírrkáIll.

k.jezer.trTszrar.ajarvi'Srlíh se stár'á překvapivě

Pohybtric se 1lo srlěhtt tlrtl<lherri sIradtiě.ji
Irež l,lk. Dosalrt{e hIllottrosti 10 až 2]1 kilt>
gratlťt. V těchto korrčilráclr tlernzi pt.irozetlé-

Čet.stl1íIrr
sněheln zafoukarlá stclpa rtevěstí

sjízdnějšínr.Mljínre di'ě postai'ičkvna lyžích.

rtic clobrého. Oblcllra je bezrlaclějrlě zataŽe-

Je to šrýcarskí p1u.rla ccstč zc Sevett1j:irr'i.
Mají tažnó sárlky na bagáž a běžkv dloLrhé

tiá, tla zenl se snzišejílraldy dalšího srrěhrr.

2,6 trretrtt s v1tzltrlílrrkattclaIlar.,trnroŽlir|ící
chr.izi r' etrrn<lých botáclr. Naclšellě si rrás

ho ncpř.ítelc. Naopak .jc p<lstracherrrsobti.

Má pověst bezohledné šelmy.Neohroženě
napadá sobí sráda. Způsobípaniku, oddělí
slabékusy, zůene je do hlubokého sněhu.
Kdyžje oběťv pasti, snadno ji zadávt,z nebohého soba si vyrve jen tu největšídeli.
katesu - jazyk. Zbytek ponechá napospas
drobnějším' méně úspěšným severským
predátorum, například polární lišce.

Chcete mÍthodnéděti?
Vezměte je na rybyl
U jezera Čuomasjárvise rozhodujeme
pokračovatještě
dále na sever.Necháváme
za sebou poslednísrub na cestě,poslední
zácÍrytnýbod. Teď ú nezbýá než dorazit
až do Nuorgamu, nejsevernějšíhomísta
Finska a EU zároveň. Cestou pozoruji skupinu divokých sobů' VeškerouPozornost
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 zabezpečnýhorizont.
Tady na severu Finska se pohybuje celkem asi 230 000 divokých a zdomácnělých
sobů'
IGajina je najednou mnohem kopcovitější.Co těžkotonážnísnowbike nedede,
to vytlačíme.Najde se i nějaký ten prudší
sjezd. Když s pískajícímibrzdami klesneme
k jezeru Puhmankijarvi, nestačímese divit.
Zror'rratak i rodinka, klečícíse svýmičtyrmi
dětmi ve sněhu, jen tak uprostřed bílého
ničeho.Nejmenšímubudou možnátň roky.
Všichni mlčky klečíve sněhu, před sebou
díru v ledu a nahozenou udičku. Trpělivě
čekajína záběr rybky. Myslím,žejsem ještě
nikdy neviděl hodnějšía klidnějšíděti. Náš
přijezd budí menší rozruch a oboustranné překvapení. Poklábosíme, probereme
místní,,novinky,.a již za šerase lydáváme
v hustém sněženípřes desetikilometrové
jezero. Mísry je sněhová nadílka tak bohatá' že musíme bajk popotlačit, dokud
není powch zase permější.Za jezerem se
napojujeme na cestu do Nuorgamu. Po celodenním putování se už vidíme v jediné
místní hospůdce. Tam se dostaneme až
před půlnocí,dokonale mokří a vyčerpaní.
Sušímetěla a útroby naopak zavlažujeme
místním pivem. Paní za barem nám prozradila předpověď na nejbližšídny. Zítra
bude jen asi.21 "C' ale pozítříuž má pňjít
,,pořádná,, zima' ..

