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Tento cestopis věnuji své mamince. Patří jí můj obdiv za to, že s menším či větším psychickým 

vypětím zvládá naše cesty za rovnoběžku 66° a že se smířila s tím, že její starší dcera si jako ideální

dovolenou představuje 25 kg batoh, špinavé pohory, stan a posezení u ohně v péřovce. A to ještě 

chuděra netuší, že naše dovolená v roce 2019 se bude odehrávat v Grónsku :-)

Zdroje informací, pokud není v textu uvedeno přímo:

www.wikipedie.cz

www.luontoon.fi

Rough Guides

Lonely Planet
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Část první

Přípravy
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Už naposled

Letošní Finsko mělo být naším Finskem posledním. Ano, tímto jsme chtěli uzavřít naši severskou 

anabázi, kdy jsme plánovali udělat za naším trmácením se severním směrem důstojnou tečku. 

Důvodů bylo vícero, ale asi tím nejdůležitějším byl fakt, že se všude všechno v Evropě, Finsko 

nevyjímaje, přílišně civilizuje. Naše každoroční putování těmito odlehlými kraji krásně ukázalo tuto

neblahou změnu. Jelikož se nám nastolený trend pranic nelíbí, rozhodli jsme se, že letos Finsko fakt

už naposled, a v roce 2019 navštívíme Grónsko. Protože jako Rusové v době komunismu, i já ráda 

plánuji na pětiletky, otevřel se tímto naším rozhodnutím prostor pro další výlety. Jednoznačné pouze

bylo, že by se naše další cesty měly odehrávat v subarktické oblasti a že by krajiny měly být pokud 

možno divoké, tedy bez civilizačních vymožeností a ideálně bez lidí.

Horší bylo, že než jsem se definitivně rozhodla,

kam s námi další rok, nadhodila jsem Lubošovi,

shodou okolností se tak stalo letos ve Finsku,

možnost přechodu v Grónsku. Ten se totiž pro tuto

akci nadchnul natolik, že už nebylo možné

destinaci nějak změnit. Tedy ono by to možné bylo,

jelikož si vůbec nepamatuje jednotlivé severské

státy, kdy se mu tyto díky podobnosti stírají, ale

obávám se, že rozdílu mezi ostrovem Grónsko a

jinou zemí by si určitě všiml. Každopádně mě tím,

že tak nečekaně souhlasil s Grónskem, zbavil

břemene rozhodování. Prostě dovolená 2019 se

bude odehrávat na tomto největším světovém ostrově a basta!

Proč je červená fixka nejdůležitější pomůcka trekaře

Zakoupila jsem sobě mapy Národního parku Urho Kekkonen. Zakoupila jsem napřed mapu 

pokrývající celý park, v megalomanském přesvědčení, že jej hravě překrosíme z jedné strany na 

druhou. Když objednaná mapa z Finska dorazila, mimochodem, ve schránce se ocitla čtyři dny po 

zaplacení, tak jsem usoudila, že do neznačeného a stezek prostého terénu prostě stovka nestačí 

/stovka je mapa s rozlišením 1:100 tisíc, tedy jeden centimetr rovná se jeden kilometr/. I rozhodla 

jsem se tedy, že padesátka pro nás bude lepší /padesátka je mapa s rozlišením 1:50 tisíc, kdy jeden 

centimetr znamená půl kilometru/. Tahle mapa mi se mi již jevila jako přijatelnější. No jo, co ale se 

dvěma mapami? Rozhodla jsem se danou situaci pojmout ve svůj prospěch, kdy jsem prohlásila, že 

exempláře dvou map máme kvůli bezpečnosti, jelikož každý z nás bude vybaven svým kusem pro 
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případ nechtěného rozdělení na treku.

Každopádně pohledem do mapy jsem zjistila, že se fakt budeme pohybovat neznačeným, divokým 

terénem. Abych si alespoň trochu usnadnila orientaci, podle slovního popisu na netu jsem se tam 

červenou fixkou snažila alespoň přibližně vykreslit plánovanou trasu, abych pak věděla plus mínus 

pár kilometrů, kam že to vlastně směřujeme. Že jsme nakonec šli jinudy, protože mnou namalovaná 

trasa v mapě byla neschůdná, je už věc jiná.

Generace BBC aneb jak jste zesynchronizovali mapu a buzolu?

Já jsem ještě z generace BBC, tedy born before computers /pro neangličtináře: narozen před 

počítači/, takže pro mě je schopnost orientace podle papírové mapy a buzoly klíčová. I když jsem 

vlastníkem přístroje GPS, a to dokonce od roku 2007, stále u mě hraje prim chůze podle papírové 

mapy, kde si daleko více uvědomuji, kde se v krajině nacházím, než kdybych pouze sledovala sama 

sebe jako bod pohybující se na čáře na displeji. A to nemluvím o tom, že papírové mapě nikdy 

nedojdou baterky. OK, může se roztrhnout, ulítnout ve větru a podobně, ale stále u mě převažují 

pozitiva nad negativy. Jen to chtělo oprášit znalosti, dávno zapomenuté a odsunuté do 

nepoužívaných mozkových synapsí.
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Před odjezdem jsme měli s Lubošem spor, zda brát GPS nebo ne. On oponoval neznačeným 

terénem, já svou schopností /ha, ha, ha/ orientace v terénu a zbytečnou váhou /cca 300 g včetně 

baterek, to máte dvě a půl večeře!/. Nakonec mě ukecal a byla jsem mu vděčná, protože v krajině 

bez výrazných rozpoznatelných a identifikovatelných bodů by se pouze pomocí papírové mapy a 

buzoly orientovat nedalo. Naši polohu jsem zjišťovala tak, že jsem si zeměpisné souřadnice z GPS 

vynesla na papírovou mapu podle sítě souřadnic na jejích bocích, a to za použití tužky, papíru, 

pravítka na buzole a rychlých počtů. Práce tak na 15-20 minut, kterou bylo nutné činit každou asi 

hodinu, jinak hrozilo, že skončíme ve vedlejším údolí, což by znamenalo zbytečnou zacházku 

několik kilometrů. Když jsem pak po návratu

promítala rodině fotky, švagr se mě zeptal, jak

jsem synchronizovala mapu a GPS. Z legrace

jsem mu odvětila, že přece pomocí wifiny.

On, nepocházející z generace BBC, o mé

odpovědi fakt chvíli uvažoval jako o reálně

možné.

Krátká poznámka: GPS přístroj nám sloužil

hlavně jako hodinky. Protože jsme v něm

neměli nahraný mapový podklad, nešlo jej

používat k navigaci v terénu přímo.

Jak nám trollové části výbavy schovali

Nějak záhadně se nám v poslední době ztrácejí věci. Napřed nám trollové či jiní skřítkové schovali 

tyčky od stanu Jurek, z jejichž ztráty mě vinil Luboš. Totiž naposled, kdy ještě jevil tento přístřešek 

znaky kompletnosti, bylo rodinné setkání v kempu v Hranicích na Moravě, kterého se on neúčastnil. 

Tehdy jsem šla v sobotu spát až v neděli nad ránem, a stan jsem balila stále ještě v mírném 

alkoholovém obluzení. Marně jsem ale Luboše přesvědčovala, že zase takový kokot nejsem, abych 

na rovném prostranství v kempu nechala pohozené tyčky. Já se naopak domnívala, že jejich zmizení 

způsobil on. Totiž já po návratu stan volně mrskla do sklepa, což se jemu nelíbilo, a musel ho 

rozvěsit na gumicuky v našem sklepě za tímto cílem natažené. Argumentovala jsem tím, že kdyby se

vykašlal na rozprostření stanu, tento by stále dlel ve svém obalu, místo toho jej musel vytahat a 

tímto okamžikem se někde v zakřivení časoprostoru ztratily ony tyčky.

Naštěstí se jednalo o stan kempový, takže Finsko ohroženo nebylo. Ovšem trollové se nevzdávali, a 

vymysleli pro nás hru zvanou „Jak si poradit ve čtvrtek večer při balení baťohů, když v pátek po 

práci jedeme vlakem do Prahy.“ Prostě jsem zjistila, že nemáme nepromokavé obaly, do nichž 

běžně klademe věci náchylné na promočení, jako třeba ručníky, čajové sáčky a podobně. Chvíli 

jsem uvažovala, že zkusím v pátek před odjezdem rychlíku do Prahy honem vlítnout do 
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outdoorového kšeftu a tyto vaky zakoupit, nakonec jsem to vyhodnotila jako nereálné, jelikož se 

můžu zasekat v práci, nehledě na to, že pobíhat v tropických vedrech po městě v zateplených 

kalhotách a s 25 kg batohem není zrovna příjemná kratochvíle.

Pro životně důležité věci, jako třeba spacák, péřovku a spací oblečení, jsme nepromokavé vaky 

vlastnili, chyběly nám jen ty výše uvedené. A na rozdíl od stanových tyček, které se nakonec po 

několika měsících nalezly, loďáky nadále postrádáme.

Začátečnické chyby

Absenci nepromokavých obalů jsem nakonec vyřešila několika reklamními igelitkami. Ty se pak 

dokázaly dostat do všech záběrů a na jakoukoliv fotku, takže by mi ona firma, aktuálně 

zaměstnávající mého manžela, správně měla zaplatit za provedenou reklamu. Tyto sáčky měly pak 

ještě tu výhodu, že se daly použít i jako odpadkový koš, zejména ke konci treku.

No a jak to nakonec dopadlo se ztracenými tyčkami? Luboš se někdy v listopadu rozpomněl, kde je 

vlastně tehdy v červnu pověsil. Na jediném místě, které jsme neprohledávali, protože tam bychom 

stanové tyčky nikdy neumístili :-)

Já jsem se ukázala jako naprostý začátečník, a učinila jsem fatální chybu s porušením základního 

trekařského pravidla, které hovoří, že nehty na nohou se stříhají minimálně týden před akcí. 

Kdepak, já jsem taková frajerka, že jsem tuto zvyklost naprosto ignorovala, a nehty si zkracovala 

den před odjezdem, což nemohlo dopadnout jinak, než že jsem se střihla do kůže palce nohy. 

Ideální podmínky pro následné podebrání nehtu. Na svou obranu musím říct, že za vše může debilní

stařecká vetchozrakost, kdy vzdálenost mezi nůžkami a očima byla přesně v mezifázi, kdy jsem 

neviděla ani s brýlemi, ale ani bez nich. Takže za to vlastně nemůžu. Akorát kdybych onen úkon 

prováděla několik dní před akcí, zhojilo by se mi to bez následků a dalšího rizika. Oni ti staří 

trempové moc dobře věděli, proč tak činí :-)

Jak si Luboš pas zapomněl

Naše cesta do Prahy byla domluvena na pátek, protože odlet do Finska jsme měli naplánován na 

sobotu ráno. Když myslím ráno, tak myslím ráno dle Vargovčíků, tedy před polednem. Z těchto 

důvodů jsme si zajistili levné ubytko pár kiláků od letiště a do Prahy jsme se rozhodli odfrčet v 

pátek odpoledne. Já rovnou z práce, tedy sbalená s 25 kg batohem a v pohorách a zateplených 

kalhotách, Luboš z domu, jelikož měl náhradní volno. Jaký byl tedy můj údiv, když mi v pátek 

dopoledne od Luboše dorazila smska, že si v práci zapomněl pas a že se pro něj vrací. Měla jsem 

chuť ho uškrtit, protože jej za 27 let společného života znám natolik, abych věděla, že „otočit se na 

skok v hokně“ v jeho pojetí znamená „strávit několik hodin pendlováním mezi kanclem a 

východem“, protože ten člověk ho zastaví a prohodí s ním pár slov, onen s ním bude potřebovat 
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něco zkonzultovat, tamten si namyslí, že od něj potřebuje podpis na jakési lejstro, a rázem bude 

vlak do Prahy v prdeli. Naštěstí si byl Luboš dostatečně vědom subordinace, tedy svého místa v 

rodině, a celkem reálně se více obával své zákonité manželky, než šéfa, tudíž se opravdu vrátil 

cobydup.

Pokud si kladete otázku, na co jsou nám pasy, když letíme do Schengenského prostoru, tak vězte, že

je to z prakticko-bezpečnostních důvodů. Každý z nás má u sebe svoji občanku a pas toho druhého. 

Když někdo ztratí či mu ukradnou dokladovku, furt ten druhý bude mít k dispozici cestovní doklady

obou, umožňující nám ze země vycestovat bez nutnosti návštěvy ambasády. Na celé situaci mně 

akorát vadí, že dnes už turista nedostává razítka do pasu. To by se sbíralo, což?

Jak probíhal test vybavení

Nakonec jsme se s Lubošem šťastně shledali v Brně na hlavním nádraží, v čekárně 1. třídy. Jelikož 

Luboš v šalině degustoval víno, měl snahu si na podlaze roztáhnout karimatku a pospat si než nám 

dorazí šnelcug do Práglu. Naštěstí jsem mu v tom vlastním tělem zabránila, tož se alespoň uložil na 

stolek, opřen o své lokty, a vytuhnul. Jelikož si stihnul vyzout pohory dříve, než jsem to zjistila, 

vytvořil si kolem sebe určitý prostor, kam se nikdo z okolních cestujících neodvážil přiblížit. 

Nejhorší na celé situaci bylo, že já se těšila na vínko, které vezl, on jej ovšem z valné části vyžahl.

Já jsem se pro změnu rozhodla otestovat nepromokavost svých kalhot masivním politím 

minerálkou. K mé neskonalé radosti membrána nepropustila

dovnitř téměř žádnou vlhkost. K mé již menší radosti ona

membrána ani nepropustila žádné teplo zevnitř ven, takže mi v

zateplených kalhotách bylo v parném srpnu poněkud teplo. Co

teplo, byl mi hic jak prase, a přehřívala jsem se jak papiňák.

Jelikož jsem už tuhle situaci zažila loni, nijak více mě to

neznepokojovalo. Nerozpustila jsem se a nezkolabovala tehdy,

nestane se to ani nyní. Sice jsem se pro okolí jevila spíše jako

adept pro Chocholouška, ale přece si nebudu na hrudník věšet

ceduli, že letím z čtyřicetistupňových veder do mínusových

teplot. A vůbec, co je komu do toho, že se dobrovolně peču v

kalhotách určených do zimy?

Základní poznatky z cesty

Cestu do Prahy jsme absolvovali tolikrát, že mi přijde jako nošení dříví do lesa ji sem znovu 

popisovat. Vypíchnu ale důležité poznatky z letošního přesunu, které se lišily od těch předchozích:

- Na mém expedičním kartáčku za ten rok, co jsem jej nepoužívala, vyrostla jakási plíseň. Nezbylo 
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mi než doufat, že jelikož je zelená, mohlo by se jednat o nějakou formu penicilínu, tudíž by mohla 

ochránit můj kartáček před napadením další havětí. Pokud nevíte, co je to expediční zubní kartáček, 

tak se jedná o předmět na ústní hygienu, kdysi denně používaný, poté pro vypelichanost vyřazený z 

běžného života a určený na výlety.

- Zjistila jsem, že učesat si vlasy na pěšinku pouze kartáčem, bez hřebene, je prakticky nemožné, to 

už je jednodušší sestřih à la „na mužstvo“ rozhrábnout rukama.

-  Další test nepromokavosti kalhot svrhnutím si hrnku kávy do klína nebyl zrovna dobrý nápad. 

Sice nic neproteklo dovnitř, ale kaťata pěkně zasmrádla.

- Vyprat si v umyvadle hotelu kalhotky erárním šamponem znamenalo se ráno rozhodovat, zda na 

snídani půjdu ve vlhkých, či naostro. Můžete jen hádat, která varianta zvítězila :-)

Na tento výlet jsem si koupil buzolu a půjčil GPS aneb nejste 

náhodou Šílení sobi?

Jsme slavní. Jsme slavní! Jsme slavní :-) To si tak sedíme v Praze na letišti u naší brány, kde s námi 

čekala asi stovka dalších cestujících mířících do Helsinek, když tu se najednou za mými zády 

ozvalo: „Nejste náhodou Šílení sobi?“ Mé zakoktání, podobné chrochtotu, mělo imitovat 

souhlasnou odpověď, což si naštěstí dvojice mlaďochů vyložila správně. Vyklubal se z nich 

příjemný manželský pár, mířící úplnou náhodou do stejného národního parku, jako my, tedy do 

Urho Kekkonena, a znající naše webovky, které spravuji pod úderným nickem Šílení sobi. Dvojice 

měla natolik nastudované všechny moje žvásty tam zveřejněné, že když uviděla dva človíčky v 

tričkách s nápisy Urho Kekkonen, napadlo je, že to musíme být my. Zajímavý logický předpoklad, 

vezme-li se v potaz, že v ČR je 10 milionů obyvatel, a po odečtení nemluvňat a seniorů zbude stále 

dost lidí na to, aby se statisticky člověk trefil do rozpoznání

konkrétních osob. Tento pár, jenž disponuje potomky 1,5 a 4

roky a které odložil k prarodičům na dva týdny, se plánoval

vydat na trek divočinou parku, kde není signál ani stezky.

Nevím, kdo je více odvážný, zda rodiče, hlídačové či

haranti :-) Asi se v takových případech neřeší u prcků

zaražené prdíky, ale až objevení se krve. Každopádně pokec s

nimi byl velmi inspirativní, navíc nám byli hodně sympatičtí.

Prostě stejná krevní skupina, to se hned pozná, a shodou

okolností absolvovali trek v Grónsku, na který se chystáme

příští rok, takže nám mohli poskytnout cenné rady.

Příjemný chlapík, říkající si Kubýk /fakt s tvrdým y/ nám při

vyměňování si teoretických informací stran Urho Kekkonena
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sdělil, že se taky budou pohybovat divokým, neznačeným terénem, takže si za účelem tohoto treku 

koupil buzolu a zapůjčil GPS. Když tohle řekne turista, který přešel Grónsko, asi to taková prdel 

nebude.

Better latte than never

Na letišti Václava Havla jsem jako kafař neodolala a navštívila místní kavárnu, samozřejmě nikoliv 

za účelem degustace voňavé černé tekutiny, nýbrž kvůli utracení zbylých kovových českých mincí, 

abych pak netahala těžkou peněženku. Zatímco jsem stála frontu na kávu, upoutalo mě heslo tamní 

provozovny, nepřeložitelné do češtiny :-) Pro neangličtináře: Better late than never =  lépe pozdě 

než nikdy, better latte than never = lepší latéčko než nikdy :-)

Náš let z Prahy do Helsinek a následně z Helsinek do Ivala probíhal bez problémů, pokud 

nepočítám to, že jsme v Helsinkách měli na přestup šest hodin, jejichž valnou část jsme strávili v 

centru města přežíráním se v sushi baru. Opět jsem po návštěvě této provozovny nemohla měsíc 

vidět sushi, což bylo v této situaci celkem jedno, jelikož jsme většinu této doby strávili v divočině, 

kde nejbližší sushi mohlo být vzdáleno několik set kilometrů. Po loňské zkušenosti nevím, co by 

pro nás bylo za polárním kruhem dosažitelnější: sushi nebo zubař?

Na nejsevernějším letišti Finska jsme skončili o půlnoci. Naše cesta do domluveného hotelu, 

počítám že jediného v té oblasti, byla zkomplikována naprostou absencí turistůchtivých taxíků. Vůz

taxislužby, ochotný odvézt cestující, se tam vyskytoval pouze jediný, a jednalo se o domluvené 

auto, do nějž jsme se rvaly celkem tři jednotky. Chlapík, jenž zmeškal předchozí let, a tudíž si 

zajistil taxi až do místa určení, vzdálené tuším několik set kilometrů, dvojice mně neznámé 

národnosti, kteří k taxíku došli pár minut před námi, a naše maličkosti. Naštěstí původní 

objednavatel převozu měl pochopení pro nás ostatní, a byl ochoten nás vzít s sebou. Problém 

vyvstal akorát při placení, jelikož dotyčný Fin byl natolik solidární, že náš stáhnul o symbolický 

obnos. V podstatě si vyžádal nejnižší možnou částku v eurech v bankovkách, přitom podle referencí

na netu bychom při řádném objednáni taxíku platili minimálně čtyřikrát tolik. Sice jsme byli ve 

voze směstnáni jako sardinky, ale nikomu z nás to, myslím, nevadilo.
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Pevnost Boyard na finský způsob

Taxík nás vysadil před jedním ze dvou ubytovacích zařízení v Ivalu. Protože jsme se u hotelu 

objevili kolem jedné hodiny po půlnoci, museli jsme mít předem domluvené předání klíčků k 

našemu pokoji, když recepce zavírá úderem 21. hodiny. Druhá dvojice, která s námi vozem 

cestovala, zkušeně zamířila do hotelového baru, kde to zjevně žilo. Luboš tak chtěl učinit taky, já se

ale vytasila s mailem, v němž jsem měla popsané instrukce, jak se dostat ke kýžené vstupní kartě do

hotelu a následně do pokoje.

Protože naše zavazadla byla obalena kilometry folie, a nedala se tudíž snadno přenést z místa na 

místo, nechal mě Luboš hlídkovat na chodníku, a vydal se dle mých pokynů hledat klíče. Vrátil se 

asi za 20 minut vysmátý jak sluníčko, kdy ve mně zatrnulo, že to snad vzal přes bar a pro 

obveselení vypil nějaký ten tekutý uklidňovač. Kdepak, měl jen dobrodružné dobývání se dovnitř. 

Napřed musel trefit ten správný vchod, jelikož komplex měl vlezy asi tři, a samozřejmě ten náš byl 

na opačné straně budovy. Poté na venkovní zdi objevil několik umístěných schránek. Toto vše 

samozřejmě konal potmě, jelikož nikoho z vedení hotelu zjevně nenapadlo, že když někdo přijede v

době zavřené recepce, tak asi bude tma. Naštěstí si Luboš poradil, a posvítil si mobilem. Zde krátká 

vsuvka: já pro takové případy nosím malou baterku na klíčích. Konec krátké vsuvky. Následně, a to 

bylo prý nejsložitější, musel mezi několika na zdi přišroubovanými krabičkami poznat, která má 

číslo jedna. Prý řazení nebylo popořadě, nýbrž náhodně. Když už měl tedy nalezenou naši schránku,

musel na otočném zámku zadat čtyřmístný pin.

Ten jsem mu sice sdělila, ale tento fakt se nedostal

do výplně mezi jeho ušima. Naštěstí jsem mu,

počítajíc s touto eventualitou, včas všechno

vytiskla, takže ho napadlo nakouknout do papírů,

které třímal v ruce, kde za svitu slabého displeje

mobilu objevil onen pin, a ten úspěšně asi na třetí

pokus naťukal /není nad to, když lejstro musíte číst

bez brýlí, kdežto čísla na „trezoru“ jsou vidět

pouze s optikou na nose/. Situace mu přišla natolik

vtipná, že ho mrzelo jediné: proč jsem to prý

netočila.