Na skok u Sámi people
Ráno se probouzíme do jasného,mrazi.
véhodne. Počasíčko
aspoň trochu zmírňuje
nášsplín. Dnes poprvéměníme směr a wacíme se zpátky na jih. Vracíme se do Ilala,
tentokrát po Arctic Highway. Dofukujeme
pláštěna 2 MPa a hrneme po ledovatésilnici 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 znamená vlhko, a tím i nepřijemné ochlazení.
Uprosďed noci po sto kilometrech šlapání, vyhlížímejakoukoliv možnost rozbití
bivaku. Jenže všude kolem cestyjsou haldy hlubokého sněhu. Unaveně bloumáme
Ztemnělou silnicí' kdyžr,tom nás nečekaně
owítídomek u cesty s kouřícím komínem.
Nezbýá než se poptat na kousek místa,
kde bychom složili hlavu. A tak poznáváme rodinku původních ob1vatel Sámi.
Respektive čtyři ztepilé Laponky. Nebýt
osmileté Sáry byl by jejich věkoý průměr
kolem 70 let. osýchají se použítsvéskrom.
né znalosti angličtiny.Jsou celkově trochu
plďí' ale nakonecjsme 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 češtinouspolečnéháčkya čárkynad písmenya kupodivu se
i shodně lyďovují.
Ráno je opět třeskuýh -27 "C a jasná
obloha. Paní Eila nám bez ptaní přichystala skromnou snídani. Chléb, džem' ča.;
a kousky ry'rovéholososa. Byli jsme zvědaú,
čímse lidé v tétopustině 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 částkončísamozřejmě
pod pokličkou. Maso se takésušído záso.
by. Kusy masa visí pod sítítři měsíce, než
je mráz dostatečněvysuší.Z kůžehlaly se
qrábějí typickémístníboty a dalšídoplňky'
z parohůrukojeti nožůa dekoratirmíknofli
ky. Na památku nám Eila zabalilrasobí kůži,
kdyby opravdu hodně přituhlo. S rodinkou
jsme sejen těžkoloučili'ale cestazpět bude
ještědlouhá.

jed|ouhá
jezerech
|}asatcestaz
eRdoíinského
|Va|a
2700km
atÍVá
48hod.i s trajektem.
Pozamrz|ých
a skÚtrových
_ Sevettijarvi'
jsmenaje|i
jeněko|ik
stezkách
490km
za.l1dní.
Natrase
možnostidoplněnízásob
Nuorgam,
Utsjoki,
Kaamasen
a lnari.
jsouběhem
podmínky
proměn|ivé'
procestu
Podneb|lsněhové
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MyjsmezvoIiIi
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od1.prosince
do31.|edna.
Průměrné
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l6 "C,v noci-25"C.
lla!ší!nlomaDc!WwW.arctictrai|.com'
http:/Ávlvw'jankopka.czlIaponsko-08'htm,
http://harmaasusi'vuodatus.neV
blog/.1
166244,
http://en.wikipedia.org/wiki/Aurora_(astronomy)

poláÍní
ho|e|y
Přís|řešek
uplostřed
křaiinyie nadvšechny

t -J .

b,

Básník l.tiltos|řeci
ry
trtnc1

-l
&
a

UŽ při dalšízastál.cc.jsrrtcsc Zl]()\'tlpr.esl'ěcl.
c.ili' Že ll<ldr.ostlr r'sti.íctrllstrttístrtícIt
rlllrr'atel

t

.je zrle běžnÝnr .jcr.crlt' Ptl Ittltlsttl1l.jízclčsc
scl'crrikelttv zátlech zastarltjenle aŽ v nejbliŽší

{

..cirilizaci'. rr čcr.1lacístatlit'c, l' KltartlaseIltt.

s

Stln'a <lpřrrktlltl tl stt.orrr,zjel'ísc tr rnčc.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.