Félindro, zažeňte tygry!

Jak se posléze ukázalo, jeho příchod ke mně nebyl ani tak vítězný, byť třímal v ruce elektronický 

klíč k našemu pokoji, nýbrž podlézavě pokorný. Nalezení zdi s krabičkami, nalezení krabičky se 

správným číslem a navolení správného pinu k jejímu odemčení totiž ještě neznamenalo možnost 
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vstupu dovnitř. Nafasoval sice klíč, připomínající platební kartu, tím ovšem skončil. Tento klíč byl 

totiž slepý, a aby se mohl ubytovat, musel by znát číslo pokoje. Ode mě byl vybaven informací o 

jednomístném čísle naší schránky, čtyřmístném pinu k ní, ovšem nikoliv již nikoliv o trojmístném 

čísle našeho pokoje. Musel tedy chtě nechtě za mnou, ověnčen aureolou vítěze. O tu jsem ho ovšem

připravila, jelikož jsem mu klíč sebrala a vítězně vstoupila do hotelu, rozhlídla se v setmělé hale, a u

zavřené recepce jsem zahnula do chodby vpravo, kde jsem podle jednoduchého systému určila, kde 

asi tak může ležet místnost, kde bychom měli přespat. Nakonec jsem to tedy byla já, kdo provedl 

finální otevření trezoru v pevnosti Boyard poté, co Felindra zahnala tygry a my se tak úspěšně 

dostali k pokladu, tedy k našim postelím. Nevím jak Luboš, ale já padla do peřin tak, jak jsem 

cestovala, sundala jsem si pouze pohory a zateplené kalhoty. Naprosto jsem ignorovala hygienu, 

tedy umytí si zubů a těla. Byla jsem totiž úplně hotová. Není divu, však už z dalšího dne uplynula 

více než hodina a já měla za sebou přesun z Prahy do Helsinek a následně do Ivala. Stihla jsem 

akorát odpovědět na udivenou Lubošovu otázku, jak jsem zjistila číslo pokoje. Jednoduše. Všechny 

potřebné údaje mi z recepce poslali mailem, tedy číslo schránky s klíčem, PIN k jejímu otevření a i 

číslo našeho pokoje. To, že on všechno neznal, neznamená, že jsme to nevěděli předem. Luboš se 

naštěstí nepídil, zda jsem mu číslo pokoje řekla a on ho zapomněl, či zda jsem mu ho nesdělila. 

Celkem pravděpodobně předpokládal první situaci a snažil se vyvarovat sporu, abych ho neseřvala, 

že je naprosto nemožný, když si nepamatuje tak očividné věci.
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Část druhá

Trek národním parkem 

Urho Kekkonen
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Národní park Urha Kekkonena /Národní park Urho Kekkonen/

Národní park Urha Kekkonena /finsky Urho Kekkosen kansallispuisto/ je chráněná oblast kategorie

IV dle klasifikace Mezinárodního svazu ochrany přírody. Nachází se v severofinské provincii 

Laponsko, na katastru sídel Savukoski, Sodankylä a Inari. Byl založen v roce 1983 a rozkládá se na 

ploše 2550 km2. Je to jedna z největších finských chráněných oblastí a nese jméno bývalého 

finského prezidenta Urha Kekkonena.

Severní částí tohoto různorodého parku protéká řeka Suomujoki. Značené stezky v jeho západní 

části nejsou náročné ani pro málo zkušené turisty, kdežto divočina je vhodná pro delší a náročnější 

túry. V této oblasti je dosud běžným zdrojem obživy chov sobů.

Tento rozsáhlý park se rozprostírá na východ od letoviska Saariselkä přes divočinu finského 

Laponska až po ruskou hranici. Vzdálený vrchol Korvatunturi je slavný mezi Finy jako domov Otce 

Vánoc. /Otec Vánoc či Vánoční dědeček je postava spojená s Vánoci v mnoha západních zemích. 

Anglický Otec Vánoc je v dnešní době spojován se Santou Clausem./

Otevřené scenérie divočiny, řeky a potoky s průzračnou vodou, tajemný vrchol Korvatunturi a 

prosperující tradice místního chovu sobů jsou hlavní atrakce tohoto národního parku. Noční oblohu

osvicuje v zimě polární záře a v létě půlnoční slunce.
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Trocha historie nikoho nezabije

Koilliskaira je název lesní divočiny, jejíž část je nyní chráněna a nazývá se Národní park Urho 

Kekkonen. Břehy řeky Kemijoki byly obývané od konce poslední doby ledové. Historie člověka v 

regionu Koilliskaira může být sledována až do doby před více než 3000 lety.

Koilliskaira je oblíbenou oblastí mezi turisty od padesátých let minulého století. Počet turistů, kteří 

tam byli v té době, byl malý. Od založení národního parku vzrostla obliba oblasti mezi turisty. Dnes 

je národní park Urho Kekkonen jednou z nejoblíbenějších turistických oblastí v oblasti divočiny. Asi

300 000 turistů ročně navštíví tuto oblast. Ovšem neděste se, vzhledem k rozloze parku se tito 

turisté roztáhnou na obrovskou plochu, hlavně ale divoká zóna není tolik navštěvována, jako 

značená základní.

Omen nomen

Velká část místních jmen v národním parku Urho Kekkonen je finského původu, ale některé 

pocházejí z jazyka Sámů. Místní názvy často odkazují na chov sobů a lov.

Sámské jméno pro „fell“ uprostřed parku je Suolocielgi, což doslova znamená Saariselkä /zadní 

část ostrova/.  Fell /ze staré severštiny fell, fjäll, „hora“/ je vysoký a holý krajinný prvek, jako jsou 

například pohoří nebo vřesem pokryté kopce. Termín je nejčastěji používán ve Fennoskandinávii 

/Norsko, Švédsko, Finsko/, na ostrově Man, v částech severní Anglie a ve Skotsku. Ruoktu, který se 

objevuje v mnoha složených slovech, znamená domov. Jiná sámské slova, která se běžně vyskytují v 

místních jménech, jsou muorra /strom/, nuorti /východ/ a taajoa /hrát/.

Názvy míst se změnily s časem a některá jména se stala tak zkreslenými, že jejich původní význam je

zcela nepochopitelný. Staré mapy regionu mají jména, která se liší drasticky od současných. 

Dokonce i mapy Koilliskairy a Saariselkä - Kiilopää mají názvy, které se mezi sebou navzájem liší.

15



Den 1., neděle 2.9.

Bomby, bomby a zas jen bomby

Ráno jsme vstávali fakt časně. Budík jsem měla natočený na Lubošův popud na brzkých 7,30, 

jelikož se domníval, že později bychom už nemuseli sehnat rozumnou hotelovou snídani. Navíc 

bylo v našem zájmu po jídle ještě nalehko vyrazit za nákupem proviantu, a teprve poté se se 

sbalenými batohy přesunout na autobusovou stanici, odkud nám 13,15 jede bus do Kiilopää, 

začátku našeho treku. Záměrně se vyhýbám termínu nádraží.

Naše první kroky vedly logicky k recepci, kde jsme se chtěli domluvit na pozdějším check-outu, 

tedy opuštění pokoje, což nám bez problémů přislíbili. Hlavně jsme jim ale potřebovali zaplatit za 

pobyt.

Po luxusní snídani, spočívající převážně v mnoha druzích rybiček, jsme se vydali do víru 

velkoměsta, tedy do několik set metrů vzdáleného obchodu, honosícímu se názvem supermarket. 

Tam jsme nadšeně vlítli do outdoorové sekce za účelem zakoupení plynových bomb, ovšem ouha! 

Nalezli jsme jen prázdné regály. Perkele! U nich jsme potkali dvě zoufale se tvářící mladé Finky, se 

kterými jsme letěli z Helsinek do Ivala. Ony nám poreferovaly, že z Ivala chytly ještě večer bus do 

Saariselkä, kde ovšem neuspěly s nákupem plynových bomb, tak se ráno přesunuly zpět do Ivala, 

kde ovšem utřely nos, ostatně stejně jako nyní my. Následující půl hodinu jsme všichni čtyři 

zaměstnali převážnou část pracovníků obchodu, kdy se nám dotyční snažili ve skladu vzadu 

pohledat bomby. Marně. Ani ťuk. Jakpakto?

Nakoupili jsme tam alespoň müsli, sýry, ořechy, salámy a slaninku na trek.
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Jak si Luboš baťoh rozstřihnul

Celí frustrovaní jsme se vrátili zpět do hotelu před polednem. S nákupem bomb jsme tedy pohořeli. 

Já nechtěla do neznačeného terénu bez zdroje energie pro oheň, což Luboš akceptoval. Náhradní 

plán jsem vymyslela prakticky okamžitě. Prodloužit si pobyt o jeden den a stopem či busem, pokud 

by něco jelo, obrážet v okolí obchody či benzinky, dokud neseženeme kýžený výrobek. Zkusmo 

jsme se zeptali na recepci stran možnosti sehnání plynových bomb, a příjemná pracovnice nás 

odkázala na benzinku asi 1,5 km vzdálenou. Vyrazili jsme tam tryskovým pohonem, a nalezli jsme 

tam opět ony dvě dívčiny, spokojeně popíjející v zadní, bufetové části kafe. Na stolku před nimi 

trůnila plynová bomba, a dva tytéž exempláře na nás čekaly na poličce. Oba jsme zabavili a koupili,

čímž vybavenost benzinky klesla na nulu.

Na pokoji na hotelu jsme pak konečně provedli rozkuchání našich zavazadel, tedy sundání 

igelitových kokonů, což nemohlo dopadnout jinak, než že si Luboš batoh rozstřihnul. Sice chápu, že

už dva roky touží po novém zavazadle, ale takto okatě si stávající, zatím stále sloužící batoh 

zneschopnit je fakt trapné. Rozřízl si navíc vrchlík, kde nosívá životně důležité věci, jako třeba 

peněženku, mobil, klíče, čelovku. Já se sice snažila díru, zvící velikosti otevřené krokodýlí tlamy, 

zalepit kobercovou páskou, ta ale na materiálu batohu naprosto nedržela a odlepovala se. Aby se mu

tedy odsud nic podstatného nevysypalo, přendal si všechno dovnitř batohu, a v uvolněném místě 

pak nosil smotanou nepromokavou bundu a rukavice, u nichž bylo díky podstatně většímu objemu 

jasné, že se otvorem ven neprotlačí.

Balit v hotelu je skoro horší, než ve stanu aneb jak jsme skoro 

zubní kartáčky v hotelu zapomněli

Jelikož jsme měli dokoupený proviant, nastala ta příjemnější část, tedy snaha nacpat 2 x 100 litrů do

batohů 70 litrů a 90 litrů. Jestli jsme si mysleli, že balit v místnosti bude snazší než ve stanu, 

hluboce jsme se mýlili. Na každičkém centimetru čtverečním dlela nějaká část naší výbavy, jako 

třeba na posteli péřovka, přes dveře spacák, na dveřích sprchového koutu stan... Pro mě, jako 

těžkého závisláka, to bylo o to horší, že součástí výbavy pokoje byla i rychlovarná konvice s erární 

kávou. No a jelikož jsem kafař jak sfiňa, průběžně jsem si vařila a následně konzumovala kávu, 

abych ji posléze filtrací přes ledviny vypouštěla do odpadu. Já se navíc nemohla vůbec do svého 

batohu vejít, takže jsem nakonec rezignovala a ponechala venku zrcadlovku, čímž se rázem v 

objemu batohu uvolnila tak třetina. I tak jsem ale dovnitř nenacpala všechno, takže batoh vrchem 

poněkud přetékal. Největší zásluhu na tom měl nepromokavý vak se čtečkou knih, kdy tato byla 

natolik neskladná, že nechtěla zaplnit žádnou volnou mezeru v batohu. Na tuto elektroniku jsem se 

zdráhala použít hrubou sílu. Nakonec se nám díky popírání fyzikálních zákonů o zachování hmoty 

veškeré naše saky paky povedlo umístit dovnitř. Pro mě to sice znamenalo mít 25 kg batoh na 
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hřbetě, přes jedno rameno dokladovku a přes druhé dvoukilovou zrcadlovku, ale věděla jsem, že se 

to poddá. Touha valit divočinou byla silnější, než zažívané nepohodlí, navíc zastávka busu leží 

pouhý kilák daleko. To půjde.

Těsně před odchodem z hotelu jsem se ještě rozhodla vlézt

znovu do pokoje a celou místnost včetně přiléhající

koupelny prolítnout a prohlédnout, zda jsme tam nic

nezapomněli. Samozřejmě že stejně jako loni, i letos

bychom veledůležitou část výbavy ponechali

nepovšimnutou. Před rokem to byly salámy v lednici, letos

pro změnu kartáčky s pastou. A podobně jako tehdy, i letos

jen díky mé všímavosti a pečlivosti jsme se všemi našimi

krámy taky šťastně odešli vstříc dálavám.

Jak se mi cukr do dokladovky dostal

Protože autobus do osady Kiilopää nám odjížděl v 13,15, ale hotel jsme museli opustit úderem 12. 

hodiny, vzniklo nám takto více než hodinové okno, které bylo nutné někde smysluplně strávit. Pro 

mou maličkost to znamenalo nachlemstat se kávy až po vrch, jelikož bylo více než jasné, že v 

nejbližších dnech se k této černé tekutině nedostanu. Mé kroky zkušeně zamířily k více než kilometr

vzdálené zastávce autobusů v Ivalu s názvem Matkahuolto, v jejímž interiéru by se měla nacházet i 

kavárna. Jaké bylo moje překvapení, když nás uvítaly zavřené dveře, byť dle mnou interpretované 

otvírací doby, zjištěné na netu, jsme měli být uvítaní chlebem a solí, pardon kávou a koláčkem. 

Naštěstí jsem holka kreativní, která by kvůli splnění závislosti na kofeinu udělala cokoliv. I 

vybavila se mi v paměti benzinka, kde jsme o pár hodin dříve s úspěchem pořídili plynové bomby, a

zavelela jsem k Lubošově nelibosti k otočení vzad. Oč tíže se mi šlapalo s nákladem na zastávku, o 

to lehčeji jsem nyní křepčila vstříc kavárně na tamní benzinové stanici. Vevnitř jsme shodili batohy 

ze zad a jali se občerstvovat, což v případě mém znamenalo asi pátou kávu toho dne a v Lubošově 

sladkou pullu, jejíž povrch byl hojně posypán cukrem, který se v množství větší než malém ocitnul 

v útrobách dokladovky. Jak k tomu došlo netuším, nejspíše při kladení koláčku na talířek a 

následnému vytahování peněženky při placení. Za následek to mělo zejména slepení listů v mém 

novotou vonícím pasu, jelikož se krystalky cukru dostaly mezi jednotlivé stránky tohoto dokladu.

Pulla

Pulla je mírně sladký finský koláč nebo zákusek s příchutí kardamonových semen a někdy i s 

drcenými rozinkami nebo krájenými mandlemi. Jednotlivé bochánky ve tvaru copů jsou tvořeny ze 

tří nebo více splétaných pramenů těsta. Provazce mohou být též spleteny do kruhu. Tato pletená 
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vlákna nebo kroužky jsou obvykle polity rozpuštěným máslem a poté posypané bílým cukrem nebo 

mandlemi. Jiné druhy pully zahrnují malé kulaté koláčky podobné anglickému čajovému pečivu, ale

mají polevu z cukru a másla, nebo větší skořicové rohlíčky zvané korvapuusti. Vnější povrch má 

typicky lesklou hnědou glazuru, tvořenou vrstvou vaječného bílku, mléka nebo směsí cukru a vařené

kávy. Na chlebové těsto se nepoužívají žádná vejce, takže pečené buchty neobsahují vejce a jsou 

tedy vhodná i po alergiky.

Pulla servírovaná s kávou je běžnou praxí ve Finsku. Pulla je také velmi častá v oblastech USA a 

Kanady, kde žijí velké finské populace.

Poslední pořádné jídlo na dlouhou dobu

Hlavním posláním pobytu na benzince ovšem bylo napsání uklidňujících smsek domů, že se 

vydáváme vstříc nástrahám neznačeného, divokého terénu rozsáhlého národního parku. Nejsem si 

jistá, zda zpráva: „Jaké kroky je třeba podniknout, když v divočině narazíte na rozzuřeného 

medvěda grizzlyho? Hodně velké, ve směru opačném než kde se nachází rozzuřený medvěd 

grizzly,“ byla ta správná pro maminku. Naštěstí ta si chudák poté, co odolala hrozícímu infarktu, 

uvědomila, že oblast, kde žijí grizzlyové, není ta, kam míříme, a upokojila se.

Když se přiblížil čas odjezdu, přesunuli jsme se zpět na zastávku Matkahuolto, kde jsme s asi třemi 

dalšími turisty nastoupili do autobusu. Řidič nás zkasíroval každého o 10,10 €, což byla cena asi o 

10% nižší, než uváděl internet. Usadili jsme se, a po 45 minutách jízdy nás v 14 hodin vozidlo 

vyplivnulo v osadě Kiilopää, tvořené parkovištěm a shlukem jednopatrových budov. Opodál se 

rozkládala vstupní brána do národního parku a lákala nás jako včelí úl medvěda. Zatímco Luboš byl

žádostiv okamžitě vyrazit, já zatoužila po posledním pořádném jídle na dlouhou dobu. Jelikož na 

dnešek jsme měli naplánováno pouhých 4,5 km k sobím ohradám Niilanpää, pročež spaní v jejich 

blízkosti jsem si vymyslela ještě z domova, nechal se přemluvit, že nemusíme spěchat, a povedlo se

mi jej ukecat k o hodinu posunutému startu. Během této doby jsem do sebe nasoukala pořádnou 

porci poronkäristys a v pořadí již šestou kávu. Fakt nejsem závislá :-)

Úderem 15. hodiny již nezbývaly žádné

výmluvy, a chtě nechtě jsme museli

vyrazit. Kupředu levá, zpátky ni krok!

Tedy onen krok zpátky jsme učinili asi

pětkrát, jelikož jsme se potřebovali

zvěčnit pod vstupní branou parku, a to

optimálně nejenom s námi, ale i s

našimi batohy, což znamenalo

klasickou proceduru jako rozložit

stativ, přišroubovat zrcadlo, spáchat
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společnou fotku, zjistit, že na ní jsme bez našich olbřímých zavazadel, tyto si nahodit, počkat, až 

projde kolem nás procesí turistů, a znovu spáchat úvodní foto. Celý tento proces jsme několikrát 

opakovali, dokud jsme nebyli spokojení s výslednou kompozicí.

Poronkäristys

„Sobí guláš“, jak se někdy název mylně překládá, je zřejmě nejlépe známé tradiční jídlo z Laponska

/poronkäristys finsky, renskav švédsky, finnbiff norsky/. Znám je především z Finska, Švédska a 

Norska. Na přípravu se obvykle používá steak ze soba nebo zadní kýta. Maso se nakrájí na tenké 

proužky, ty se krátce osmaží v tuku /tradičně v sobím tuku, ačkoliv dnes se častěji používá máslo či 

olej/, okoření černým pepřem a solí, a nakonec se přidá trochu vody, smetany či piva. Jídlo se 

servíruje s bramborovou kaší a syrovými brusinkami. Ve Finsku se často přidává nakládaná okurka,

což zase není až tak běžné ve Švédsku.
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Jak se nese 27 kg

Loni, při treku k nejvyšší hoře Halti, mě téměř udolal 26 kg těžký batoh. Letos, když jsme na 

legendární váze v Kiilopää narvali naše ruksaky na hák, jazýček se u mého ustálil na hodnotě 27 kg 

a u Lubošova na 30 kg s tím, že on měl prázdné termosky, protože na dnešek plánovaných pár 

kiláků jsme si uvařili čaj jen do mých. Znamenalo to tedy, že on od zítřka, tedy s kompletní náloží 

čaje, bude nosit 32 kg, což je hodnota o plné kilo nižší, než před rokem, já naopak na tom byla o 

kilogram hůře. Přesto jsem se cítila mnohem lépe, než na předchozím výletě. Jakpakto? Vždyť je to 

vyložený nesmysl, loni jsem na Sever vyrazila za plného zdraví, letos 10,5 měsíce po velké břišní 

operaci, kdy první seriózní vycházka proběhla v březnu, a první trek natěžko s plnou polní až v 

květnu. Jako při mnoha našich akcích, i zde se ukázalo, že hlava je ta nejsilnější zbraň, a když 

nefunguje, tak se prostě nedaří. Před rokem mě zdeptala kombinace v prvním dni „zbytečné“ 

zacházky natěžko k informačnímu středisku, nepříjemného terénu stezky ve formě morén a balvanů 

a nezbytnosti dojít k nejbližšímu vhodnému místu ke zbudování stanu, což znamenalo doražení na 

tábořiště kolem 20. hodiny s posledními paprsky slunce a nutnost stavění stanu s čelovkami. Letos 

to naopak bylo naprosto na pohodu, ráno opulentní hotelová snídaně, poté série několika káv, 

pohodový přesun busem, pozdní oběd ve formě úžasného sobího masa, a následně nenáročných 

necelých pět kilometrů, kdy bylo v zásadě jedno, kam nakonec dorazíme. Zatímco loni jsem se hned

první den „odpálila“, nyní mě to vyloženě navnadilo. Prostě taková lehká ochutnávka, co nás dále 

čeká. Oba jsme se s Lubošem shodli, že tohle je ta optimální strategie, prostě nepřepálit začátek, a 

zahájit tak nějak mírnix týrnix s tím, že další dny už můžeme nasadit poněkud ostřejší tempo.