t

I

r'irtelir tt.lrpcr.Httecl se ziljírlrít'kde jsrrle se trr

C\l

()
@

o

i'zlrli s těnli podirrrÝuri srtěŽrtútlik<llr''Harr-ije
tlpt.ar.cht
ziriírnarÍčlověk.(]elélétcltrírr'í
v kcrpcíclr la1lrlIlskétLrnclrrlkcle trrlří a 1líše.Na ziltt t ts c s t i t l tttetl < rl ' e s tr i c ca č e kiirla lét rl.N en léIr ě l l o c l r .í1t l a n íz 1 l r r r r r 1 ; rr' sr iirrt it a kó ( ) ch ( ) t l) č
ptlklirbtlsila. zrlalrtta rtltbírl]itkítr'tr.ktcr.ii Iri,tItt
r. té zirně 1li.išlahtlclnč t1iclcl.\\rltrcrlč 1ltrclčk t x'al a za r r í u ' ště v r r . j e j íshhrtlprr.
l
I'a rlí.j ist ěa n i
je pt-<ltllts zastlir'katr .je.jí
IretLrší.
.jaktlLr <lítz<lu
rlzrthtcštlístokilotttetrtlr'ť'
tl.lLsc'
1lrrIrl1lr.'.jcrlirlai
Rirzenr si r' tollr bohelrr zir1lonrcntrtérrikr.itji

o
o

1lř.ipadíurrejako nějak1r veler'zitcnítnítr'štěr'a
z .jirróho s.ěta. Popře.jc rlirrll ještě šťasttl<lrt
c c s t t r .a Il l tr l r l ča ťtl c z ttl L z ttc t lt c ]

Cestori na-,i
lrli

i r[ncs
Tirk .jakcl .jiŽ rrč'ktllikr.:,rt,
1li.eclser'zetí.
zajínlzir.orr
\,el.
ltclclrlč
prlstal'ičktr.
l]()tkll\'.lIlle

srrěŽrrýclr
blrjkcr. t'clr. jiŽ
p řccl p írr.rlrrr 'cltlslc. cI rl
|)rrklltrcctrat-az iltla st< ltltl'jinóhtr 1lorrtrríka.

trl sanlotírř.skÝli-allcrlLrzskíccsto\'žltcl.Ptl ttlj c

žc sc z ttlis rr'kltr]lzrli
1;r.rlašich k<ll.\'Ičlr.irrltrst.
(lcši. Ze na. jclrtl b r. a1r. a. je
B r' l
I rašekr. irjarrk a.

rrž pět lídnťr bíl<lrt1lrtstitttltrclrl Bilt.t-tltstlr'a

ttl r'e lice rrlilí lr p řirte lskí č ltx ěk. Rrlz lrrtrč ili

trti skt.otnll e-:oclění t r.ekai.,tl,tlrtt<lttcísziirkr''.|e

ttioř'e sIrrěretlrrl<llr'ala. Nl'rlí nrir 1;řeclsebrltr

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

I)al š íd e n j s n r c s i r . z a l i d o lila lr' rrl.a zitilil

j ešt ě.j ec lrr<tlrr
ak tllotrlrcltrccstlr,j|tk()tlufazil

te lllPťll) cliil na. jih. . I akrlb l' lrrl cltl cl 1 rlitlilrl< l

D

kiltlrrrctrťrprl skútr.<lr.é
trase. \.zlrlt'rlt.trrk r'el-

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

tti'r.l

o

rt t i 1l t l zr Il tí I tttt
l l tl j e z c l L r . j cttl Irrlc ln ět lrlvírž rré

Ft. atlctll. tz
sc cl 1ltld ir'rlÍch
kolik skrt t c čnrlstí.

a tažní1ltlici.

F

ttr.tttčité|t.l'

\i...'.