Takže jak se vlastně nese těch avizovaných 27 kg? Naprosto pohodově :-) Sice Luboš byl poněkud 

konsternován zjištěním, že vláčí o pouhé tři kilogramy více, než jeho o polovinu lehčí manželka, 

takže si vymínil, že od následujícího dne převezme jednu PETku fernetu, ale to mně vůbec nemohlo

zkazit náladu.
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Jak se kalibruje mapa

Dnešek byl ve znamení kráčení po zatím ještě značené stezce, osazené modrými skútrařskými 

tyčemi ve tvaru písmene X. Protože zítra bychom se již měli odpojit do neznačené, divoké zóny 

parku, rozhodla jsem se využít příležitosti zkalibrovat si mapu, což znamenalo pokusit se ověřit naši

polohu při ukazateli, na němž byla vykreslená mapka oblasti, s označením tečky, znázorňující naši 

aktuální polohu, a s uvedenými GPS souřadnicemi. Vytáhla jsem tedy naši papírovou mapu, GPS 

přístroj a buzolu, a jala se, posazená na karimatce a občerstvovaná teplým čajíkem z termosky, 

synchronizovat naši mapu s GPS. Poté, co se mi vítr pokusil papírovou mapu vyrvat, a já ji 

zachránila za cenu částečného natržení, poskládala jsem si ji natolik, aby odhalená byla pouze její 

malá část. Ovšem tohle mi zhatilo mé plány, protože na přesné určení našeho umístění na mapě 

jsem potřebovala síť souřadnic z okraje mapy, což znamenalo ji v průběhu tohoto cvičení asi třikrát 

složit a zase rozložit. Mapu o rozloze asi 1,5 metru čtverečního. Napřed jsem musela odečíst přesné 

souřadnice z GPS, tyto pomocí pravítka buzoly převést na délkovou jednotku podle měřítka mapy, a

z ní pak díky přepočtu na milimetry určit naši zeměpisnou šířku a délku, v jejímž průsečíku byla 

naše poloha. Jelikož se řadím do kategorie „čtyřicet plus“, na přístroj GPS jsem viděla lépe s 

brýlemi, na mapu ovšem bez nich, což znamenalo si v průběhu operace asi pětkrát optiku z nosu 

sundat a zase na ni narvat. Každopádně se mi povedlo naši polohu na papírové mapě určit s 

rozptylem asi 300 metrů, což i Luboš považoval za úctyhodný výkon. Své výpočty jsem si pak 

zkontrolovala na rozcestníku, a spokojeně jsem si v dosavadních +18°C zavdala teplého, ba přímo 

horkého čaje. Co jen budeme dělat s našimi zkáze podléhajícími potravinami? Vždyť my jsme s 

takovým vedrem nepočítali ani omylem.

Pruhovaní inženýři

Jestli si myslíte, že na Severu leží sever na severu, tak jste vedle jak ta jedle. Ono totiž naše planeta 

je bramboroid, neboli je tak děsně šišatá, že se liší poloha severního pólu magnetického a 

zeměpisného.

Severní pól zeměpisný, často nazývaný mezi námi děvčaty pouze severní pól, někdy také jako 

severní točna, je místo na Zemi, kde zemská osa protíná zemský povrch. Zemská osa je osa zemské 

rotace, tedy myšlená přímka, kolem které se otáčí planeta Země. Zemská osa spojuje severní a jižní 

pól /neboli točnu/ na povrchu Země. Rotace kolem zemské osy způsobuje střídání dne a noci, její 

sklon pak ovlivňuje střídání ročních období. Severní pól je to, co je na mapách jako severní pól 

značeno.

Severní magnetický pól je pohybující se místo na Zemi, ze kterého indukční čáry geomagnetického 

pole směřují svisle vzhůru. Klííídek, dále už to tak děsně vědecké nebude a pokusím se to vysvětlit 

co nejvíce jednoduše. Magnetický pól na severní polokouli je fyzikálně jižní pól. Magnetický sever 
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a jih byly totiž definovány podle orientace střelky kompasu. Severní pól střelky je tedy přitahován 

jižním magnetickým pólem Země. Ještě více polopatě? Prostě kompas a buzola mají udělátko, které

plave v tekutině, a jedna jeho část se vždy, pokud ji tedy nevychýlíte magnetem či kovem v její 

blízkosti, otáčí k magnetickému severu, a je jí přitom úplně jedno, že to vlastně sever není, jen to 

tak lidi nazvali, protože vlastně je to jih.

Aby to bylo ještě složitější, tak severní magnetický pól se vůči zeměpisnému pomalu pohybuje.

No a co z toho všeho vyplývá? Jste někde ve Střední Evropě, tedy v České republice, vytáhnete 

kompas či buzolu, a střelka vám bude ukazovat k severu. K jakému severu? Magnetickému. Jelikož 

jsme ale v našich končinách, tak se v podstatě bude jednat i o sever zeměpisný, tedy mapový. Jenže 

čím jste více severněji, tím je to

komplikovanější, a odchylka mezi oběma

severy, tedy zeměpisným a magnetickým, je

větší. Klidně se ve Finsku, Švédsku a Norsku

může stát, že tam, kde Vám ukáže Vaše zařízení,

bude ležet, když to přeženu, východ či

severovýchod. Prostě je potřeba být vybaven

informací o odchylce mezi severy zeměpisným

a magnetickým, který se navíc vůči prvnímu

pomalu pohybuje.  A to nemluvím o tom, že

buzola pořízená v ČR nemusí ve Finsku

fungovat...

Připadala jsem si víc jak geodet či inženýr, než

promovaná lékařka. Mimochodem, taky jste ve slovech písně „Promovaní inženýři“ slyšeli spíše 

„Pruhovaní inženýři“, jako já?

Na tomto výletě nám asi umře buzola aneb myslím si, že ty 

bubliny by tam neměly být

Už když jsem si doma balila naši letitou buzolu, tušila jsem, že na tomto výletě nám asi umře, jen 

jsem netušila, že se to téměř stane již první den. Koukala jsem smutně na tento pro orientaci 

naprosto nezbytný nástroj a dumala, že ty tři praskliny na sklíčku, které tam máme už několik let, se

povážlivě zvětšily, a taky že ty bubliny v kapalině, v níž se točí střelka kompasu, k běžné součásti 

buzoly též nepatří. Výskyt poslední jmenované nepatřičnosti byl na pováženou, jelikož bublinky 

vzduchu bránily v pohybu střelce, a tím pádem jejímu bezchybnému stočení na sever. Naše 

dostupné vybavení nám neumožňovalo situaci nějak lépe řešit kromě obrněním se trpělivostí a 

poklepáváním na buzolu. Naštěstí jsem s sebou měla ještě malý kompas, kterým by šla s odřenýma 
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ušima nějak navigace provádět, byť pouze velmi hrubě a nepřesně.

Každopádně my se uvedenou situací nenechali rozhodit. Luboš o tom neměl ani páru, protože já 

jsem pánem map, a kdo je pánem map, rozhoduje o dalším postupu, nehledě na to, že on měl o naší 

trase pouze ty informace, které jsem mu více méně násilím vždy ráno vtloukla do hlavy. Fakticky to

probíhávalo v podstatě tak, že jsem mu zamávala mapou před obličejem, někam zapíchla prst, a 

sdělila mu, že tam někde plus minus několik kilometrů budeme dnes spát a že nás cestou čekají 

nějaké ty bažiny, ale že naprosto netuším, kudy vlastně k místu určenému jako tábořiště nakonec a 

zda vůbec půjdeme. S natolik vyčerpávajícími fakty bylo z mého pohledu podružné, jestli je nutné 

mu sdělit, že se pravděpodobně blíží skon naší buzoly.

Jelikož dnes jsme se ještě pohybovali po značené trase, navíc jsme šlapali po široké skútrařské 

cestě, osazené po bocích reflexními kříži ve tvaru X, nenechali jsme se zdeptat, a po nahození 

ultratěžkých batohů jsme šlapali dál.

Dilema: zůstat či pokračovat aneb chtěla bych stan na otevřené 

planině

V 18,10 jsme dorazili k sobím ohradám Niilanpää, kde jsme si naplánovali pro dnešek přespat. Sobí

ohrady byly polorozbořené a jevily známky toho, že se zde sobi nechovají již pěknou řádku let. 

Opodál naštěstí bylo zbudováno ohniště a o kousek dál stál srub. Celá oblast byla silně bičovaná 

větrem díky absenci okolního porostu a dle hůře čitelné cedule se zdroj vody nacházel 400 m 

daleko. Tož co teď? Zůstat či pokračovat? Vytasila jsem se s mapou, podle níž bychom asi o 1,5 km 

dále na trase měli překročit potok. Nabízela se tedy možnost potáhnout to ještě o ten kousek dál a 

tam zakempovat. Ovšem pohled kolem sebe a poté do mapy nám ukázal, že s vodou to na tomto 

treku nebude tak růžové, mnoho zdrojů vody zakreslených na mapě vůbec neexistovalo. Rozhodli 

jsme se tedy zůstat zde. Přece se nebudeme hned první den honit, ne?

Luboš se přihasil se stanem a rozhlížel se po příhodném místě, kde by ho flákl.

„Já bych chtěla stan na otevřené planině,“ vznesla jsem k Lubošovi svoje přání.

„A toto se Ti zdá málo otevřené?“ opáčil Luboš, zatímco bojoval s poryvy větru, které se mu snažily

vyrvat přístřešek z rukou a odnést v širou dál.
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„Ne, zde jsou 20 cm vysoké keře, které mi ráno budou bránit ve výhledu ze stanu,“ namítla jsem já.

Luboš, aby vyhověl své na hlavu padlé manželce, která prostě za rozbřesku chce mít výhled ze 

stanu, optimálně do krajiny a na východ slunce, vztyčil náš příbytek na nízkém borůvčí, aby mi toto

nebránilo v pohledu, pokud náhodou vstanu dříve, než sluníčko. Jediná nevýhoda tohoto řešení byl 

fialově zbarvený spodek stanu.

Jak mi praskla jedna expediční strava aneb škoda každého zrnka, 

které padne vedle

Po vyřešení naší ložnice se Luboš vydal pro vodu, následuje šipky s nápisem „vesi“, obtěžkán 

všemi našim vaky k tomuto určenými. Vrátil se asi za půl hodiny s devíti litry vody a brbláním, že 

potok, kde se dala nabrat voda, ležel aspoň půl kilometru daleko. Naštěstí tekutiny donesl tolik, že 

nám bude stačit i na zítřek, tedy měl pro tentokrát své povinnosti odbyty. Na můj dotaz, zda by se 

tam nedalo přespat, a mít tak zdroj vody přímo, odpověděl, že ne, že tam nikde není vhodné místo.

Z dřevníku opodál jsme si nanosili zásobu polen a Luboš začal vyrábět oheň, tedy vykonávat 

činnost, kterou bytostně miluje. Já to ostatně mám ráda taky, tedy to bezcílné posedávání v péřovce 

u táboráku.

Na mě čekala má část úkolů, a tou byla příprava večeře. Lubošovi jsem dala na výběr, aby se 

rozhodl, na co aktuálně má chuť, ale u mě to nepřipadalo v úvahu, protože mi jedna expediční 

strava v batohu praskla, zřejmě díky tlaku z přeplnění, a rýže se mi rozsypala do celého batohu. 

Musela jsem tedy vzít zavděk paellou, což shodou okolností bylo jídlo, na které mě honila mlsná, a 

které bych si zvolila dobrovolně.

Na čerstvém vzduchu rychle tráví, takže nebylo divu, že poronkäristys dávno zmizelo někde v 

propadlišti dějin, pardon ve střevech, takže jsem měla hlad jako vlk. Jak jsem tak hltala paellu, 

obsah lžičky se mi povedlo vykydnout na bundu. Na mou bundu. Na mou novou péřovku. Jelikož 

jídlo je vzácné, slízala jsem do posledního zrníčka rýže vše, co na povrchu oděvu ulpělo, 
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nevýhodou pouze byl jasně patrný flek. Holt paella byla okořeněna kari, a to jak známo slušně 

barví. Naštěstí nejsem člověk, který by se kvůli tomu nějak více trápil. Věci jsou od toho, aby 

sloužily mně, ne já jim.

Po večeři jsme ještě spálili odpadky, čímž jsem zjistila, že se protrhl sáček, v němž jsme smetí 

vláčeli, a část jsme někde po cestě vytratili. Od zítřka budeme raději nosit odpad ve dvou taškách.

Trůn s prkýnkem

Součástí zdejšího tábořiště byla i kadibudka s úžasným výhledem na okolní hory, tedy za 

předpokladu, že je člověk debil a nezavře si za sebou dveře, které ho následně praští do ramene. 

Usazení na prkýnku probíhalo výstupem po třech dřevěných schodech, takže jsem si připadala jako 

král sedící na trůnu. Sice se pode mnou nacházely exkrementy všech turistů, kteří WC použili přede

mnou, to mi ale nemohlo zkazit můj pocit jedinečnosti a mocenství.

Aby zdejší výkaly nesmrděly, součástí kadibudky byl i pytel s pilinami, jimiž se výměšky zaházely. 

No a jelikož jsem holka šikovná, masívně jsem si jimi posypala i svůj toaletní papír, do jehož 

struktury napadalo hodně pilin. Od teď mě bude při každém utírání se škrábat prdel.

Před spaním jsme si oba lokli zdravotního, jen na tento účel vláčeného fernetu, a popřáli si dobrou a

hlavně teplou noc. Obávali jsme se chladu díky větru, který se opíral o náš stan. Zbytečně. Nevím 

jak Luboše, ale mě v noci budilo neskutečné horko, musela jsem nakonec spací pytel rozepnout, 

abych se ve spacáku, v němž jsem ležela pouze v triku a trenýrkách, neuvařila. Předtím ještě 

proběhl klasický proces:

– rozepnutí spacáku

– vysvlečení spoďárů

– zapnutí spacáku

– rozepnutí spacáku

– vysvlečení mikiny

– zapnutí spacáku

– rozepnutí spacáku

– vysvlečení péřových ponožek

– zapnutí spacáku

– definitivní rozepnutí spacáku

Asi holt nebyl dobrý nápad tahat s sebou zimní péřové spacáky.

Statistika

Kiilopää - Niilanpää: výška 425 m, vzdálenost 4,4 km, nahoru 189 m, dolů 118 m
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Den 2., pondělí 3.9.

Jak mě probudily rány sekerou aneb jak slunce vstalo dříve, než 

my

Brzo ráno, tedy kolem 8. hodiny, kdy mi už asi potřetí řinčel u uší budík, mě probudily rány 

sekyrou. To Luboš byl akční a už nějakou dobu sekal erární sekyrou dříví na oheň. Když jsem 

vystrčila hlavu ven ze stanu, zjistila jsem, že oranžový kotouč je již dávno na obloze. Slunce dnes 

vstalo dřív než já, a dokonce dříve než Luboš, a to je co říct. Fotka východu slunce se tedy dnes 

nekoná, zato se konala snídaně u plápolajícího táboráku. Ten Luboš zapálil opět megalomansky. S 

obavami o trvanlivost našich zásob, kdy jsme nepočítali s aktuálním teplým počasím, spořádali 

jsme slaninu se slaninou a domluvili se, že pokud budou i nadále panovat teploty o dvoumístné 

hodnotě, večeře se budou odehrávat formou uzenin, nikoliv expediční stravy. Že bylo poměrně 

horko, se dalo poznat zejména z toho, že jsem nemusela být oděná do péřovky, stačila mi na to 

nepromokavá bunda, a Luboš byl dokonce v triku s krátkým rukávem. On ale není vhodný etalon na

určení teplotního optima.

Jelikož jsem vstávala k zapálenému ohni a uvařenému čaji, ani jsem se na Luboše nezlobila, že mě 

tak nechutně brzo probudil.

Snídani nám trochu kazil pohled na oblohu, kde se postupně zvyšovala oblačnost, a začalo se 

zatahovat díky přibývajícím mrakům. Jednoznační to ukazatelé blížícího se deště. Snad to tak 

horké, pardon mokré, nebude.

Protože jsme nespali u zdroje vody, a Lubošovi se z pochopitelných důvodů nechtělo znovu k 

potoku, byli jsme nucení vydržet se zásobami, což znamenalo si část tekutiny nechat k zalití ohně. 

Jiná možnost by byla táborák počurat, což by se zejména mně konalo obtížně, když nejsem 

vybavena pindíkem.
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Zuby se čistí po větru!

Počítám se mezi zkušené trekaře, přesto jsem opomněla důležitou cestovatelskou poučku hovořící, 

že zuby se čistí zásadně po větru. Ignorujíc tento fakt jsem si pokřtila novou péřovku. Abych totiž 

neplivala na okolní borůvky, pokusila jsme se o delší flusanec, který měl díky střihu větru větší 

rozptyl, a všechny vyprsknuté kapičky skončily na mé bundě. Nejsem já kokot?

Luboš mezitím boural stan, a jelikož večer jeden stanový kolík ohnul, pomocí dvou kamenů ho 

narovnával, mrče si pod vousy, že kdybychom měli s sebou sekyrku, činilo by se mu toto mnohem 

snáze. Vmetla jsem mu do tváře nikoliv odpověď, nýbrž můj spacák, který jsem nesla od keřů, na 

něž jej Luboš předtím položil k vyschnutí, a do mě se opřel vítr takovou silou, že jsem si připadala 

jako plachetnice. Stáhla jsem z Lubošova obličeje svůj spacák, vysvětlila mu, že sekyrka váhově 

obnáší asi tři expediční stravy, a začala spací pytel rvát do obalu a následně do batohu.

Luboš s překvapením zjistil to, co jsem já tušila už večer. Prostě když stan stavíme na borůvčí, toto 

musí obarvit všechna místa, kterých se dotýkají fialové bobule. Podle toho taky náš stan zespoda 

vypadal – zelené tropiko s mnoha fialovými fleky, jejichž plocha převyšovala původní barvu.

Příprava ohně, snídaně, konzumace jídla, rušení tábořiště a následné balení nám zabralo tradiční 

čas, tedy dvě tři hodiny. Nikam jsme nepospíchali, však i zítra je den, a my si na tomto treku 

předsevzali, že se honit nebudeme.

S našimi přetékajícími batohy jsme ještě před

polednem vyrazili na cestu. Čekalo nás

posledních pár set metrů ve značeném terénu,

než vkročíme do divoké, neznačené zóny

parku, plné medvědů, vlků, rosomáků a jiné

krvelačné havěti, jako například komárů a

mochniček.

Stadia únavy na treku

Jak jsem předeslala úvodem, letos se mi 27 kg neslo mnohem lépe, než rok předtím 26 kg. Velkou a 

zřejmě jedinou roli v tom hrála psychika, přesto jsem na tomto treku vypozorovala určitá stadia 

vyčerpání. Závislost byla exponenciální, tedy s rostoucí ušlapanou vzdáleností se únava zhoršovala 

logaritmicky. Jinými slovy, kilometr za začátku dne sebral desetkrát méně sil, než večer.

A jaká že jsou ta stadia vyčerpání na treku?

– nedokážu zvednout soustavu já plus batoh o pár desítek centimetrů, jako například výstup po 

šutrech

– nedokážu šlapat po šutrech bez batohu

– zvednu se s obtížemi z dřepu, například při konání potřeby, ale nakonec se zvednu
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– nezvednu se z dřepu, tedy musím na kolena a pomocí opory se zvertikalizovat

– nevydržím v dřepu, tedy musím určité činnosti vykonávat zapřená či v polosedě

– nedokážu si vůbec dřepnout

– nedokážu udělat krok

Loni, na treku pod nejvyšší horu Finska Kalottireitti, jsem zažívala dvě třetiny uvedených stadií s 

tím, že hned první den jsem se dostala za půlku. Letos jsem se ani na konci putování nedostala přes 

„zvednu se s obtížemi z dřepu, například při konání potřeby, ale zvednu“, a sporadicky jsem to 

zažívala pouze ke konci dne, ráno jsem opět bývala jako rybička.

Sním borůvku, ale běda Ti!

Kolem nás se rozprostírala kvanta flóry, kterou jsem identifikovala jako borůvky. Prostě miliony 

fialových bobulí, sem tam vystřídaných bobulemi červenými a černými. Druhé a třetí jsme, 

neznajíce botaniku, dopředu vyřadili ze svého jídelníčku, ale ty první jsem prohlásila za jedlé a taky

jsme je v míře větší než malé konzumovali. Že borůvky nemusí být vždy borůvkami, vyšlo najevo 

posléze, kdy Luboš úžasně halucinoval. Ale to předbíhám událostem.

Každopádně já velmi rychle zjistila, že je vhodné každou pauzu za účelem shození batohu situovat 

do těchto borůvkových polí. Fikaně jsem vždy sledovala, kdy se objeví lány fialových bobulí, a 

zavelela jsem k odpočinku tak, abychom si přestávku vychutnali přímo u borůveček. Protože z 

loňska jsme měli osvědčený systém konat pauzu každou hodinu kvůli sundání těžkých batohů a 

úlevě od bolesti zad, zůstali jsme u tohoto modelu i nyní jen s tím rozdílem, že teď jsem cíleně 

vybírala místa s výskytem borůvek. Někdy jsme tedy zastavili po půl hodině, jindy po 1,5 hodině. 
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Lubošovi to bylo fuk, jen se po několika kilometrech zeptal, zda je to náhoda, že potřebuji čurat 

vždy, když se kolem nacházejí borůvky.

Horší bylo, že ze sběru borůvek mě bolela záda. Buďto jsem tak musela konat v předklonu, kdy se 

ozývaly svaly podél páteře, a protestovaly proti této poloze, nebo jsem musela dřepnout, což zase 

napínalo svaly v dolních končetinách. Nejlépe to vyřešil Luboš. Ten si totiž rovnou lehl na zem a 

takto ďobal. Prostě se uvelebil přímo na prostřený švédský stůl. Jediná nevýhoda byla, že následně 

bylo jeho oblečení poseto kombinací červených, fialových a černých fleků, a to jak na triku, tak 

kalhotách.

Taky tak budeme chodit?

Docapali jsme k ukazateli, kde se náš osud měl zpečetit. V těchto místech se ze značené, široké a 

dobře patrné stezky oddělovala sice vyšlapaná, zato neznačená stezička do divoké zóny parku. Zde 

se rozhodne o tom, kdo je drsňák a kdo masňák.

My jsme rozcestníku s mapou využili ke shození batohů a kontrole naší polohy. Zatímco se mi vítr 

snažil vyrvat mapu z rukou, přišla k nám dvojice asi 70 ti letých Finů a usadila se opodál. Luboš na 

ně fascinovaně zíral a pak se mě toužebně zeptal: „Taky tak budeme chodit?“ Ubezpečila jsem ho, 

že samozřejmě. Pokud budu při smyslech a udržím moč a myšlenku, budu rozhodně trajdat po 

horách. A až nebudu při smyslech a neudržím moč a myšlenku, budu cestovat po světě s plastovými

penězi, tedy s platební kartou, jako například vlakem do Vladivostoku po Transsibiřské magistrále. 

Uklidnilo ho to natolik, že k oběma gerontům vysílal povzbudivé pohledy.