í'

č(.l)| \í

j('l|

(,Il

Postup po skútrovéstezce byl díky bohu relativně svižný'Najezeře Hammasanjávri se nám nečekaněproboří přední kolo. Přímo
na stezceje propadlý led, voda jej přelila a sněhová pokýka woří
neviditelnou past. okamžitě seskakujeme z kola ve snaze rozloŽit
váhu na většíplochu. S obezřetností zádumčivéholenochoda
pomalinku postupujeme přes nebezpečnémísto.Několikrát prošlápneme hluboko do mokrého sněhu. Stopa se okamžitě zal1e až
po wch vodou. Na botách se vmžikulytvoří ledová krusta. Naštěstí
to byljen ojedinělý případ. Tojen abychom neztratili obezřetnost.
Na srub vyznačenýv mapě d'orážímeuž za hluboké tmy. Najítjej

clFIAFTJ:.
kterésedí
oblečení,

na okrajijezera byl trochu oříšek.Silueta srubu dokonale splývala
s hradbou lesa obklopujícíhojezero. Přestože kamna v okamžiku žhnou,ještě asi půl hodiny vydechujeme páru do mrazivého
vzduchu. Zhromady roztavenéhosněhu získávámepár šálkůčaje
a snažímese tělu vrátit teplotu odpoúdajícíživémuorganismu.
Na kamnech proměníme na kost zmrz|ý ch|ébna voňavéčesnekové topinky a brzy upadáme po náročnéetapě do hibernačního
stavu.

HořícÍles na lozlouČenou

Ráno nás zve severskápříroda do svémrazivénáruče.Jasná obloha a třeskuý mráz se tváří velmi slibně. Vydáváme se přes jezero
na poslední etapu našehoarktického cykloputování.Po zamrzlém
sněhu sejede relatirmě snadno. Do hrobového ticha zníjen wzání
sněhu drceného čtyrpalcov'ýmikoly. Vycházejícíslunce to pojalo
na rozloučenou v opravdu velkém stylu' obzor zvolil pro dnešní
monumentální představení sytě oranžovou oponu, která se jen
pozvolna nedá. Začínánezapomenutelná 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 užšlapatdo pedálů.Jen nevěřícně hledíme na tu neuvěřitelnou nádheru. Kdyžjsme ráno opouštěli útulnýsrub, neměli jsme
ani tušení,co všechno nás dnes potká. Sněhovou krustou napříč
zmrz|ýmprosluněným jezerem' lesní single treky mezi severskými
borovicemi, parádní ýhledy. Prostě snowbikerskýráj '..
Dnes dorazíme do lvala, a tím se kruh našícesty uzavře. Čeká
nás rutinní roz|oženíkol' nasoukání veškeréhoharampádí do
expedičníhovozu a vrátit se zpět najih.
Ale to by asi bylo moc jednoduché. Než opravdu zvedneme kotvy, potká nás ještě pár drobných náhod. Autobaterie se
po dvou ýdnech v hlubokých mrazech uložilado zimního spánku
a nejevila lubec žádnéznámky života'Nenechala se probudit ani
oŽivováním přes kabely z jiné dodávky. Začína|ynám docházet
nápady,jak auto zPojíZdnit.Bylojasné,žeplánovanýtrajektse 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
všechnomožnéod snowbikůpřes 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
Dánskem a Německem vstříc naší
Finskem. deštivím Švédskem,

...když|yžujete

lyhřáté rodné hroudě'
Viděti jsme místa,kde polární lišky dávají dobrou noc. Viděli
jsme dech beroucí polární záři. Vyzkoušelijsme snowbiky.Přesvědčili se na vlastníkůžio tom, žekolo je naprosto kompetentní stroj
i za polárním kruhem. V mrazivé pustině jsme potkali zajímavá
individua. Díky zkoušejícímdrsnýrn podmínkám jsme mohli nahlédnout i do vlastního nitra. A hlar.rrějsme prožili se skvělými
přáteli dalšíneoPakovatelnédobrodružswí.A to je přesně to, co
nás dovedlo ažsem, tak daleko za polární kruh'..

V laboratoři i při skutečnémsportovnímvýkonu
jsme sledovaIikaždýdetai|,kterýje u obIečení
na
sport dů|eŽitý.
Výs|edkemje nová ko|ekce,která skvěle sedína tě|e,
neomezuje rozsah pohybu a podporuje Výkon
i radostze sportu.
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