Já ovšem měla problém. To, že s brýlemi nevidím na mapu, ovšem na buzolu a GPS již optiku 

potřebuji, jsem za problém nepovažovala. Prostě jsem několikrát brýle z nosu sundala a zase je tam 

nandala. Horší bylo, že polohu jsem byla schopná určit stále pouze s rozptylem 300 m, což se mi 
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zdálo málo. Přece jenom nejistota 300 m není optimální ke zvolení brodu či jiné důležité pozice v 

terénu. Musím na sobě ještě zapracovat. Ale ani s pomocí tužky, měřítka na buzole a základních 

počtů jsem nedokázala odchylku srazit na méně než 150 m. Já z toho byla nadále frustrovaná, 

protože dle mého mínění je úplně fuk, zda je bezpečný přechod řeky či bažiny vzdálen 150 nebo 

300 metrů, kdežto Luboš, původem technického zaměření, ve zpřesnění lokalizace viděl velký 

pokrok. Dle něj je rozdíl 150 či 300 metrů přece dvojnásobek, ne? Nějak jsem neměla sílu mu 

vysvětlit, že fakt nehraje roli, zda se seknu o sto či tisíc metrů, výsledek bude tentýž, a to ten, že 

budeme v prdeli.

Čo to máte za bazmek hen tam na vajciach?

Už několik let nosím zrcadlovku proklatě nízko, přesně od té doby, kdy jsem se vrátila k dálkovým 

pěším přechodům a pořídila si plnoformátového dvoukilového mazlíka. Ten, díky své váze a 

velikosti, již nebylo možné mít upevněný jako dosavadní foťák, a musela jsem tedy zrcadlovku v 

pouzdru nechat viset za popruh z vrchlíku batohu, ale zároveň fixovat bederákem, provlečeným 

okem v zadní stěně pouzdra. Ovšem díky tvaru této pochvy /pochvy jakožto obalu, v němž spočívá 

foťák, nikoliv jakožto mému anatomického orgánu/ mi zrcadlovka svým spodním okrajem 

zasahovala až do poloviny stehen, visíc na bederáku. Jinými slovy, kdybych byla chlap, tak mám 

aparát přímo na „vajciach“.

Bohužel jsem kokot. Zatímco zvíře se chybami učí, já jsem

člověk, který své omyly ignoruje. Jak jinak nazvat situaci,

která nastala už mnohokrát? Prostě jsem z nějakého

předchozího focení za horších světelných podmínek bez

použití stativu měla nastavené ISO 400, které jsem tam

bohužel ponechala, a snímkovala tak i nadále. Trklo mě to

až nyní, kdy dle mých zkušeností mi zrcadlovka házela

nesmyslné časy – místo očekávaných 1/320 mi to nabízelo

tisícinu sekundy a podobně. Do prdele, vždyť já jsem debil!

Holt, co už teď. Se skřípěním zubů a nadáváním na sebe

jsem změnila citlivost. Bohužel, uvedená situace se na

treku zopakovala ještě asi třikrát.

Jak se pozná závětrné místo

Pomalu jsme stoupali pod bezejmenný vrchol a traverzem se dostávali na opačné úbočí. Jelikož 

jsme se pohybovali v bezlesé krajině, vítr zde neměl žádnou bariéru, a vanul jako v Arktidě. Protože

v tomto horském terénu byl výskyt borůvek nula nula nic, přestávky jsme konali dle jiných kritérií, 
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než podle hladu a chutě na bobule. Abychom byli co nejméně vystaveni ochlazujícímu účinku 

vichru, vybrali jsme si místo na pauzu při sestupu. Zvolili jsme si závětrný prostor pod vrcholem. 

Že se jedná o závětrnou oblast, se dalo poznat podle toho, že s člověkem to necloumalo, kdežto 

neupevněné předměty, jako třeba karimatka či deník, lítaly všude kolem.

Protože jsme neměli kolem sebe borůvky, na nichž bychom se

mohli napást, byli jsme odkázání na vlastní zásoby. I vytasili

jsme se s teplým čajíkem z termosek a s oříšky. Ty jsme měli v

kombinaci s kandovaným ovocem a velmi se nám to osvědčilo.

Totiž jak normálně oříšky a už vůbec kandované ovoce nejím,

zde se to ukázalo výhodou, protože člověk neměl tendenci vše

sežrat na posezení, ale konzumoval svačinu opravdu jen kvůli doplnění kalorií a zaplnění žaludku.

Zpestřením přestávky bylo zjevení se měsíce na obloze. Divné, ne? Na jedné straně nebe tušený 

sluneční kotouč, tou dobou skrytý za šedivou clonou mraků, a na druhé straně tento souputník 

Země. A ne, opravdu nebyl čas západu Slunce a východu Měsíce, až tak pomalí fakt nejsme.

Hic, vedro aneb už jste někdy za polárním kruhem zažili 20°C?

Na pro nás mýtický Sever vyrážíme už dvanáctým rokem, někdy dokonce dvakrát v kalendářním 

roce. Takových výprav jsme už opravdu absolvovali hodně, a když pominu kanoistickou výpravu v 

květnu 2016 a cyklistickou po Karélii v červnu 2015, tak nám téměř vždy pršelo, sněžilo či mrzlo. 

Nyní jsme zažívali pro nás nezvyklé teplo, kdy přes den bylo +18°C, někdy i 20°C, a pokud 

nefoukalo, dalo se jít v tričku, v noci teplota zatím neklesla pod bod mrazu. Prostě idylka až na to, 

že s sebou vláčíme zimní péřové spacáky, teplé péřové bundy, a potraviny snadno podléhající zkáze.

Museli jsme se tedy pobavit o změně strategie konzumace jídla, kdy expediční stravy jakožto 

trvanlivé ponecháme k spotřebě na pozdější dobu, a nyní budeme preferenčně žrát uzeniny. 

Nepříjemné na tomto řešení bylo pouze to, že večer se většinou ochladilo, takže by teplá véča 

bodla. Ovšem nedá se nic dělat, musíme upřednostnit praktickou stránku věci.

To už mě čekal první orientační oříšek. Nečekala jsem, že to nastane tak brzy, a že pohořím jak 

sedláci u Chlumce. Prostě najednou neznačené rozcestí ve tvaru T, kdy jsem dumala, kudy dál. 

Doleva vedla cestička vyšlapaná, doprava vyjetá pěšina od čtyřkolek či skútrů. Z logiky věci, a 

hlavně na základě předchozích zkušeností, kdy šlápoty = turisté, koleje = sobaři, jsem navrhovala 

zabočit doleva. Vytasila jsem se tedy s mapou, buzolou a GPS, ale stihla jsem se pouze napást 

borůvek, než nás došla trojice kluků, kteří, vidouce mé propriety rozložené na stezce, kde zavazely, 

nám poradili vydat se vpravo. Doleva prý stezička směřuje k chatě Suomunlatva, která leží mimo 

naši zamýšlenou trasu. Ta pokračuje doprava, právě po těch vyjetých kolejích. Holt se zde pohybují 

jak výletníci, tak chovatelé sobů, využívající stezku jako příjezdovou k ohradám. I poslechli jsme 

tedy jejich dobře míněné rady, a já si opět sbalila buzolu, mapu i GPS, aniž bych je použila.
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Jen ve Finsku si se svými obrovskými batohy připadáme normálně

Světem hýbe trend ultralight, nebo-li odlehčování vybavení, což může jít až do extrému ve formě 

ořezávání kartáčků, strhávání nášivek z batohů, výměně platebních karet za pouhý čip a podobně. 

My musíme čurat proti větru, takže výstroj máme

rok od roku těžší, což vede i k nárůstu objemu a

váhy batohu. Letos jsme vláčeli 26 kg /já/ v 70

litrovém báglu a 32 kg /Luboš/ v téměř 100

litrovém zavazadle. Byť takovou zátěž v rámci

výletů po ČR nenosíme, i tak taháme ty největší

batohy ve srovnání s našimi kamarády. Již loni,

při treku k nejvyšší hoře Halti, jsme si konečně

připadali tak nějak normálně, jelikož jsme přesně

zapadali do tamního průměru. Letos jsme

postoupili ještě dál. S našimi obrovskými ruksaky

a množstvím krámů jsme disponovali spíše

menšími batohy ve srovnání s ostatními trekaři.

Ano, opravdu měla většina turistů větší batohy

než my! Šokovalo nás to natolik, až nám to

výrazně zvedlo sebevědomí.

Hned následující úsek má nově nabytá sebedůvěra prošla důkladnou zkouškou. Podle mapy jsme 

měli několik kilometrů kráčet přibližně jihovýchodním azimutem podél řeky Suomujoki. Ta ovšem 

tekla někde pod námi po naší levé ruce, my se prodírali hustým houštím, traverzovali jsme 

východní úbočí Kopsusselkä, a řeka byla spíše tušená než existující. Ačkoliv mapa a mou něžnou 

rukou nakreslená červená stezka trvaly na trase po břehu řeky, my od ní mohli být několik set 

metrů. Jinudy to ale v našem směru nešlo, takže jsme se odevzdaně rozhodli číst spíše terén, než 

papírový podklad, což se posléze ukázalo jako správné rozhodnutí, akorát jsem prožívala krušné 

minuty trnutím, zda jdeme správně, když vodní tok nebyl vůbec slyšet. Co když tam není a my 

dokázali zabloudit hned v prvních kilometrech divoké zóny parku? Je rozpor v mapě, nebo v mnou 

vytyčené trase? Máme vůbec na to, abychom se pohybovali v okolní neznačené divočině?

Jak i na nás bylo málo hodin k založení tábora

Když už jsem téměř ztrácela naději, že jdeme dobře, objevila se zprava široká stezka s vyjetými 

kolejemi čtyřkolek. Kde jsme z ní mohli sejít? Každopádně směr této „cesty“ jednoznačně mířil 

přes řeku Suomujoki, a nás čekal první brod tohoto treku, což obnášelo shodit batoh, sundat pohory,

obout si brodící boty, nahodit batoh, zavěsit pohory na krk, a opatrně přejít na druhou stranu. Jediná
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vada na kráse byla teplota toku. Brrr, neskutečně ledová, okamžitě mě ochromily křeče v nohách a 

jejich necitlivost. Na opačném břehu jsem už téměř vyla bolestí, jak to bylo strašné. Naštěstí řeka 

nebyla hluboká a proud nestál za řeč, takže nehrozilo žádné nebezpečí vyjma křeče cév díky 

expozici zimě.

Ocitli jsme u srubu Suomunruoktu. Nabízela se

možnost zde postavit stan, ovšem odradilo nás

zjištění, jak málo hodin zatím je. Čas 16,15 byl i pro

nás brzký na založení tábora, šlapeme tedy dál, až kde

najdeme plácek, který se nám bude líbit. V nohách

jsme měli 10,1 km a cítili jsme se dobře, tak co tady?

Navíc místo s možností postavení stanu, což ve

zdejších podmínkách znamenalo aspoň trochu rovný

prostor, bylo zaplněno třemi stany. Pokračujeme!

Protože jsem už hlady skoro neviděla, vymrčela jsem si rychlou sváču, takže jsme shodili batohy ze 

zad, což jsme ostatně museli učinit tak jako tak kvůli osušení nohou a přezutí zpět do pohor. Luboš, 

který svým batohem zcela ucpal vchod do placené části dřevěné boudy, čímž dvěma Finkám 

zatarasil jejich přístup do kadibudky, odmítl na osušení nohou použít ručník. To já nehodlala mít 

haxny mokré byť jen o vteřinu déle, než je nutné, a svým ručníkem jsem si nohy, na něž se mezitím 

nalepily zrnka písku a kusy bahna, otřela. Natlačili jsme do sebe každý svou porci müsli, Luboš 

sladkou, já slanou, a vyrazili jsme dále. Myslím, že si osazenstvo srubu oddechlo, jelikož už 

nemuseli přelézat Lubošův batoh, který jako zátka vězel ve vchodu.

Když pojede čtyřkolka či skútr, ať nám jako první raději přejede 

nohy, než hlavu

Drželi jsme si přibližně stejný azimut jako doposud, pouze jsme kráčeli po opačném břehu řeky 

Suomujoki. Ta opravdu tekla přímo vedle stezky, takže jsme v orientačně jednoduchém terénu došli 

v 18,17 k tábořišti Altaoja, tvořenému ohništěm a dřevníkem s dřívím. Bohužel jediný vhodný 

plácek na postavení stanu byl zároveň brodem pro vozidla sobařů. Nic jiného se nám v okolním 

hustém lese najít nepodařilo. Rozhodli jsme se tedy přespat tady. Ovšem jaké je optimální 

směrování stanu? Hlavami k řece, tutíž dolů? Jednomyslně jsme se se domluvili, že k řece raději 

nohama, protože když pojede sobař na čtyřkolce, ať nám jako první raději přejede nohy, než hlavu.

Nastala ta příjemnější část táboření. Oheň, véča. Luboš zapálil vatru z polen, my se posadili kolem 

ohně, a vyhříváni jeho sálavým teplem, konzumovali jsme dnešní přísun živin. Dle předchozí 

dohody jsme spořádali šunku, která byla tak přesně na hranici. Ještě pár hodin a už by nám hrozily 

zdravotní potíže. Abychom spálili červa, tedy choroboplodné bakterie a viry, zavdali jsme si každý 
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velký hlt zdravotního fernetu.

Protože jsme spali přímo u zdroje vody, vyprali jsme si oba spodní prádlo a umyli jsme se. 

Vyschnuli jsme pak u ohně, kolem něhož Luboš zbudoval za použití pařezů, našich trekových hůlek

a gumicuků provizorní sušák na oblečení. Usadili jsme se na dřevěných pryčnách a zírali do červeně

plamenů, poslouchajíce zvuky lesa.

Vlezl mi do oka, blbec jeden!

Naši pohodu u sálajícího zdroje tepla nám kazili komáři. Luboš jim nadával „sibiřští“ /nevím, kde 

na tuto asociaci přišel/, já jim přezdívala „hajzlové“. Otravovali nás neskutečně a nepomohlo ani 

stát v kouři tak, až jsem slzela. Hajzlové zasraní! Na jedno plácnutí jsem jich na svém stehně zabila 

asi pět či šest. Donutilo mě to znovu si obléct zateplené kalhoty, které se udily v dýmu, a zívajíc si 

přesedat tak, aby pokud možno oheň čadil přímo na mě. Sice jsem nemohla dýchat, ale ti pisklaví 

hmyzáci takto otravovali statisticky významně méně.

Luboš nanosil polena z dřevníku a jimi pak přiživoval táborák. Najednou zařval: „Vlezl mi do oka, 

blbec jeden!“ a plácl se kamsi za ucho. Asi se z náletů komárů zbláznil.

Já mezitím zírala na své ruce. Ač jsem se dnes myla, a to jako

doopravdy, měla jsem černotu kolem nehtů a na koncích prstů,

vše zamazané šmírem z ohně. Totéž se dle Luboše vyskytovalo

na mém obličeji, ale žádná věc z mé výbavy mi neumožnila se

o tom přesvědčit, protože zrcátko je na treku fakt nepotřebné.

Ještě bych zkousla zrcadlo jako součást buzoly kvůli sledování

vzájemné polohy střelky a severních rysek, takovou jsem ale

nevlastnila. Pokud jsem životně nutně potřebovala zjistit, jak

aktuálně vypadá můj obličej, nechala jsem se Lubošem vyfotit

a na displeji přístroje jsem pak svůj ksicht studovala. Přítomnost sazí na obličeji ovšem nebyl tento 
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případ.

Oheň jsme nafutrovali, co to šlo, a zakutali se do spacáků, pozorujíce dohasínající plameny. 

Nemuseli jsme se nějak více obávat jejich rozšíření, v pohodě bychom požár uhasili. Usínali jsme s 

kapkami deště, nejistě bubnujícími na náš zelený přístřešek.

Statistika

Niilanpää – Altaoja: výška 246 m, vzdálenost 12,35 km, nahoru 345 m, dolů 452 m
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Den 3., úterý 4.9.

Jak jsme vyhlásili ZERO den

Nevíte, co je Zero day? Je to odpočinkový den, kdy člověk neujde ani kousek cesty. No a takový 

jsme právě dnes vyhlásili. Stihli jsme zapálit oheň, uvařit čaj a nasnídat se, když úderem 10. hodiny 

začalo silně pršet. Luboš ještě stačil sbalit spacák a v nepromokavém obalu jej hodit do batohu, 

který zůstal opřený o jeden ze stromů. Já naštěstí tak rychlá nebyla, což se ukázalo býti výhodou. 

Není totiž dobré příliš pospíchat – protože já měla svůj spacoš ještě ve stanu, zalezla jsem si do něj 

a chutě se zachumlala, takže jsem pokračovala v zaslouženém spánku, kdežto Luboš zůstal ležet na 

karimatce pouze přikrytý bundou, a o nějakém tepelném komfortu si mohl nechat leda tak zdát. I 

proto upršené dopoledne trávil prací na svém tabletu, který sem tahal právě pro takové případy. Já 

sice byla vybavena čtečkou, kde jsem měla nahrané jen za tímto účelem zakoupené knihy, ale přišlo

mi smysluplnější si raději schrupnout, byvši uspána staccatem kapek, dopadajících na náš stan. 

Venku zatím pomalu uhasínal náš oheň, zkrápěn z vrchu dopadající vodou. Asi za hodinu jsme 

zaslechli kroky zvenku, což mě probudilo, takže jsem si nasadila brýle a opatrně vykoukla ven. 

Zamávali jsme na sebe s totálně promáčenou dvojicí turistů, kteří se vydávali naším plánovaným 

směrem, a já znovu usnula.

Pršet přestalo ve 12 hodin, což pro Luboše znamenalo

vyhlásit odchod. Nekompromisně mě probudil a úspěšně

vzdoroval mému mrčení, že takhle měnit plány se mi vůbec

nelíbí. Napřed jdeme, pak to rušíme s ohledem na déšť a

vyhlašujeme volný den, který pak znovu rušíme kvůli takové

volovině, že přestalo pršet. To se přece vůbec nedělá, když

jednou odpočinkový den, tak se vším všudy. Přesvědčil mě

ale, že je zbytečné zde zůstávat, když je teprve málo hodin, a ještě něco ujít můžeme. Tomu jsem 

sice porozuměla, a taky mi bylo jasné, že na jeho rozhodnutí mělo vliv to, že mu bez spacáku teplo 

opravdu nebylo, ale měl by taky pochopit on mě, že já se těšila na proflákaný den.

Jak mé mikční pauzy přesně korespondovaly s výskytem borůvek

Jelikož jsme byli skoro úplně sbalení, já si jen nacpala spacák do loďáku a tento do batohu, mohli 

jsme vyrazit poměrně záhy. Tábořiště jsme opouštěli v 12,35 za drobného mrholení, které ani 

nestálo za řeč.
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První kilometry připomínaly pochod tunelem: kolem nás hustý les, nad námi ocelová obloha, 

nulové výhledy. Ačkoliv jsme byli vodou smáčení ze všech stran, protože na nás kapala i ze stromů 

a keřů, tak zdejší les jevil výrazné známky obrovského sucha během léta. Poprvé v životě jsem 

viděla uschlé jehličnany. Potvrzovalo to informace, které k nám prosákly v červenci a srpnu: 

extrémní sucho, zde nevídané, zasáhlo i oblasti za polárním

kruhem. Kontrastem k tomuto prakticky nemocnému

porostu byl abnormální výskyt borůvek. Hned po ujdení

prvních 900 metrů jsem vyhlásila první čurací pauzu, na

což Luboš slyší, uvyklý mému průtokovému měchýři z dob

dávno minulých. Mně se ale močit prakticky nechtělo, jen

jsem měla nepřekonatelnou chuť na borůvečky. Aby se ale

neřeklo, provedla jsem úkon, kvůli kterému jsem zastavila, a pak hurá na fialové bobule! Jedinou 

vadou na kráse byly útoky komárů. Ti nás atakovali v takových hejnech, že to dokousaný Luboš 

nevydržel, a shrnul si kaťata ke kotníkům. Poprvé za tento trek.

Druhá přestávka na sebe nenechala dlouho čekat. Po dnešních 2,6 km jsem opět, po spatření 

velkých polí borůvek, usoudila, že je to vhodné místo na malou potřebu, a poté jsme se na nich pásli

jak medvědi. Mně akorát chvíli vrtalo hlavou, zda se mi zdá, že konzumujeme dva druhy borůvek, 

sice hodně si podobných, ale mírně se lišících v listech. Luboš nad tím mávl rukou, prý co blbnu, 

borůvky jsou přece jedny jediné. Podivoval se nad jinou věcí. Jak je prý možné, že se mi chce čurat 

vždy, když se kolem nás nacházejí borůvečky?

Jak jsme ušetřili jídlo

Tímto se náš postup sice výrazně zpomalil, ale zato hodně zpříjemnil. Luboš si už zvykl, že 

pokaždé, když uvidím fialové bobule, budu chtít pauzu, a automaticky si v takových případech 

batoh shazoval. Díky tomu, že jsme se co půl hodiny, maximálně co hodina, cpali borůvkami, 

výrazně jsme šetřili jídlo námi nesené, a vytvářeli jsme si tím prostor k prodloužení treku díky 

neubývajícím zásobám. Sice nám adekvátně tomu neklesala váha batohů, ale člověk nemůže chtít 

všechno. Další nevýhoda změny, kdy jsme se krmili borůvkami jako medvědi, byla ta, že jsme i 

kakali jako medvědi. Naše exkrementy připomínaly ty medvědí jak barvou a konzistencí, tak 

objemem. To poslední nám dělalo starosti – vystačí nám

naše plánovaná zásoba WC papíru? S tímto jsme totiž

nepočítali.

Terén se změnil a my začali stoupat. Jak jsme se nořili do

vyšších partií hor, ubývalo i borůvek, což se projevilo i na

rychlejším tempu. Stezka se zvedala do sedla a posléze

traverzovala vrchol Vintilätunturi po jeho jižním úbočí,
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odkud po několika kilometrech klesala do podmáčeného údolí říčky Vintiläoja. Porost kolem nás 

připomínal spíše tundru než tajgu – nízké, pokroucené kmeny zakrslých křovin a rozsáhlé plochy 

rašelinišť a bažin. Sem tam nám na sestupu podjela noha, ale nic dramatického, pouze jsme si 

zasírali kalhoty. Někdo víc, jako třeba já, jelikož jsem děsně šikovná.

Slatiniště s rozlivkou říčky Vintiläoja bylo trošku hůře obtížné na překonání, ale zvládli jsme to 

stylem „přískokem vpřed“, kdy jsme sem tam po kamenech z bažin trčících, sem tam po trsech 

trávy postupně přehopsali na pevnější půdu pod nohama. To už nás taky dohnalo sluníčko, poprvé 

za dnešní den, a my tak mohli naším teplem začít vysušovat navlhlé svršky.

Přiznej si, že jsi mastňák!

Začali jsme opět mírně, ale jen mírně stoupat, což se projevilo úbytkem podmáčeného podloží a 

větším výskytem stromů, zejména jehličnanů. Jelikož se o mě pokoušel díky absenci borůvek hlad, 

a to přímo vlčí kvůli tomu, že kromě ranní dávky uzenin jsem pořádné jídlo nekonzumovala, viděla 

jsem se už sedící u ohně a dlabající teplou expediční stravu. Proto když se po 8,6 km zjevil potůček,

bezejmenný to přítok říčky Vintiläo s pěkným pláckem tak akorát na postavení stanu, navrhla jsem 

dnešní etapu ukončit a zůstat tam. Luboš mé pocity nesdílel a trval na dosažení tábořiště u další 

chaty Tuiskukuru, aniž by byl schopen mi rozumně argumentovat proč. Vždyť tam budou lidi! 

Nakonec se mezi námi rozhořela krátká, ale intenzivní hádka, kdy jsem na Luboše vlivem poklesu 

hladiny cukru v krvi a tím danou zvýšenou nevrlostí křičela, aby si přiznal, že je paďour a mastňák, 

toužící po WC a dřevníku s dřívím. Jeho pohled mi ozřejmil, že jsem uhodila hřebík na hlavičku. 

Ano, opravdu chce sedět v kadibudce při konání potřeby a

zapálit velký táborák z připravených polen. Jelikož já se

vyventilovala a Luboš pochopil, že mi musí pusu zacpat

žrádlem, shodili jsme batohy ze zad a usadili se k pozdní

svačině, kterou tvořil výborný tučný sýr. Já se u jeho krájení

řízla nožem do prstu, ale pár kapek vyřinuvší se krve mi

rozhodně nestálo za vytažení expediční lékárničky. Jelikož už

jsem měla prázdný močový měchýř, nepomohlo by ránu po

trekařsku počurat, tak jsem si ji alespoň naslinila a šlo se dál.

Já teda brodit nebudu!

Nasycená jsem měla rázem lepší pohled na celý svět a svého manžela zejména. Křepce jsme si 

nahodili batohy a lehkou nohou vykročili vstříc srubu Tuiskukuru, poblíž něhož se Luboš rozhodl 

dnes spát. Postupně jsme přetraverzovali svah pod vrcholem Pikkutunturit a začali jsme klesat do 

údolí řeky Tuiskujoki. K našemu údivu se zde nenacházel podmáčený terén, jako v předchozím 
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údolí říčky Vintiläo. Zjevením se řeky ovšem pro nás nastal poněkud oříšek, a to jak se dostat na 

druhou stranu. „Já teda brodit nebudu!“ procedil Luboš mezi zuby a začal prozkoumávat břeh, 

zatímco já si shazovala batoh a přezouvala se do brodících bot. Než jsem tak stihla učinit, přiřítil se 

s nadšeným výrazem, že objevil lávku, umožnící nám přechod na opačný břeh suchou nohou. Ehm, 

suchou nohou... O tom jsem silně pochybovala po spatření toho, co Luboš nazval lávkou. Zdráhám 

se použít termín most. Prostě někdo naházel přes místo, kde zrovna řeka tvořila rozlivku, nějaké 

poloshnilé trámy, doplnil to větvemi, a přes to položil jakýsi gumový pás. Přes protesty svého 

vnitřního hlasu jsem poslechla Luboše a vydala se přes tuto DIY /Do it yourself, česky doslova 

„Udělej si sám“/ lávku na druhý břeh. Sice pod každým mým krokem se „koberec“ vlnil, ale 

nakonec to až tak strašné nebylo. Zvládli jsme to bez nutnosti brodit, hip hip hurá!

Náš příchod k chatě Tuiskukuru v 19 hodin se ukázal jako pozdní. Nikde jsme neviděli vhodné 

místo k postavení stanu. Plácek u řeky byl nepoužitelný kvůli bažinám a volná místa u ohňů byla 

zabrána dříve přišedšími turisty. Sice bychom se někam k nim při dobré vůli vešli, ale jak jsem se 

již kdysi zmínila, jsme introverti, co se táboření týče, a preferujeme raději samotu. I proto jsme 

raději hledali tak dlouho, až jsme pro nás přijatelný životní prostor nalezli kdesi v rákosí, ale 

dostatečně daleko od ostatních táborníků.

Jak vypadá totální degradace

Protože všechna dostupná ohniště, celkem asi tři, byla obsazena, rozhodli jsme se vařit na plynu 

vedle našeho stanu. Luboš frflal, že je to totální degradace, já oponovala, že právě naopak. 

Vyhovovala mi totiž výrazná časová úspora, kdy jsem nemusela hodinu čekat, než Luboš nachystá 

dříví, zapálí oheň a než sevře voda na ohni.

Luboš mě přesvědčoval, ať si na véču vyberu, na co mám zrovna chuť, a nebyl schopen pochopit, 

že jsem zalovila v igelitce s expediční stravou a vytáhla první sáček, který jsem popadla. Ano, na 
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všech minulých výpravách jsem se jídlem probírala a sondovala, co bych si zrovna dala, nyní mě 

samotný trek tolik naplňoval endorfiny, že jsem už nepotřebovala doping v podobě jídla, a v 

podstatě mně stačilo, aby večeře byla teplá a bylo jí hodně.

Protože se ochladilo na +8°C a foukal vítr, oblekla jsem se do péřovky, a takto konzumovala papu. 

Samozřejmě jak jsem holka šikovná, vykydla jsem si část jídla na bundu. No a copak jsem dnes 

konzumovala? Kuře na kari. Co dělá kari? Slušně barví. Na zelenomodré péřovce, tuším, že 

většinová populace té barvě říká tyrkysová, se skvrna výrazně vyjímala, a doplnila tak předchozí 

flek.

Protože jsme neměli možnost večer trávit námi milovanou činností, tedy posedáváním u 

plápolajícího ohně, zavelela jsem k brzkému odchodu do spacáků. Předtím ještě návštěva 

kadibudky, která díky našemu zašití se byla vzdálená asi 400 metrů. Nic pro řídký případ s hustým 

běháním.

Statistika

Altaoja - Tuiskukuru: výška 258 m, vzdálenost 11,25 km, nahoru 186 m, dolů 190m
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Den 4., středa 5.9.

Jak Luboš Nobelovu cenu dostal

Já jsem usnula prakticky okamžitě po zatažení zipu spacáku. To Luboš měl krušnou noc, a téměř 

nezamhouřil oči. Napřed dostal křeče do nohou, poté ho začala prudce svědit kůže po doštípání 

komáry, zejména na lýtkách. Následně konečně usnul, ale měl divoké sny, které pokračovaly i ráno, 

tedy za plného vědomí. V noci se mu zdálo, že vymyslel úžasnou inovaci systému odbavení na 

letišti, který urychlí dopravu, za což dostal Nobelovu cenu, ale bohužel zapomněl technické detaily, 

pamatoval si pouze udělování ceny a nádherný ceremoniál. Prý to ale byla fakt převratná myšlenka. 

Po probuzení na tom nebyl o mnoho lépe. To měl pro změnu halucinace v bdělém stavu, kdy si prý 

částečně uvědomoval, že nevnímá realitu adekvátně, ale údajně si nedokázal pomoct. Já jsem si 

jeho stavu všimla, až když se mě opakovaně ptal, proč jsme si prý

koupili další byt v Brně, když jeden, ve kterém bydlíme, máme, a

proč tedy nežijeme v tom druhém, když už jsme si ho pořídili.

Čuměla jsem na něj jako puk. Normálně chodil, choval se, byl

obeznámen a orientován osobou a místem, přesto byl úplně mimo.

Občas za mnou přišel s dotazem, kde prý skladujeme tu medaili za

Nobelovku a co jsme udělali s penězi, které získal. Naštěstí se

situace zlepšovala, až asi po dvou hodinách byl zcela při smyslech a

ptal se mě na podrobnosti, protože si vše do nejmenšího detailu pamatoval. V jeho pojetí se 

probudil ráno do divného snu, kdy nebyl schopen rozlišit mezi skutečností a halucinacemi, a 

zároveň tušil, že události jím prožité jsou natolik mimo realitu, že nemohou být opravdové, ale fakt 

si nedokázal pomoci.

Oba nás to vyděsilo. Co ho to potkalo? Vysvětlení jsme získali až po několika dnech v civilizaci. 

Snědl místo jedlé borůvky nejedlou, nejedovatou, ale halucinogenní vlochyni bahenní, zvanou též 

raušinka či blinkavka.

Tys mi neřekla, které WC je pánské a které dámské!

Když z Luboše jakž takž vyprchal účinek halucinogenů, vydal se s ruličkou WC papíru směrem ke 

kadibudkám. Když se vrátil, obořil se na mě, že jsem mu neřekla, které WC je dámské a které 

pánské: „Vlezl jsem do kabiny s nápisem M a tam se mi zdálo moc parfému. Tak jsem vlezl do N a 

tam zas bylo moc uklizeno. Jak jsem měl poznat, které je které?!“ Celkem mě svou neznalostí 
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překvapil. Ve Finsku jsme už podeváté, a veřejné toalety rozhodně navštěvujeme. Za ty roky jsem 

se naučila, že M znamená chlapy a N baby. No a pokud by se to pletlo, tak mnemotechnická 

pomůcka M jako Muži je snadno zapamatovatelná. To doteď chodil kam?

Každopádně mě genderově odlišené značení kadibudek přišlo poněkud vtipné. Obě byly stejné, 

nelišily se ničím – prostě z dřeva stlučená budka s prkýnkem a rašelinou na kompostování.

Jednu výhodu jeho cesta za potřebou ale měla. Vedla totiž kolem plácků s ohništi, takže zjistil, že 

stanaři se už odebrali pryč, a táboráky jsou již volné. Rychle tam utíkal rozdělat již skomírající 

oheň, a na něm jsme pak připravovali čaj. Zdroj vody byla pouze asi 300 metrů vzdálená rozlivka 

řeky Tuiskujoki, což obnášelo ne zrovna čistou tekutinu dle středoevropských standardů. Naštěstí 

nás nějaká voda z bažin nemohla rozházet, navíc jsme ji nabírali do černého hrnce, nikoliv do 

PETek, odpadla tedy zraková zkouška průzračnosti a zabarvení. No a nějaké minerály jsou též 

třeba, ne?

Jelikož zjevně všichni tábořící byli už pryč /tedy asi tři stany/, měli jsme celé okolí chaty sami pro 

sebe. Usadili jsme se u zdroje tepla a snídali jsme, já u toho oblečená v péřovce. No a jak jsem tak 

obsluhovala hrnec s čajem, položený na ohni, ke skvrnám od jídla jsem si na péřovou bundu přidala

i začouzení od ohně.

Jak si Luboš lehl přímo na bufetový stůl

Po sbalení jsme se od chaty Tuiskukuru vydali východním směrem. Hned jsme začali nabírat 

výškové metry směrem k průsmyku mezi horami Ampupäät a Ampukankaanvaara, ovšem tak 

jednoduché to nebylo. Nacházeli jsme spoustu různých stezek, něco vyšlapáno od lidí, něco zjevně 

od sobů, a která je ta správná jsme netušili. Naštěstí se dalo orientovat podle azimutu a alespoň 

trochu rozumně držet naplánovaný směr, což je logicky jednodušší při stoupání než klesání. Ono 

totiž když lezete nahoru, tak se většinou paprsky sbíhají, navíc je snazší orientace i vizuálně, kdežto

při sestupu se paprsky rozšiřují díky zvětšující se základně, a cíl, ležící v údolí, je vždy hůře 

objevitelný, než cíl ležící na vrcholu.

Proti předchozím dnům se ochladilo, aktuálně bylo +9°C a foukal silný vítr. Pro nás to každopádně 
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byly přijatelnější podmínky, než dosavadní horko.

První sváču jsme vyhlásili po spatření louky s borůvkami. Luboš, který si ještě nespojil, že by jeho 

noční halucinace mohly mít nějakou souvislost s bobulemi, je zcela bez obav znovu konzumoval v 

míře větší než malé. A aby si usnadnil jejich sběr, lehl si přímo na prostřený bufetový stůl, tedy do 

borůvek, a takto je vyzobával rovnou do pusy. Druhá pauza nám již vyšla do míst borůvek prostých,

museli jsme se tedy vytasit s jídlem z vlastních zásob, což tradičně znamenalo sýr, oříšky a 

kandované ovoce, vše zapíjené teplým čajem z termosek.

Kdo v Kekkonenovi nebloudil, jakoby tam nebyl aneb N68,12,261

E027,56,833

Jako tradičně při každé přestávce, i nyní jsem se vytasila s mapou, buzolou a GPS, abych nás na 

mapovém podkladě našla a zkontrolovala si naši pozici. Když jsem přepočítala souřadnice a zadala 

si je na mapě, zjistila jsem, že jsme úplně mimo trasu. Ta správná byla asi o půl kilometru severně a 

vedla blíže vrcholu Ampupäät, kdežto my se nacházeli o několik desítek výškových metrů níže, více

jižně, a zcela zjevně jsme směřovali k bažinám říčky Ampuoja. Kde jsme se odchýlili, jsem 

netušila, ale nebylo se čemu divit, když park byl protkán sítí neznačených stezek podle toho, jak 

kdo kráčel, hnal soby či se proháněl na čtyřkolkách. Občas docházelo k vtipným historkám, jako 

třeba když jsme od chaty Tuiskukuru vycházeli s jinou dvojicí s tím, že všichni míříme do stejného 

cíle, abychom se po pár kilometrech míjeli v protisměru... Prostě, kdo zde nikdy nebloudil, jako by 
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zde ani nebyl. No a nás to potkalo nyní. Poprvé. „No a co,“ uzavřela jsem situaci, „Však se 

prodereme lesem, těch pár set metrů dáme i bez stezky, ne?“ Jak hluboce jsem se mýlila :-) Do 

deníku jsem si zapsala souřadnice našeho zabloudění, a statečně jsme pokračovali chodníčkem, o 

kterém jsme se doufali, že vede naším požadovaným směrem. Ten záhy zmizel do ztracena, což 

jsme očekávali. Prodírali jsme se tedy houštím, které náš postup výrazně zpomalovalo. Nakonec se 

nám to s pár škrábanci od ostrých keřů povedlo, a skončili jsme ve spleti potůčků, bažin, mokřadů a

podmáčeného terénu. Pokračování stezky v nedohlednu. Kudy dál? Využila jsem posledních 

suchých míst na shození batohů, a pomocí GPS, mapy a buzoly jsem velmi pečlivě, s několikerou 

kontrolou, určila, kde jsme a kam bychom měli jít, a mávla jsem rukou směrem přes slatiny: 

„Tamtudy!“

Na Luirojärvi, Vávro, na Luirojärvi

Vyplivnuti u rozlivky říčky Ampuoja jsme netušili, jak ji překonat. Zkusili jsme to na několika 

místech, ale terén byl neprostupný. Tudy to nepůjde. Luboš si všiml stop od čtyřkolek, jejichž 

vyjeté koleje zaplavila voda. Navrhoval je sledovat, ale daleko jsme se nedostali, propadajíce se 

hlouběji do bažin. Ono totiž co projede čtyřkolka, nemusí být schůdné pro člověka. Plácali jsme se 

tam docela dlouho, skákali z ostrůvku na ostrůvek, a opakovaně se vraceli. Nakonec se nám 

povedlo dostat na druhou stranu, ovšem po stezce ani vidu, ani slechu. Rozhodli jsme se rozdělit, 

kdy každý se vydáme po břehu jedním směrem maximálně 500 metrů, a pak se tady potkáme. Z 

bezpečnostních důvodů jsme si nechali batohy na zádech, nechtěli jsme riskovat, že z různých 

příčin je nenalezneme. Ne z obav, že by nám je někdo ukradl, ale kvůli tomu, že rozlivka nemá 

jednoznačný břeh, a mohli bychom tak zavazadla hledat do nekonečna.

Já jsem si zvolila směr doleva, Luboš doprava. A byla jsem to nakonec já, kdo spoře vyšlapanou 

cestičku objevil. Hurá! Honem jsem utíkala, dá-li se tak nazvat pohyb s 27 kg zátěží na zádech, zpět

k Lubošovi, abych mu oznámila, že vím, kudy dál. Ten nalezení pokračování kvitoval s nadšením. 

Bažiny on totiž nerad. Každopádně i kdybychom od turistů vyšlapaný chodníček nenašli, nic by se 
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nestalo. Naším dnešním cílem bylo jezero Luirojärvi, které bychom dokázali trefit i my jen s 

pomocí mapy, buzoly a GPS. Jezero, navíc poměrně velké, jakožto jediný výrazný zdejší krajinný 

prvek, by nedokázal objevit pouze naprostý orientační ignorant.

Jsme moc jižně. Aha, takže máme být víc západně či východně?

Když už jsme měli stezku, byť nepatrnou, drželi jsme se jí zuby nehty, a začali jsme šlapat na 

kopec. Ono to takhle ve světě chodí, že k jezeru se někdy musí nahoru. Zde to byl vrchol 

Luusuanvaara, který jsme měli minout zleva a poté scházet rovnou k jezeru Luirojärvi. Přímo na 

kopci, respektive na jeho úbočí, jsme zastavili kvůli kontrole naší pozice.

„Jsme moc jižně,“ pronesla jsem, zírajíc u toho do mapy a žvýkajíc kus sýra.

„Aha, takže máme být víc západně či východně?“ opáčil Luboš, a mně jeho odpověď vůbec divná 

nepřišla, navíc jsem v dáli spatřila modravou hladinu Luirojärvi. Nyní už nezabloudíme, nějak se k 

jezeru dostaneme. Zavelela jsem tedy k odchodu. Na sestupu nás ovšem zdržely borůvky. 

Borůvečky!!! Shodili jsme batohy a cpali se bobulemi, až se nám dělaly boule za ušima.

K jezeru jsme nakonec došli bez větších problémů. Ono netrefit takovou masu vody fakt žádá 

umění. Nyní naší prioritou bylo nalezení pěkného plácku pro postavení stanu na minimálně dva dny,

protože jezero se stane naší základnou pro pokus o výstup na nejvyšší horu parku Sokosti. I proto 

jsme se rozhodli zůstat zde, ačkoliv bylo teprve 16,36. No tak jednou přijdeme na tábořiště jako lidi,

no. I s batohy na zádech jsme se vydali prozkoumávat zdejší břehy. Protože vrchol Sokosti ležel 

někde východně od nás, vydali jsme se podél jezera tímto směrem, ať to pak máme o nějaký ten 

metr kratší. Asi po půl kilometru jsme nalezli nádherné místo a hned jsme si jej zabrali. Zde 

zůstáváme.

Véču jsem uvařila na vlastním plynu. Luboš ani

moc neprotestoval, rozumně uznal, že než

bychom si z lesa natahali dříví a on by zapálil

oheň, byla by půlnoc. Protože jsme na treku již

několikátý den, shodli jsme se svorně, že je

potřeba si jídlo poněkud zpestřit. Vytasila jsme

se tedy se solničkou a pepřenkou a oba jsme si

zavdali. Luboš využil sůl i pepř, já pouze sůl.

Slejvák jak prase aneb Luboš jde do péřovky

Zatímco se nám večeře připravovala /ve smyslu, že jsme čekali, až sušená expediční strava zalitá 

vařící vodou zchládne na čuňu-nespalitelnou teplotu/, vyprali jsme si spodní prádlo a pověsili ho na 

Lubošem připravený sušák, vyrobený z kamenů, trekových hůlek, větví a gumicuků. Stihli jsme 
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akorát jídlo zkonzumovat, když tu najednou slejvák jak prase. Tak tak jsme dokázali honem 

všechno kromě vypraných věcí naházet do stanu a zavřít se tam. Zatímco venku zuřil pravý Saigon, 

my si v klidu roztáhli karimatky a spacáky a zalezli do nich. Tak, jak jsme byli oblečení, pouze 

pohory jsme si shodili. Já dle svého zvyku slastně usnula, co dělal Luboš, netuším a ani se po tom 

nepídím. Déšť trval asi 1,5 hodiny a ven nás vyhnaly paprsky sluníčka. Po opuštění stanu jsme 

zjistili, že se ochladilo natolik, že Luboš musel do péřovky! Poprvé! Žabař, já v ní byla celou 

dobu :-)

Každopádně to chtělo oheň, ale kde vzít dříví? Všude kolem nás les, ovšem na přiložení na táborák 

se v našem blízkém ani vzdáleném okolí nenacházelo nic vhodného. Vytasila jsem se opět s mapou, 

buzolou a GPS, našla si naši pozici, a všimla si, že asi půl kiláku od nás východním směrem leží 

oficiální tábořiště. Kde je tábořiště, tam je ohniště, kde je ohniště, tam je dřevník s dřívím. Jdeme 

tam! Oba jsme se vydali na cestu v péřovkách, však byla kosa jak prase. Prodírali jsme se hustým a 

mokrým porostem, odevšad na nás kapala voda, což péřovkám zrovna neprospívá, nehledě na to, že

vnější materiál je docela háklivý na protržení. Já po pár krocích byla zralá na tepelný kolaps, a 

podle toho, jak otvorem kolem límce odcházela z Luboše pára, ani on k tomu neměl daleko. Prostě 

péřovka není určená na aktivní pohyb. Asi i proto si ji Luboš vysvlekl, a já ji po zbytek cesty nesla v

ruce.

Jak se Luboš koupal

Závěrečný přístup k tábořišti vedl přes bažiny, nad nimiž stála voda. Nevadí, hlavně když jsme 

přístřešek našli. Luboš se zmocnil dvou pytlů, které si přehodil přes ramena, ale po pár metrech to 

vzdal. Proto jedním prásknul kamsi na zem, a druhý si zavěsil na silný kmínek stromu a takto 

přehodil přes plece a nesl, pro původní se pak vrátil. U stanu pak vytvořil z kamenů ohniště a 

zapálil táborák. Paráda. Zde, u břehů bájného jezera Luirojärvi, zvaného též Perla národního parku 

Urho Kekkonen, jsem teprve cítila ten správný klid v duši. Nikde nikdo, jen my dva a neustále se 
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zužující kruh medvědů, číhajících jen na to, aby nás mohli sežrat. Vlastně co to kecám, komárů. 

Optimální pohodu umocňoval i pohled na protější stranu jezera, kde se skryté v mracích občas 

zjevily vrcholky několika hor. Tak kterápak je Sokosti, náš zítřejší cíl?

Lubošovi nestačilo, že si dnes vypral trencle a fusky a vyčistil si zuby fernetem /na treku zásadně 

nepoužívá kartáček/. On si vymrčel koupel v jezeře a omytí svého těla v něm. Bez použití saponátů 

zdůrazňuji, nejsme barbaři. I zuby jsem si čistila mimo jezero a pastu plivala na zem a poté polila 

vodou. Chrup jsem si cídila vodou, kterou jsem si zahřála na provozní teplotu na ohni, jelikož přímo

z jezera se mi zdála studená. Teplota vzduchu činila +6°C a Luboš se opravdu vysvlekl a poté vlezl 

do ledové vody, kde se ráchal a rochnil si, jak je mu dobře. Já jej pozorovala ze břehu zababušená 

do péřovky, popíjejíc u toho teplý čaj s příměsí fernetu.

Musíme jít spát dříve, než znovu dostaneme hlad

Po vykoupání se Luboš vysušil u ohně, ale dlouho tam nevydržel. Byla mu totiž zima, jak 

překvapivé, a proto zalezl honem do svého péřového spacáčku. To já si večer zkazit nenechala, a 

zůstala jsem sedět u táboráku, do nějž jsem poctivě přikládala tak dlouho, dokud to bylo možné. A 

ono to bylo možné, jen dokud jsem nedostala znovu hlad. Není totiž divu, když jsem večeřela v 17 

hodin, a teď bylo 19,30. Vydržela jsem hladu vzdorovat ještě další hodinu, pak už mi vytrávilo 

natolik, že hrozilo, že si budu muset udělat další večeři. Protože jídlo bylo přesně vypočítané na dny

treku a je na příděl, navíc hlad není důvod k mimořádnému rozbalení jídla, snažila jsem se být 

disciplinovaná, a demokraticky jsem zavelela sama sobě k uložení ke spánku. Část nespálených 

polen a zbytek třísek jsem schovala pod strom, kde již pod plachtou dlely uloženy naše batohy. Tam

dříví nenamokne, ani kdyby v noci pršelo, a zůstane tak suché na zítřejší přípravu ohně. Protože se 

zhoršoval vítr, nemělo pro mě smysl otálet s odchodem do hajan, navíc jsem potřebovala jít spát 

ještě v takové metabolické aktivitě, abych měla vnitřní sílu na vyhřátí spacáku. On totiž, pokud to 

nevíte, spacák nehřeje, nýbrž izoluje, takže zdroj tepla jste jen

a jen vy. No a je rozdíl, zda se dovnitř klade osoba odpočatá a

najezená, či prochladlá a hladová. Před definitivním zalezením

do spacáku jsem ještě probudila Luboše, ať se jde povinně

vyčurat. Totiž kdybych to neudělala, šel by chudák nad ránem,

což on činí děsně nerad, navíc je riziko, že už v tu dobu může

pršet. Ten si navíc nevybavil, zda si vůbec čistil zuby, takže si zavdal z fernetu, a poté jsme oba 

zalehli. Však v devět večer by už bylo načase. Před námi bylo nějakých dvanáct hodin spánku.

Statistika

Tuiskukuru – jezero Luirojärvi: výška 285 m, vzdálenost 8,4 km, nahoru 184 m, dolů 197 m
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Den 5., čtvrtek 6.9.

Nejspíše jsme si ustlali na mraveništi

Ráno po nás a zejména po Lubošovi lezly stovky mravenců. Vysvětlení bylo jednoduché. Nejspíše 

jsme si ustlali na mraveništi. Po vylezení ze stanu a rozhlídnutí se po okolí nám to bylo rázem jasné.

Asi dva metry od nás se nacházelo obrovské, tak 1,2 m vysoké mraveniště, obývané miliony jedinců

této hmyzí čeledi. Lubošův návrh, že si stan o pár metrů posuneme, jsem zamítla. Plácek, na kterém

jsme měli stan postavený, měl totiž geniální umístění: přímo u jezera, s pohledem na protější břeh, 

navíc s vchodem situovaným tak, aby mi do něj ráno vycházelo sluníčko.

Protože dnešek byl zvolen jako výstupový den, kdy se nalehko vydáme k vrcholu Sokosti, a stan s 

veškerou výbavou zůstane zde, odpadne tedy jeho ranní bourání a večerní stavění, což nám ušetří 

dvě plus dvě hodiny, rozhodla jsem se vyprat si spací oblečení. Pověsila jsem si je na včera 

Lubošem zbudovaný sušák, vyrobený z ohořelého pařezu, kamene, trekových hůlek a gumicuků. 

Protože hůlky jsme si plánovali brát s sebou na výstup, natáhl později Luboš gumicuky mezi 

stromy.

Zatímco jsme snídali, nad jezerem se válela mlha a

vrcholky hor byly zahaleny v mracích. Chvílemi drobně

poprchalo. Jak odlišné to podmínky proti loňsku, kdy jsme

měli excelentní výstupové počasí při dosažení nejvyššího

vrcholu Finska Halti. Vlastně když se zamyslím, tak tehdy

nám z rána sněžilo, a změnilo se to jakoby lusknutím prstů

během několika hodin. Hm, třeba se to roztáhne i dnes.

Paradox: les je plný dřeva, přesto nic z toho nehoří

Protože jsme se nacházeli v lese, tak se les rozprostíral všude kolem nás, a tento les byl plný dřeva. 

Nabízela se tedy snadná dostupnost paliva pro oheň. Jenže nic z toho nehořelo! Snad leda kdyby se 

to polilo benzínem, jinak ani ťuk. Jeden z důvodů byla vlhkost. Jak v předchozích dvou dnech 

pršelo, a větve ležely na dlouhodobě podmáčeném terénu, voda se dostala dovnitř do struktury 

dřeva, a to prostě nehořelo a nehořelo. Další důvod byl druh dřeva. Všude kolem nás rostly 

převážně břízy, ty nám nechtěly hořet nikdy, a snad nejhorší to bylo zde, kdy většina stromů byla 

zpráchnivělá, kůra se rozpadala, a pokud se tohle dalo na oheň, pouze to tlelo. Takže ať jsme z 

okolního háje nosili takové či makové dříví, výsledek byl vždy týž. Nehoří, nehoří, nehoří. Ještě tak
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kdyby se dala najít borovice, ta se dá spálit velice pěkně, nebo polární jalovec, ten má dokonce 

aromatické dřevo, a sedět v blízkosti plamenů z něj vzniklých je prostě balada. Jen se tyto šlahouny 

musí umět dobře pohledat a hlavně odlišit suché od ještě živých. Bříza nám ale nehořela opravdu 

nikdy.

Sbalili jsme si nejnutnější věci, jako třeba péřovku na převlečení na vrcholu, zrcadlovku, stativ, 

doklady a zejména sváču, a v 10,45 jsme vyráželi. Napřed jsme jezero Luirojärvi obcházeli po jeho 

jihovýchodním břehu, kde jsme došli k srubům, v jejichž okolí stály asi tři stany. Všude bylo pusto 

prázdno. To už jsou všichni na Sokosti?

Od komplexu chat bychom měli překročit potůček Sokostinoja a stočit se více východně. Směr jsem

chytala dle mapy, ta mně zatím k orientaci stačila díky tomu, že jezero jakožto výrazný krajinný 

prvek mi umožňovalo synchronizaci mapy a reality bez nutnosti užití GPS.

Jak jsme byli zmlsaní

Situace se ale prudce změnila díky změti vyšlapaných stezek. Kudy dál? Rozptyl jejich směrů byl 

tak malý, že mi ještě nedovolil je od sebe rozeznat, navíc nebylo jasné, zda jsou vytvořeny turisty, 

soby či čtyřkolkami. Nakonec jsme se ocitli na trojrozcestí, kdy nejnadějněji se jevila pravá 

cestička. Už už bychom podle ní pokračovali, když jsem si všimla u levé, téměř neznatelné stezky 

zapíchnutého zpráchnivělého ukazatele „Sokosti“, jediného zde na trase. Vydali jsme se tedy po 

tomto chodníku. To už slabě mrholilo, až pršelo. Věděli jsme, že dnes se vrátíme k postavenému 

stanu, v němž máme uloženo suché oblečení, takže i když nyní zmokneme, máme šanci se převléct, 

ovšem za předpokladu, že nám do stanu nepronikne voda.

Jak jsme stoupali lesem, odevšad na nás kapala voda. Nás to ale

nemohlo rozházet, protože jsme narazili na obrovské naleziště

borůvek. Borůvečky!!! Už jsme byli tak zmlsaní, že jsme nesbírali

všechny v našem okolí. Kdepak, my jsme si vybírali jen ty největší

bobule, a ostatní jsme ignorovali. Kromě těchto plodů tam rostly i

houby, některé s tak velkými kloboučky, až jsme si již

poněkolikáté kladli otázku, zda to není následek Černobylu.

Abychom jeden takový hřib zdokumentovali, poměřovali jsme si

nikoliv pindíky, nýbrž srovnání velikosti jeho kloubouku vůči

našim pohorám.

To už jsme se dostali do oblasti rozlivky toku Sokostinoja. Ačkoliv

jsme se nacházeli na neznačené trase, zřejmě se zde předpokládal výskyt turistů, a někdo 

kompetentní nakladl přes bažiny břevna. Díky mu za ně, i když zub času se zde podepsal velmi 

výrazně, a některá zpráchnivělá prkna se jevila natolik nestabilně, že bylo o strach na ně došlápnout 

či po nich dokonce jít. Ale jinak by se mokřady překonat nedaly.
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Na Sokosti se dnes nevydávejte!

Po 3,6 km jsem na křižovatce stezek zavelela k zorientování mapy. Pouhou shodou okolností se toto

rozcestí krylo s výskytem borůvek. Ale aby se neřeklo, opravdu jsem na spoře vyšlapaný chodník 

rozložila mapu, GPS a buzolu. Fakt jsem si nedělala alibi, doopravdy jsem měla v plánu hned po 

sežrání několika hrstí fialových bobulí určit naši polohu, předběhla mě ale dvojice kluků, kteří se 

právě vraceli z neúspěšného pokusu o výstup, Hora je nepustila dále. Vybaveni byli ještě lépe než 

my, alespoň co se velikosti batohů týče. Oni se otáčeli 150 m pod vrcholem, do té doby zvládali jít 

pouze s GPS v ruce a s předem nahranou trasou v přístroji, a situaci vyhodnotili jako rizikovou, kdy

s ohledem na panující mlhu a nulovou viditelnost výstup odpískali, a pokorně se vrátili zpět. Nám 

radili totéž, prý pokud nemáme přesnou, fakt přesnou trasu výstupu předem naklikánu, nemáme 

šanci. Mně tím nasadili brouka do hlavy. Od rána mrholí a všude se válí cáry mlhy. V tomto počasí 

šplhat někde po skalách fakt nemusím, natolik se mám ráda. Upřímně jsem tedy chlapcům /z titulu 

svého věku je takto mohu oslovovat/ přislíbila, že to nebudeme lámat přes koleno, ale rozumně si 

zdolání vrcholu odpustíme. Sice nevypadali nějak přesvědčení, ale já věděla, že je nechlácholím. 

Opravdu jsem byla rozhodnutá to otočit klidně těsně pod nejvyšším bodem. Jednak nejsem typ 

člověka, co si musí něco dokazovat, jednak ráda fotím. A fotit skrze mlhu opravdu nelze.

Horší byl fakt, že jsem věděla, že tohle je náš jediný pokus o zdolání Sokosti. Sice jsme měli jídlo s 

velkou rezervou, ale mě nebavil několikakilometrový postup relativně nudným lesem pod úpatí 

hory. Prostě buď to dnes dáme, nebo ne, více možností není.

Otáčíme se...

Přes rozlivku jakési říčky jsme pokračovali dále, když se najednou vyšlapaná stezka rozdvojila. 

Jedna větev vedla rovně a druhá doleva, sledujíc potok Jaurutuskuru. Podle mé mapy ta správná 

byla vlevo směřující, proto jsme se po ní vydali. Luboš poněkud znejistěl, protože stezka byla čím 

dál tím užší, zarostlejší a méně patrná, až se nakonec téměř ztrácela v okolním porostu. Jelikož jsem

se ale coby navigátor výpravy plně osvědčila, naprosto mi důvěřoval, a ani neremcal. Křovím jsme 

se tlačili dopředu, proti proudu po pravém břehu potůčku, který se po několika stech metrech stočil 

téměř v pravém úhlu, a místo směrem severojižním tekl východozápadním. V ten moment jsem si 

byla jistá, že jdeme dobře, protože podle mapy ze všech okolních toků pouze ten, který by nás měl 
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dovést až pod úpatí hory, udělal tento zlom. To už drobné mrholení, které nás obšťastňovalo od 

rána, přešlo v regulérní déšť. Díky prodírání se hustou vegetací na nás tak voda mohla kapat ze 

všech směrů, nejlépe i za krk v případě, když je jednomu horko, a stáhne si kapuci z hlavy dolů.

Na soutoku dvou potoků, či spíše potůčků, jsme se dostali do otevřeného terénu. To už pršelo, jen se

lilo, Sokosti, ač mělo být prakticky přímo před námi na dohled, nebylo vidět, kolem nás se válely 

cáry mlhy, a kam až oko dohlédlo, tedy asi na 30

cm, ležely kamenné plotny, tedy terén, který jsme

oba tak milovali loni na Halti. Přímo před námi

ležel traverz, do kterého se mi vůbec, ale vůbec

nechtělo. To tak, šplhat někam po mokrých a

kluzkých šutrech. Luboše jsem musela chvíli

přesvědčovat, ale nakonec se uvolil vrátit. Otáčíme

se, tudy cesta nevede. Sice nám to bylo trochu líto,

mohli jsme být tak 700 metrů /dálkových, ne

výškových!/ od vrcholu, ale riziko jsem vyhodnotila jako příliš velké.

Evoluční teorie termosek

Protože jsme už správnou cestu znali, vydali jsme se na návrat do základního tábora, tedy do našeho

stanu, ležícího u jezera Luirojärvi. Chůze podél potůčku Jaurutuskuru Luboše inspirovala, že by 

konečně mohl zkusit se zdejší vody napít, dosud se toho bál z důvodu rizika infekce. Nyní, když se 

mu vybavilo, že jsem mu v minulosti tvrdila, že tam, kde žijí pouze býložravci, je možné vodu pít 

bez převaření, protože jejich střeva nejsou kontaminována bakteriemi pro nás choroboplodnými, 

usoudil, že konečně průzračnou vodu ochutná. Fakt, že mi to kdosi kdysi řekl, aniž by to měl někde 

ověřeno, navíc zde žijí i jiná zvířata, než pouze sobíci, které navíc mohou uhynout a jejich těla se 

mohou rozkládat přímo u zdroje vody, ho vůbec nerozhodil. Prostě si odšrouboval vršek termosky a

takto se napil. Sice se mu zdálo, že se voda nějak pěnila, ale stejně se choval i čaj v termosce, do 

nichž není radno koukat, protože je lepší si myslet, že vnitřek je čistý, než vidět, že je porostlý 

plísní. A to jsme je na tomto treku prosím občas dokonce vyplachovali, na rozdíl od několika výprav

v minulosti, kdy voda byla natolik vzácná, že se termosky kvůli šetření vůbec nevymývaly.

Na druhou stranu jsme takto dávali možnost vzniku nového života v těchto našich nádobách. Ono 

totiž, i když jsme se je letos snažili vyplachovat, tak jsme to prováděli nepřevařenou nefiltrovanou 

vodou, kterou jsme nabírali z jezer, řek a někdy i rozlivek, tedy prakticky z bažin. Místo abychom 

nechali žít si původní mikroby nadále svým životem, poskytovali jsme jim přísun dalších breberek, 

čímž mohla v termoskách bujet evoluce se vznikem nových životních forem.
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Pojebané borůvčí!

Sestup mokrým lesem za deště byl úžasný zážitek. Ten stejný porost borůvek, který mě při cestě 

tam naplňoval nadšením díky jejich sběru, mi nyní neskutečně lezl na nervy díky vodě, kterou mě 

tahle plevel obšťastňovala. Jak do nepříliš prošlapané stezičky čouhaly šlahouny borůvčí, třely se 

mokré větvičky o mé kalhoty a smáčely je. Za chvíli mi teklo do bot, a to doslova. Pojebané 

borůvčí! Kalhoty jsem měla mokré od kolen dolů a v botách soukromý bazének, při každém 

došlápnutí se ozvalo „čvacht“ z každé mé pohory. Bezva, chtělo by to frťana na zahřátí, ten ale dlel 

několik kilometrů ode mě vzdálen, kdesi v útrobách našeho stanu. Nevadí, však se dočkám. Abych 

to neměla tak jednoduché, povedlo se mi na dřevěných hatích téměř hodit tlamu. To je tak, když je 

někdo šikovný, a šlápne do díry mezi dřevy tak úžasně, že se mu tam šprajcne špička boty a 

následně dojde k taneční variaci zvané „tři kroky vpřed zabraňující pádu“, čímž se mi povedlo 

vybalancovat vychýlení svého těžiště a ustát boj s

gravitací, která začala hojně přitahovat mé tělo do

středu Země.

Mokřady kolem nás vydávaly nezaměnitelný pach

dýmu ohně. Mocně jsme oba čenichali. Kdepak

tady může hořet? Ale ať jsme se rozhlíželi, jak

jsme se rozhlíželi, nikde nebyl kouř vidět.

Podmáčený terén lesa nám ozřejmil tuhle záhadu.

To, co jsme považovali za pach dýmu, bylo

odumřelé tlející jehličí a listí, nebo-li lesní humus.

Jak pršelo jen na Sokosti aneb konečně vyšlo sluníčko

Postupně jsme se dostali do nižších partií lesa, kde jsme spatřili suchou půdu. Nevěřícně jsme na ten

zvláštní úkaz zírali. Podle všech indicií tedy pršelo jen na Sokosti a v jeho okolí, zdejší oblasti se 

zjevně déšť vyhnul. Potěšilo nás to, protože tím pádem by náš stan mohl být suchý. To jsme ovšem 

zapomněli, že pokud někde existuje sucho dané tím, že pršelo všude jinde, znamená to pouze, že 

mraky vyčkávaly na příhodnou chvíli, aby do zmíněné oblasti nějaké ty srážky poslaly. Nejinak 

tomu bylo i nyní. Jen co jsme dokráčeli k našemu zelenému příbytku na břehu jezera Luirojärvi, 

spustil se liják. Jelikož jsme po celodenním výstupu měli hlad jak prase, rozhodli jsme se 

upřednostnit večeři, a tak jsem v rychlosti vytáhla vařič a honem spáchala přípravu jídla. V zásadě o

nic složitého nešlo, prostě nechat sevřít litr vody a ten nalít do sáčků s dehydratovanou stravou. 

Naštěstí intenzita pršení nebyla nikterak silná, mohli jsme do sebe cpát jídlo venku, naivně 

doufajíce, že se brzo udělá pěkně. Luboš, nejspíše pod vlivem halucinací z konzumace borůvek, 

prohlásil, že konečně vyšlo sluníčko. Nevím, kam koukal, ale tím okamžikem se přeháňka změnila 
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na průtrž. Skočili jsme rychle do stanu tak, jak jsme byli, stihli jsme dovnitř hodit pouze 

zrcadlovku, která i přes rychlou reakci schytala pěknou spršku vody. Plynovou bombu Luboš 

prudce kopl pod plachtu, kde dlely i batohy, a zbytek jsme ponechali venku svému osudu. Na víc 

nebyl čas, venku řádila doslova hrůza. Oba jsme si sundali promáčené kalhoty, ty strčili do 

předsíňky, a zalezli jsme do spacáků. Luboš začal lkát, že se zapomněl vyčurat, ale nějak se mu do 

venkovní sloty nechtělo vylézat.

Jak Luboš při vylézání ze stanu půl litru vody dovnitř svou prdelí 

shodil

Jen co déšť polevil a posléze i ustal, začal Luboš vylézat ven ze stanu, aby vykonal nezbytnou 

potřebu. Jenže jak je poněkud prostorově rozměrnější, povedlo se mu při vylézání ze stanu svým 

pozadím šťouchnout do mokré stříšky předsíňky, kde v prohlubni leželo asi půl litru vody, a tuto 

následně vyklepl přímo do stanu, konkrétně na mě a zejména na můj péřový spacák. Aby mi ho 

vysušil, rozhodl se zapálit oheň. Postupně jsme vytáhli ven vše, co namoklo, a rozvěšeli všechny 

věci kolem hořícího ohně, včetně stále ještě mokré zrcadlovky. Jenže mraky zatím neřekly své 

poslední slovo. Než nám stihly naše propriety uschnout, začalo znova pršet, a to opět velmi silně, 

bez varování. Honem jsme skočili do stanu a naházeli tam veškeré naše svršky, sušící se u ohně. Já 

na sobě měla furt mokrá kaťata, která jsem si vysvlekla, položila vedle spacáku, a vytuhla. V mé 

duši se rozhostil mír a bylo mně všechno jedno. Prší? No tak prší. Mám mokrý spacák? Mám. Mám 

mokrá kaťata? Mám. No a co, zblázním se snad? Naštěstí naše zimní péřáky byly na místní 

podmínky poněkud předimenzované, takže jsme měli dostatečnou rezervu na to, aby dokázaly hřát i

vlhké.

V 19,30 mě probudilo slunce. Napřed jsem si myslela, že se jedná o přelud, ale posléze jsem po 

nasazení brýlí na nos a vystrčení hlavy ze stanu naznala, že opravdu svítí sluníčko. Po černé obloze 

nebylo ani památky. Luboše

jsem musela přesvědčit, že

neblouzním, a že opravdu

venku zuří pěkné počasí.

Naštěstí mi uvěřil, vylezl ven, a

honem znovu zapálil dávno

vyhaslý oheň. Ještě že máme

dostatek podpalovače i sirek.
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Jak jsem si při přikládání do ohně novou péřovku propálila

Všude kolem nás se z podmáčeného lesa vypařovala voda. Luboš se rozhodl, že je vhodné naše 

vlhké až částečně mokré věci znovu rozvěšet na gumicuky mezi stromy, aby se dostaly ze stadia 

„hodně mokré“, neboli vhodné ke ždímání. Prostě nedal si říct a vytahal ven oblečení i spacáky. Já 

ho jednou fakt umlátím trekovou hůlkou, ten chlap je magor. A aby tomu dodal korunu, započal s 

opékáním ponožek. Neměl totiž lepší nápad, než si fusky navléct na klacek a takto držet nad 

sálajícím ohněm. Nemohlo to dopadnout jinak, než že mu napřed jedna a posléze i druhá ponožka 

vzplála. Naštěstí pro něj mám jeden pár rezervní. Horší bylo, když lapl můj spacák, a tento začal 

sušit v kouři táboráku. Asi zapomněl, jak mi ho před dvěma lety

při stejné činnosti propálil. Naštěstí nyní si dával větší pozor, a

povedlo se mu můj spacoš hodně přiblížit ke stavu „vhodné k

žehlení“. To už jsem seděla u ohně v bezprostřední blízkosti ve

snaze akumulovat do sebe co nejvíce jeho sálavého tepla,

narvaná u toho do nové péřovky. Té, díky jejíž koupi jsem svou

šestibodovou škálu vnímání barev obohatila o nový odstín

zvaný tyrkysová, což je buď zelenomodrá, nebo modrozelená.

No a jak jsem tak potřebovala udržet oheň hořící, rozhodla jsem

se přiložit, což se činí hozením polene do jeho útrob. Jakmile

jsem toto provedla, zvedla se vlna jisker, které prolítly

vzduchem a zasyčely na mé péřovce, způsobivše tím v ní dvě

díry. Luboš zahýkal nadšením a zašklebil se, jelikož jsem

srovnala skóre propálení na 2:2. Vyhrabala jsem naši technickou

igelitku a nalezla opravnou pásku. Bohužel jsme vlastnili pouze variantu červenou, proto jsem 

zalepila díry na tyrkysové bundě vytvořením dvou červených X.

Jak vypadá trekařský hlad

Zatím jsme více méně úspěšně vzdorovali trekařskému hladu, nyní nás ovšem dohnal v plné síle. 

Ačkoliv jsme večeřeli před 2,5 hodinami a spořádali každý obr večeři, zoufale nám teď kručelo v 

žaludcích. Disciplinovaně jsme ale nejedli, protože potrava byla tvrdě na příděl, a sežrat dnes jídlo 

určené na později by se nám pak mohlo krutě vymstít. Ukájeli jsme si tak naše touhy pomocí 

hovorů o žrádle. Každý z nás myslel na jídlo a alespoň v představách „se udělal“. Ne, není řeč o 

sexu, furt mluvím o potravě. Prostě jsme si vysnili řízek, sushi, tatarák, či nějaký ten zákusek, každý

dle svých preferencí, a takto se snažili ošálit náš nervový a zejména gastrointestinální systém. 

Prostě jsme jedli alespoň v představách, když už ne fakticky.

Před spaním jsme usoudili, že i kdyby zítra byly vhodné podmínky na výstup, a chtělo by se nám to 

55



znovu zkusit, bude opravdu lepší odsud vypadnout. Okupovali jsme totiž plácek o rozloze dvou 

metrů čtverečních, který jsme neskutečným způsobem zaplnili naším bordelem. Fakt je nutné odsud

odejít a posunout se zase dále. Všude kolem nás, kam až oko dohlédlo, ležela nějaká naše věc. Snad

zde nic nezapomeneme.

Venku, u stále hořícího táboráku, jsme ponechali tu část výbavy, o níž jsme usoudili, že může zůstat

venku při pokusu o dosušení u plamene. Zbytek jsme buď naházeli do stanu, kde jsme opět zvýšili 

vlhkost, nebo nacpali pod plachtu k baťohům. Před spaním ještě povinné vyčurání se a dezinfekce s 

požitím hltu fernetu, a hurá do hajan.

Statistika

Jezero Luirojärvi – rozcestí dvou potoků asi 700 m pod Sokosti: výška 285 m, vzdálenost 10,44 km,

nahoru 147 m, dolů 140 m
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Den 6., pátek 7.9.

Jak nám došlo první balení WC papíru

V noci mě probudila zima. Protože jsem spala jen v tričku s krátkým rukávem a trenýrkách, 

nahodila jsem na sebe mikinu, kterou jsem fikaně měla uloženou pod hlavou v polštářku, což 

nebylo nic jiného než froté vak, do nějž jsem cpala oblečení, ve kterém jsem přes den putovala, a 

naplněný pytlík mi pak sloužil právě jako vyměkčená podložka na spaní. Výhodou tohoto systému 

byla i snadná dostupnost další zateplovací vrstvy, jako v tomto případě. Povedlo se mi naštěstí 

znovu usnout, abych byla v 3,50 probuzena neskutečným hicem, takže rolák šel hned dolů.

Ráno náš plácek osvěcovalo sluníčko, které se pomalu dralo zpoza hustého závoje oparu nad 

jezerem Luirojärvi. Že by dnes bylo pěkně? Velká výhřevnost ale z paprsků oranžové koule 

nesálala, Luboš se dokonce, a to je u něj nezvyklé, oděl do péřovky.

Protože se na ohni nedalo vařit díky nemožnosti vrazit na ohniště hrnec, vytasila jsem se s 

plynovým vařičem. K mému údivu ale bomba skomírala, přitom jsme na ní připravovali vodu 

teprve pošesté, prázdná rozhodně být nemohla. Že by v noci zmrzla? Nebo se dovnitř dostala 

tekutina? Nakonec se mi ovšem povedlo bombu přinutit pracovat díky masívnímu protřepávání a 

připravit čaj jak na okamžité zavodnění, tak do termosek na cestu. Po snídani jsme si každý 

odskočili do lesa s ruličkou a vrátili se s prázdnýma rukama. První balení toaletního papíru je fuč. 

Proti loňsku jsme byli ale o kus vybavenější, takže jsme nepanikařili, navíc všude vůkol je dostatek 

listí a větviček, a tvrďáci se navíc neutírají vůbec.
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Jak jsme stan prohlásili za suchý

Když už hořel táborák, rozhodl se Luboš zahrát si na sušičku, a opětovně si na horní polovinu těla 

navlekl spacák, tentokrát svůj, a takto jej strkal do dýmu ve snaze zbavit jej vlhkosti. Téměř 

vysušený spacák si pak hodil na karimatku, aniž by si všiml, že vedle ní chladne hrnec uvařeného 

čaje. No tak měl spacák marinovaný v čaji, no a co?

Mě už tou dobou opět pronásledoval trekařský hlad. Ačkoliv jsem před necelou hodinou a půl 

spořádala nějakých 90-100 gramů salámu, měla jsem takový hlad, že bych sežrala vola, a to 

doslova. Zavdala jsem si tedy tučného sýra, a hned mi bylo lépe. Jeho zbytek, tedy dobrých 200 

gramů, jsem si strčila do příruční kapsy batohu za účelem jeho rychlého vytažení v průběhu dne. S 

množstvím zásob zatím nebyl problém, hodně jídla jsme ušetřili díky hojné konzumaci borůvek.

Protože se už nachýlil čas k našemu odchodu, tedy udeřilo poledne, rozhodli jsme se opustit 

tábořiště bez ohledu na stav stanu, který byl stále mokrý, jako bychom jej polili několika kýbly 

vody. Náš zelený přístřešek jsme prohlásili za suchý, a tak jak byl, kdy z něj odkapávala voda, jsme 

jej sbalili a upnuli Lubošovi na batoh. Dnešní noc bude hodně zajímavá. Já mám spacák vlhký, 

Luboš v jedné části mokrý díky namočení

v čaji, a stan je durch.

Před odchodem jsem si ještě vydolovala

krychli sýra a odkousla si z ní pořádné

sousto, nechtělo se mi totiž špinit nůž a

následně jej muset omývat. Znovu se

totiž ozval prázdný žaludek.

Po kamenité, úzké a zarostlé pěšince

západního břehu jezera Luirojärvi jsme se

vydali severním směrem. Luboš by určitě

věděl, zda tento břeh je levý či pravý,

mně to bylo šumafuk, já byla ráda, že rozeznám západ a východ. Teda já tyhle světové strany sice 

rozeznám, ale pletu si je zhruba tak srovnatelně, jako pravou a levou.

Jenom odborník si umí rozfláknout koleno, aniž by si roztrhl 

kaťata

Jak jsem tak šlapala jako první a kochala se rozeklanými vrcholy na protějším břehu jezera, povedlo

se mi jednou nohou přišlápnout volně trčící šlahoun polárního jalovce. Jelikož tento opačným 

koncem vězel pevně v zemi, a mně se do takto vzniklého oka šprajcnula druhá noha, gravitace a 

zrychlení dané pohybem mého těla vpřed způsobily, že jsem se rozpleskla jak široká, tak dlouhá, a 

při pádu si o kámen kurevsky narazila koleno. Bolest to byla bez přehánění jako kráva, v první 
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moment jsem byla přesvědčená, že mám koleno v prdeli, pardon na sračky. Vyděsila jsem tím 

zejména Luboše, který si chudák musel myslet, že jsem si hnátu zlámala. Ale nakonec vůbec nebylo

až tak zle, koleno nebylo skoro ani nateklé, pouze z něj tekla krev ze dvou míst. Rány zjevně 

vznikly přímým dopadem na hranu šutru. Měla jsem tak možnost si poprvé vyzkoušet expediční 

lékárničku, ale trocha té krve nebyla dle mého mínění natolik dramatická, abych si poranění nějak 

omývala, a chtěla jsem to nechat volně, bez ošetření a zalepení. Však se to vyčistí samo. Luboš 

naopak vyšiloval, protože podle něj okamžitě dostanu minimálně gangrénu, otravu krve a odpadne 

mi noha. Já jsem spíše zastávala názor, že by mi mohl dle starého zvyku ránu počurat, toto ale s 

hrůzou v očích odmítl. Nemohla jsem tedy spáchat dezinfekci jako kovaný čundrák. Co ale bylo na 

celé situaci nejzajímavější, byl fakt, že ačkoliv jsem měla rozražené koleno, tak materiál kalhot nad 

ním přiléhající byl naprosto neporušený. Divné. Prostě jenom odborník si umí rozfláknout koleno, 

aniž by si roztrhl kaťata. Na památku mi tam zůstaly dvě jizvy, patrné ještě nyní, v době psaní 

cestopsa, tedy skoro půl roku poté, a nejspíš mi už ani nezmizí.

Bažiny, mokřady, rašeliniště aneb tundra je nádherná

Po překonání jezera Luirojärvi jsme se dostali do rozlivky jeho přítoku, říčky Livikölammit. Tento 

podmáčený terén jsme zdolali s úsměvem na rtech a dobrým pocitem, jací jsme kabrňáci. Rázem 

jsme se ale ocitli v oblasti, kde byla znát absence turistů. Prostě touto stranou se asi k jezeru moc 

nechodí, většina se zjevně vydává stejnou trasou, jakou jsme sem dorazili před několika dny. 

Každopádně jsme v neznačené, divoké zóně parku, tak co bychom chtěli, že. Podle mé červené 

čárky v mapě bychom tok Livikölammit měli následovat několik kilometrů až do průsmyku mezi 

vrcholy Vasanlyömäpäät a Joukhaisää. Sledujte ovšem jakýsi potok, když všude kolem vás jsou 

bažiny, mokřady, rašeliniště a nic z toho není průchodné dopředu a v podstatě se ani nedá vrátit, 

protože směr, odkud jsme přišli, se jeví nebezpečně. Chjo, jak jen dál? Shodit batoh a vytáhnout 

mapu a buzolu nejde, když nemáte pevnou půdu pod nohama. Tam, kde jsem já jakž tak prošla, 

Luboš se propadal. Frflal u toho, že nemá pevně utažené boty, a že mu hrozí nabrání tekutiny 

vrchem. To už jsme námi vybranou linii postupu prohlásili za nepřekonatelnou, a zkusili se dostat 

dopředu jinudy. I tyto bažiny, druhé v pořadí, nás nepustily dál. To už jsem si pod vlivem stresu 

vybavila ranní studium mapy, tedy že je nutné

překonat tři potoky a stočit se pak podle toho

třetího a ten následovat, zbytek jsou jen slepá

ramena či rozlivky. To je sice pěkné, ale jak ve

všudypřítomné vodě pod námi a kolem nás

rozeznat, co je ještě rozlivka a co už potok? V

té fázi postupu jsem vůbec neměla možnost

řešit, kterým sedlem pak budeme pokračovat.
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Prioritou se stalo překonání těchto bažin. Ty ovšem byly úžasné, osvícené sluncem seshora, s 

vypařující se vlhkostí zezdola, vůkol vzrostlé rákosí či jiné byliny, do toho křičící ticho a 

opuštěnost... Nádhera. Tohle je ta krajina, kterou miluji. Člověk nemusí mít výhledy, aby byl 

spokojen.

Stezka o mocnosti tří sobů za rok

Mlask, mlask, mlask. Nakonec se nám to na třetí pokus podařilo. Povedlo se nám nalézt místo, kudy

se dalo dostat na druhou stranu obrovské plochy mokřadů. Museli jsme velmi opatrně kráčet po 

levém okraji bažin, zčásti lesem, zčásti skákat z drnu na drn. Dopadnout nohou mezi drny bylo 

velmi nebezpečné. Hned po dosažení bezpečné pevné, nehoupající se půdy pod našima nohama, 

jsem shodila batoh, tasila mapu, GPS a buzolu a pečlivě, velmi pečlivě jsem nás nalezla na mapě. 

Zatímco jsem prováděla orientaci, abych zjistila, který z okolních průsmyků je ten, přes nějž máme 

pokračovat dál, Luboš si z potoka, toho třetího v pořadí, podél něhož nyní máme kráčet do hor, 

zavdal jeho vody.

Plni optimismu jsme pokračovali dále. Doufali jsme, že les a následně sedlo nás vyvede z prokletí 

bažin. Porost kolem nás nám ale dával najevo, že těch pár turistů, kteří sem občas zavítají, nemohou

mít valný vliv na vegetaci. Drželi jsme se uzoučké, prakticky neprošlapané stezičky, místy zarostlé 

tak, že jsme se jenom s obtížemi prodírali vpřed. Kolem nás byl neprostupný terén, les hustý tak, že 

nebylo vidět na krok. Každopádně směr jsme měli dobrý, drželi jsme se toku Livikölammit, a 

pomalu se dostávali vpřed pěšinou o mocnosti

tří sobů za rok. Občas, to asi abychom nevyšli ze

cviku, se zjevily kameny přímo v cestě, případně

opět podmáčený terén. Sedlo zaslíbené zatím v

nedohlednu.

Abychom to neměli tak jednoduché, tak se

najednou udělal strašný hic. Vedlo k zalknutí,

18°C. Považte, opravdu jsme měli opět 18°C. To

bylo na tričko. Znovu, tak jako na začátku treku, jsme nahlas začali uvažovat o změně strategie 

stravovacího režimu, tedy salám a netrvanlivé uzeniny večer místo expediční stravy.

Jak ve vyšších partiích hor nebyly borůvky tak chutné

Konečně jsme se dostali ze zakletí všudypřítomných bažin. Povedlo se nám vystoupat na plató 

náhorní plošiny. Tady, ve vyšších partiích zdejších hor, rostla kvanta borůvek. I počali jsme je 

konzumovat, tak jako dosud, ale k našemu zklamání nebyly tak chutné, jako bobule z nížin. Jako 

vysvětlení se nabízela nižší teplota, která mohla díky poklesu pod bod mrazu změnit chuť borůvek. 
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Prostě bobule zmrzly a už to nebylo ono. I přesto, že nám borůvečky již tolik nešmakovaly, Luboš 

mrčel, pokud jsem na sváču vybrala místa s menším výskytem těchto plodů.

I přes panující teplo to vypadlo, že se žene bouřka, alespoň pohled na oblohu hovořil jednoznačně. 

Černé mraky za námi, hnané větrem k nám, kdy jsme soupeřili, zda nás doženou či ne, a před námi 

květákovitě rostoucí cumulonimbus. Na jednu stranu jsme potřebovali spěchat, abychom unikli 

tmavým oblakům za námi, na druhou stranu jsme nechtěli pospíchat, abychom se nedostali rovnou 

do bouřky zuřící před námi.

Na sestupu z náhorní plošiny se mírně zlepšil

charakter stezky. Na naší neoficiální empirické

stupnici ze tří sobů za rok na pět sobů za měsíc. To

už jsme viděli, že se směr proudu potoka stočil o

90°C, což znamenalo, že i my jsme místo směrem

severozápadním směřovali jihozápadním, tedy mimo

bouřková mračna kolem nás. Naštěstí se i ochladilo,

takže jsme se konečně mohli odít, já do bundy, Luboš do mikiny.

Jak mě komár kousl do rtu, a šílený šok mi tak připravil

Na opačné straně hor jsme nemuseli procházet přes podmáčený terén, což nás naplňovalo radostí. 

Komáři využili naší dobré nálady, a bodali o sto šest. Mě jeden z nich kousl do rtu, jenž mi vzápětí 

brutálně otekl a bolel. To by sám o sobě problém nebyl, s tím jsem byla smířená, ovšem bolest a 

pupínek se zarudnutím vypadal jako začínající opar. Protože mě okamžitě začala bolet kebule, navíc

jsem tak trochu hypoušek, hlavou se mi honily diferenciální diagnózy, počínaje otravou bobulemi a 

konče herpetickým zánětem mozku. Pokud tohle přežiji, hned příště se další nezbytnou součástí 

výbavy expediční lékárničky stanou tablety Herpesinu, které by měly zabránit postižení mozku při 

tomto virovém onemocnění. Jak se nakonec ukázalo, nejednalo se v mém případě o nic jiného, než 

o prosté bodnutí komárem. To ale nemělo vliv na mé rozhodnutí o doplnění lékárničky na treky 

příští.

Ve chvíli nejhorší, tedy v okamžiku, kdy jsem téměř psala do deníku závěť, jsme došli ke skalnímu 

ostrohu nad potokem a začali přes něj šplhat. Stezka byla

díky suchému podloží dobře patrná, a někdo, kdo zde šlapal

před námi, vtipně umístil vybělenou lebku soba na klacek.

Opodál leželo ohniště a dokonce zde bylo zbudované

provizorní posezení na dovlečených kmenech stromů.

Nabízela se možnost zde přespat, ovšem odradila nás špatná

dostupnost vody – říčka si tekla desítky výškových metrů

pod námi, prakticky nedosažitelná.
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Jak jsem na sebe byla hrdá

Mě pohled na ohniště naplnil touhou zde zůstat. Luboš mé pocity nesdílel díky nedostupnosti zdroje

vody, takže jsem vytáhla mapu, buzolu a GPS a určila jsem naši polohu na mapě a hlavně 

vzdálenost od oficiálního tábořiště, ležícího u potoka. V tu dobu se u nás zjevil mladý Fin, který 

pochopil, že hledáme sebe v terénu a na mapě, a vytasil přístroj s mapovým pokladem, kde chvíli 

klikal, a pak nám ukázal, kde jsme my, a kde leží onen plácek. Jak se ukázalo, naši polohu jsem 

stanovila s přesností 160 metrů, což mě s ohledem na okolnosti naplnilo hrdostí. Jsem holka 

šikovná, když jsem dokázala s naší obstarožní technikou vytyčit místo, kde se nacházíme, pouze s 

160 metrovou odchylkou ve srovnání s někým, kdo má zřejmě satelitní zařízení. Fakt jsem dobrá.

Každopádně setkání s tímto mladíkem určilo náš další postup. Pokud my budeme pokračovat dále, 

on zůstane zde, a naopak, pokud my zůstaneme zde, on se vydá o ty asi dva kilometry západněji k 

oficiálnímu tábořišti. Prostě my i on jsme chtěli soukromí, ačkoliv by nebyl problém si stany 

jednoduše postavit kousek vedle, dále v lese.

Ještě před odchodem jsem se rozhodla napást se

zdejších borůvek, které chuťově byly jedny z

nejlepších. Jestlipak to nebylo dáno tím, že půda

obsahovala více živin díky rozkladu těla

uhynulého soba?

Vydali jsme se tedy na pochod. Mě už to nebavilo,

měla jsem hlad, padal soumrak, takže jsem chtěla

jen jíst a jíst. Do cesty se nám postavila bezejmenná říčka, kterou jsme museli překonat. Zatímco 

Luboš kráčel naostro v pohorách s tím, že si je posléze vysuší na ohni, já se obula do čínských 

botek, a v nich jsem ledový tok brodila. Doprdele práce! Překonávat řeku a hned poté tábořit 

znamená, že nemám šanci nohy vysušit svým krevním oběhem, ale takový je život.

Jak Luboš stan sušil

Náš příchod na tábořiště v 19 hodin znamenal, že jsem nebyla

ochotná pokračovat dále. Prostě zde zůstaneme, i kdyby se tady

rozhodl usadit autobus. Každopádně zatím jsme byli sami, takže

jsme si honem obsadili pěkný plácek a Luboš zapálil oheň.

Nacházelo se zde pouze ohniště a někdo zde složil balíky dřeva na

podpal.

Po vybalení stanu bylo více než zřejmé, že máme problém. Ze stanu

odkapávala voda, takže se Luboš rozhodl pro drastické řešení, a proti

mé vůli jej začal sušit. Vlastně si předsevzal vysušit vše, co je mokré
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či vlhké, takže napřed pověsil spacáky k ohni, aby z nich dostal vodu napadanou v rámci rosy, kdy 

nyní hrozilo, že nám shoří, jednak se chopil plynového vařiče, ten zapálil vevnitř stanu, a takto 

vysušoval jeho stěny. Zatímco já jsem panikařila a viděla jsem nás promrzlé bez stanu a spacáků, on

zachoval ledový klid, a postupně stan dovedl do vlhkého stadia, kdy z něj voda již nekape, pouze je 

mokrý na pohmat. Pro nás to bylo znamení, že se v něm již dá spát. Luboš tedy ukončil nebezpečně 

jevící se sušení, uhasil plynový vařič ve stanu, a dovnitř jsme naházeli spacáky dříve, než nám je 

rosa opět smáčí. To už se ochladilo na péřovku a teplota klesla pod bod mrazu. Aktuálně byly minus

dva stupně, což znamenalo, že hlad a touha dostat do žaludku teplé jídlo převážily nad naším 

předsevzetím z relativně teplého dne, kdy jsme se rozhodli večeřet pouze salámy. Kdepak, teplého 

žrádla jest třeba! Pojedli jsme expediční stravu a hned nám bylo lépe. Mně se dokonce díky přídělu 

ferneta, který jsem si průběžně dolívala do horkého čaje, povedlo zahřát nohy, jenž mě jako dva 

rampouchy studily už asi dvě hodiny, ještě z doby, kdy jsem brodila poslední bezejmenný potok.

Finové jsou masňáci

Zdejší divoká zóna parku byla navštěvovaná jen tou sortou Finů, kterou jsme si při našich cestách 

oblíbili, jen jsou vytlačování novou generací, neuznávající zavedené zvyky. Jedno z těchto pravidel 

totiž respektuje právo na soukromí, což v praxi znamená, že pokud se někdo utáboří, nikdo z 

příchozích si tam nepostaví stan, a jde raději dál, aby nerušil, s výjimkou oficiálních tábořišť u chat,

kde to jinak nejde a kde se i počítá s větším množstvím přespávajících osob. Počet turistů, které 

jsme každý den potkávali, činil čtyři až pět lidí, a dnes všichni uznávali naše právo na výběr místa 

na nocování. Napřed mladý Fin, kterého jsme střetli před několika hodinami, a nyní trojice 

mlaďochů a později i senior cca 70 ti letý. Kluci po udiveném zjištění, že jimi vytipované tábořiště 

je již obsazeno námi, se pouze pozdravili, a hned pokračovali přes bažiny západním směrem. 

Geront si s námi chtěl trochu popovídat, ale rozhovor ztroskotal na absenci společné řeči. Všichni 

se ale vydali dál hledat místo na postavení stanu, přitom by se k nám bez problémů vešli. Tolik 

finská úcta k trekařům. Co mě ale zaujalo, byl jejich přechod bažin. Trojice mládežníků i starší pán 

se vytasili s GPS přístrojem, a přes mokřady kráčeli s pohledem upnutým na displej přístroje, kde 

sledovali šipku v mapovém podkladu. Nemohlo to dopadnout jinak, než že každý z nich postupně 

zahučel do páchnoucí tekutiny, odkud se musel vyškrábat ven, oblemcaný bahnem až po kule, a 

raději zapojit zdravý rozum a zrak a řídit se vizuálním

kontaktem, nikoliv jakýmsi červeným blikotajícím

vektorem na nespolehlivém aparátu. To my, kteří nemáme

ani nahranou mapu, ani trasu někoho, kdo to prošel před

námi, se orientujeme pouze mými smysly, takže když nás

dovedu do bažin, je to cílené, nikoliv jako u nich selhání

techniky.
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Jak teplota klesla pod nulu aneb jak jsme se obětovali a dopili 

fernet

Naše předsevzetí ze slunného a relativně teplého dne večeřet pouze salám přišlo vniveč s nástupem 

zimy. V brzkém večeru, tedy ještě před setměním, teplota prudce padala dolů, až se dostala pod 

nulu. No a jezte studené jídlo při -2°C. Oba jsme se oděli do péřovek a jednohlasně jsme si zvolili 

teplou véču, tedy expediční stravu. U toho jsme hojně popíjeli čajík s fernetem, protože druhé 

zmiňované tekutiny jsme si mohli dnes dovolit zkonzumovat poněkud více. Spočítali jsme si totiž, 

že jsme už za polovinou treku, takže tohoto drahocenného zahřívadla a dezinfekce zároveň můžeme

dnes dopít první ze dvou flašek. To bylo radosti! Nemuseli jsme se omezovat, a dorazili jsme tedy 

zbytek z půllitrové PETky. Prázdný obal jsme důkladně

vymyli od zbytků alkoholu a prohlásili za nádobu určenou k

nabírání vody z hůře dostupných zdrojů. Zkuste totiž

načerpat z kaluže vodu do dvoulitrové plastové lahve, na

tohle je opravdu praktičtější malá PETka. Takže když to

vezmu kolem a kolem, vůbec jsme dnes nekonzumovali

alkohol jen tak zbytečně, ale obětovali jsme se, abychom

vyprázdnili flašku za účelem jejího budoucího využití coby žufánku na nabírání vody.

Pohled na jasnou oblohu, před zakutáním se do spacáku, nám ozřejmil jasnou věc. Bude mrznout. 

Oba jsme s úlevou zatáhli zipy našich zimních péřových spacáků, v nichž jsme byli zalezení v 

trenýrkách a tričkách, a shodli jsme se na tom, že toho půl kila váhy navíc za těžší a tedy teplejší 

spacák se rozhodně vyplatilo.

Statistika

Jezero Luirojärvi – Palovanganoja: výška 246 m, vzdálenost 12,18 km, nahoru 201 m, dolů 241 m
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Den 7., sobota 8.9.

Jak nám v noci zmrznul stan

Budík mi zahrčel u ucha ve standardních 7,30, což jako vždy znamenalo opakované zvonění po 

deseti minutách a vykutání se ze spacáku v 8,30. Tentokrát se mnou držel krok i Luboš, který 

většinou býval vzhůru dříve než já, a než jsem se běžně zmátořila, hoříval mu už oheň a míval 

uvařenou první várku čaje. Dnes ovšem ne, dnes nebudu vstávat k hotovému. Asi mu strhnu 

body :-)

Luboš poněkud zkřehle hlásil, že v noci musel za potřebou, a nemohl se dostat ze stanu, protože ten 

byl pokryt vrstvou ledu. Prý musel zevnitř námrazu obouchat a poté opatrně manipulovat se zipem, 

než se mu povedlo vysoukat ven. Údajně měl strach mě probudit příliš velkým hlukem, tak mu to 

trvalo delší dobu, a zvažoval vymočení do PETky, v níž kdysi býval fernet, ovšem nemohl ji v 

předsíňce nalézt, musel tedy zabojovat, a stan si otevřít. Nakonec se mu to povedlo.

Ráno nás přivítalo ledovou pokrývkou na stanu a na plachtě, pod níž dlely naše batohy. Ty totiž 

kvůli pohodlí necpeme do předsíňky, ačkoliv by se tam vešly, jenže to bychom je pak museli v 

případě opuštění stanu složitě přelézat. Kosa byla ráno taková, že Luboš šel do péřovky. Opět.

Snídaně probíhala klasicky, tedy 170 gramů salámu pro nás oba, tedy +- 85 gramů na osobu. Když 

jsem svůj příděl baštila, měla jsem pocit, že potřebuji do žaludku ještě nějaký „došťuch“. To už nám

hořel táborák a sálalo z něj životadárné teplo. Užívali jsme si pohodu u ohýnku, já stále oděná v 

péřovce, jen Luboš musel trapasit v tričku s krátkým rukávem. Prý se udělalo horko.

Krize, světabol, konec všeho

Samozřejmě že v tričku Luboš dlouho nevydržel, když bylo kolem nuly. Jak si chtěl obléct svoji 

flísovou mikinku, povlávající v kouři ohně, při oblékání s hrůzou zjistil, že jeho oblíbený rolák má 

na břichu obrovskou propálenou díru, zvící velikosti asi dětské dlaně. Nastala šílená krize. Světabol,
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konec světa, Luboš nemá proč žít a jeho existence v tomto světě nemá smysl. Usadil se na pařez a 

mlčky zíral před sebe. Uklidnil se, až když jsem mu slíbila nášivku s emblémem parku Urho 

Kekkonena. Zatímco Luboš se snažil najít v sobě znovu jiskru života, já se rozhodla pomalu začít 

balit. Když jsem se vydala pro svou mikinu, visící na břevnu, kde se třepotala ve větru, přišlápla 

jsem jeden konec této klády, kdy se následně opačná část zvedla a praštila mě do ruky takovou 

silou, až jsem vykvikla bolestí. Prostě princip hrábí, aneb víte, jakou výhodu má těhotná žena, když 

došlápne na hrábě? Nepraští ji do obličeje :-)

Tou dobou se ukázalo, že mé pocity z rána byly pravdivé. Opět mi nestačila snídaně, a musela jsem 

se dojíst tučným sýrem. Na zítra budu muset myslet na

navýšení přídělu salámů na snídani, nebo se snažit zaplácat

žaludek rovnou tím sýrem.

Tábořiště jsme opouštěli v 12 hodin. Na nás je to ještě

dobrý čas, už jsme zažili situaci, kdy jsme na pochod

vyráželi kolem 16. hodiny, tedy v době, kdy ostatní turisté

zakončovali svou denní dávku kilometrů.

Jak určit světové strany podle mraveniště?

Vydali jsme se na pochod po levém břehu říčky Palovanganjoki. Levém ve směru našeho pochodu, 

vůbec nevím, zda to byl levý břeh fakticky. Prostě jsme směřovali západním a později 

západozápadoseverním směrem. Naše pouť vedla tradičně lesem podél řeky, k našemu údivu po 

jílovopískovém podloží. Louky kolem nás nabízely úrodu borůvek, které nebyly až tak dobré, jako 

jsme dlabali dosud. Asi byly taky přemrzlé.

Při jedné ze zastávek jsme objevili obrovské mraveniště. Tyčilo se do výšky minimálně metru a mě 
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upoutal jeho výrazný tvar. Vytáhla jsem kvůli zorientování světových stran buzolu, která mi 

ukázala, že severní strana mraveniště je ta více zkosená, jižní méně, ovšem rostlinstvo se 

vyskytovalo pouze na severní straně, což nás udivilo, jelikož bychom to odhadli přesně naopak – 

strany jižní, tedy více přivrácené slunci během vegetačního období, by dle našeho názoru měly mít 

porost, kdežto severní, slunci odkloněné, ne. Buď jak buď, příbytek tohoto hmyzu byl natolik 

výrazný, že jsme usoudili, že v případě nutnosti by za užití určitých znalostí bylo možné rozlišit 

sever i jih poměrně přesně i bez kompasu či buzoly.

Na námi určené jižní straně mraveniště jsme mohli spatřit všechny tři druhy bobulí: červené a černé,

námi dosud neurčené, a fialové, námi považované za jediný druh, přitom se mohlo jednat jak o 

borůvku, tak o vlochyni bahenní, což jsme tou dobou ještě netušili.

Osudové setkání

Po asi čtyřech kilometrech pochodu přes les po břehu říčky Palovanganjoki jsme došli k tábořišti 

Padagova, kde jsme se zrovna minuli s jedním z včera potkavších turistů, který tehdy nechtěl rušit 

naše soukromí, a raději to ještě večer potáhl až sem. Pěkný výkon, vezme-li se v potaz, že dorazil 

pěkně vyfluslý, a pak s GPS přístrojem v ruce zahučel do bažin. Pozdravili jsme se, on si nahodil 

batoh na záda a s ohledem na svých sedm křížků poměrně křepce vyrazil. To my se tam naopak 

rozhodli zastavit na svačinu a využít jeho ještě nevyhaslého ohniště. Luboš se hladově zakousl do 

jídla, ale já tradičně vytasila mapu, GPS a buzolu a vyhledala naši pozici na mapě. Tak nějak už se z

toho stávala rutina. Bohužel mnou určená poloha a zakreslené tábořiště se rozcházelo o 300 metrů. 

Kdo má pravdu? Já? Mapa? GPS?

Zatímco jsme dlabali sýr, zpestřený borůvkami, pro které jsem se vydala několik set metrů daleko 

na podmáčenou louku, dorazil nakrátko ostříhaný mladík, doprovázený psem husky. Celý nadšený 

shodil ze zad zjevně těžký bágl a zapředl s námi srdečný rozhovor, zatímco já jsem drbala na hlavě 

přátelského pejska, který mi svou náklonnost projevoval masivním slintáním a pelicháním. Pokec s 

ním /s turistou, ne s čoklem/ probíhal po tradiční linii jako se všemi ostatními, které jsme potkali v 

divoké zóně parku, tedy otázky jako na kolik dnů jdeme, jak těžký máme batoh, a hlavně 

doporučení a rady stran treku či nebezpečí. My mu na mapě

ukázali, kde přesně si má dávat pozor na přechod bažin a

hlavně aby používal zdravý rozum a smysly, nikoliv

pochybný přístroj. On nám poděkoval a udělil nám radu,

která se pro nás stala osudová. No a jaká tedy byla ta

důležitá informace? Nechte se překvapit, hodlám vás

napínat až do poslední chvíle :-) Ale trochu to dávkovat

budu, nebojte.
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Silná to žena

Začnu tím, co nám onen sympatický chlapík sdělil jako důležitý poznatek. Bez toho, že byste 

koukali do mapy, to asi nepochopíte, takže to zkusím vysvětlit jednoduše a polopatě: šlo o to, že 

nám doporučil jít úplně jinudy, než jsem si to z tepla a bezpečí PC doma naplánovala, a poradil nám

řeku Suomujoki /ano, tu stejnou, kterou jsme přecházeli o několik dnů dříve a několik kilometrů 

jižněji/ překonat po opačném břehu a přebrodit na jiném místě. Námi zvolený úsek byl dle jeho 

mínění nebroditelný, a on si zašel mnoho zbytečných kilometrů obcházením a hledáním vhodného 

přechodu. Jeho doporučení mělo pouze jedinou vadu na kráse. Jelikož zjistil až přímo v terénu, že 

se brodit nedá, a šel v opačném směru, než my, jeho rada byla pouze teoretická. V podstatě nám 

doporučil mu věřit, že tam, kde vůbec nešel, bude možné řeku přejít na druhou stranu. Každopádně 

trval na tom, že to, co jsem si nakreslila já, je neprůchodné.

Pro nás tohle setkání kromě osudovosti bylo důležité i svou pohodou. Prostě setkání tří spřízněných 

duší, psa v to nepočítám. Jen jsem bohužel sotva dospělému mladíkovi šlápla do úsměvu, ale 

naprosto neúmyslně. Totiž jak jsme si všichni tři nahazovali před odchodem své batohy, s čímž měla

protistrana zjevné problémy díky hmotnosti zavazadla, jen tak mezi řečí, nejspíše aby se pochlubil, 

nám sdělil, že na začátku treku jeho batoh měl 26 kg. Na to jsem opáčila, že můj 27 a Lubošův 

dokonce 33 kg. Jinoch téměř podklesl pod vahou svého nákladu a ztuhly mu rysy. „Vy nesete 27 

kilo?!“ nevěřícně se ujišťoval. „Samozřejmě, jsem přece silná žena,“ opáčila jsem zvesela. „Ale tak 

zlé to není, už jsem ujedla ze zásob asi kilo, takže jsem trochu odlehčila,“ snažila jsem se nastavit 

žertovný tón. Jeho reakce byla srovnatelná se zjištěním, že holka, do které jste se vášnivě zamiloval,

je levobočkem Vašeho otce.

Tak, a je to stabilní

Když mládenec rozdýchal, že tahle v podstatě žena ve věku jeho matky vláčí batoh těžší, než on 

sám, popřál nám šťastné trekování ve Finsku, a vydali jsme se opačnými směry. My jsme se 

rozhodli jej poslechnout, a spoléhat na to, že jeho úsudek byl správný.

Po asi kilometru jsme došli k onomu osudovému soutoku, naší říčky Palovanganjoki a mnohem 

větší Suomujoki. Již z dálky se k nám nesl řev peřejí. Zatrnulo v nás, takhle divoká řeka by brodit 

nešla. Naštěstí někdo kompetentní nechal v parku postavit asi pět mostů přes ty toky, jejichž 

překonání by hraničilo s ohrožením života, a tohle byl jeden z nich. Klenul se nad Palovanganjokou 

a nás udivilo, kterak její slaboučký tok náhle zmohutněl. Obrovská masa vody přepadala přes 

kaskádovitě zařezané údolí a my měli poslední možnost se rozhodnout, kudy dál. Jelikož se mi 

scenérie zdála příhodná na fotodokumentaci, shodila jsem ze zad batoh, a stejně učinil i Luboš, 

kterému se nechtělo pobíhat s kamerou v ruce a zátěží na hřbetě. Já práskla svůj bágl na první 

vhodné místo, tedy na rovný kousek skály, kdežto Luboš, nespokojen s mým umístěním, popadl 
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můj batoh, přidal k němu i svůj, a velmi pečlivě je oba o sebe zaklesl a nechal opřené na šutru.

„Tak, a je to stabilní,“ medil si spokojeně Luboš.

Prásk! Najednou rána jak z děla, a oba batohy ležely na zemi, asi metr od sebe. Prostě odborník se 

pozná na první pohled.

Po našem vyřádění se s foťákem a kamerou jsem vytáhla mapu a dumali jsme, zda poslechnout 

sympaťáka s huskym, nebo se vydat trasou, kterou jsem doma naklikala já. Jednomyslně jsme se 

shodli. Dobrodružství zažívané díky radě náhodně potkavšího turisty nás neskutečně lákalo.

Vysvětlující hlášení: onen most vůbec nesouvisel s doporučením toho turisty, ten rizikový brod ležel

na druhé z řek toho soutoku, tedy na té, přes kterou nebyla postavena dřevěná konstrukce. Konec 

hlášení.

Kudy tudy cestička

Zvolili jsme si tedy trasu nám doporučenou, což znamenalo přejít přes most na opačný břeh řeky 

Palovanganjoki a tam se stočit na sever podél řeky Suomujoki po jejím pravém břehu /pravém ve 

směru našeho pochodu/ a tam putovat tak dlouho, až se řeka Suomujoki bude dát bezpečně 

přebrodit na druhou stranu, kde bychom měli podél jejího dalšího přítoku pokračovat na západ.

Ovšem obrovským oříškem se stalo překonání samotné řeky Palovanganjoki po dřevěném mostě. 

Ten totiž vypadal, že jej zub času obrušuje čím dál tím více, a opravy probíhají jednou za několik let

stylem, že někdo na rozpadající se konstrukci přibije další a další desky. Neměli jsme ale jinou 

možnost, než s největší opatrností a staženým zadečkem opatrně přehupkat na druhou stranu. 

Abychom most zatížili co nejméně, šli jsme každý samostatně, napřed já, a pak Luboš. Naštěstí 

mostní stavba naši váhu ustála. První jsem kráčela logicky já nikoliv proto, že jsem lehčí, nýbrž 

kvůli tomu, že kdyby se pode mnou prkna probořila, Luboš by tak věděl, že nemá na most šlapat.

Po překonání mostu jsme pokračovali severním směrem uzounkou, nevyšlapanou pěšinkou podél 

řeky  Suomujoki, kdy bylo patrné, že tudy se prakticky nechodí. Těch pár turistů, kteří sem zavítají, 

si vybírá opačný břeh, jak jsme mohli pozorovat nyní – na opačném břehu byla stezka o něco málo 

širší.

Po asi dvou kilometrech stezka, kterou bylo čím dál tím obtížnější sledovat, začala mírně stoupat, a 

vedla vrchem po skalách. Řeka nyní zurčela pod námi a nás její prudký tok děsil. Tohle přece brodit

nepůjde! Chvíli jsme tam jen tak mlčky stáli a zírali dolů na zpěněnou vodu, kde muselo být vody 
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minimálně po pás.

Vyhlásila jsem pauzu, shodila si batoh, a napásla se borůvek, abych se posilnila před tím, co mě 

ještě čeká, přičemž jsem neměla vůbec tušení, co to je a jak to dopadne.

Svaté trio trekaře

Stále ve mně hlodaly myšlenky typu: „Dokážeme přebrodit na opačný břeh? Budeme se muset 

několik kilometrů vracet? Jak poznáme bezpečné místo na brod? Nezabije mě Luboš za to, že jsem 

tuhle výpravu vymyslela?“ To už jsem nevydržela s nervy, využila toho, že Luboše přepadla potřeba

a zašil se kamsi dozadu za skály, a vytasila „svaté trio trekaře“, tedy mapu, buzolu a GPS. Bez 

těchto pomůcek si nedovedu představit pohyb v neznačeném terénu, navíc bez signálu. Než Luboš 

stihl spáchat to, kvůli čemu se vybavil toaletním papírem, měla jsem zorientovanou mapu a 

nalezenou naši polohu s poměrně velkou přesností. Když jsem si pomocí lupy na buzole /výrobci 

vědí, proč takové udělátko na buzolu instalují/ zvětšila tu část mapy, kde bychom teoreticky měli 

přejít přes řeku, povedlo se mi zjistit důležitá fakta k rozpoznání klíčového místa. Bezpečný brod 

bychom měli nalézt tak, že se tok řeky mírně stočí na severovýchod asi na půl kilometru, než opět 

bude pokračovat severně. Právě v místě ohybu je ona klíčová pozice. Tam by totiž řeka měla být 

nejširší, tedy i nejméně hluboká, ale hlavně rovná, což znamená klidnější proud. Prostě půjdeme s 

kompasem v ruce, a jakmile se trochu řeka odchýlí ze stávajícího směru, musíme na druhou stranu. 

Naštěstí jsem vybavena nejenom zmíněnou buzolou, ale i malým kompasem, který nosím připnutý 

na pouzdru se zrcadlovkou a tuto na břiše. Takto tedy budu moci relativně precizně stanovit místo k 

brodění.

Určení, kde budeme tok přecházet, bylo životně

důležité, protože bylo potřeba se rozhodnout předem

a správně onen úsek vytyčit dle mapy. Z

bezpečnostního hlediska je vhodné místo na brod

tam, kde je řeka široká a rovná -  tam, kde se řeka

rozlévá více do stran, je i menší hloubka s menším

proudem. Já si onu polohu vytipovala z mapy za

použití zvětšovacího sklíčka na lupě, teď jen zmíněné

místo neminout.

Brod zaslíbený aneb jak si Luboš pral kalhoty

Ačkoliv se Luboš tvářil nedůvěřivě na mnou vymyšlený scénář, neměl nějak možnost protestovat, 

protože jiný plán jsme prostě neměli. Holt to uděláme pudově. Buďto to pude, nebo to nepude, však

se z toho neposerem.
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Když jsem tedy po několika kilometrech prohlásila, že zde si budeme stahovat kalhoty, protože brod

je nedaleko, bez remcání si batoh ze zad shodil a opatrně, s pomocí svých trekových holí, se vydal 

do řeky ve snaze najít optimální místo na překonání. Nedovolil mi vstoupit do vody s ním, takže 

jsem, svlečená do kalhotek a trika s krátkým rukávem, klepala na břehu kosu. Sundáním oblečení 

jsem totiž chtěla zminimalizovat jeho promočení při nechtěném pádu do řeky. Nachystaná v 

brodících botách jsem s fialovými končetinami nedočkavě vyčkávala Lubošova návratu a v podstatě

se těšila na brodění kvůli tomu, abych se konečně mohla zahřát. Zahřát v ledové vodě. Jak 

paradoxní, pro mě ovšem stání ve větru a zimě bylo horší, než se

hýbat při překonávání toku.

Luboš si kalhoty ponechal, rozhodl si je totiž rovnou přechodem

řeky vyprat. Jeho způsob brodu byl následující:

1. sám a zkoumá, kudy optimálně projít

2. sám a přenáší svůj batoh

3. sám a přenáší mou zrcadlovku

4. s nahozeným mým batohem a po mém boku

Bodu č. 3 se nedivte, prostě bylo nutné bezpečně odnést na opačný

břeh můj foťáček, ačkoliv vůbec netuším, proč se toho Luboš ujal

natolik komplikovaně. Každopádně dostat se na opačný břeh až

tak hrozné nebylo, nohy mi mrzly pouze od kolen dolů, necítila

jsem je od poloviny lýtek, a zima mi byla téměř strašná.

Směr severozápad!

Na druhé straně řeky Suomujoki jsme se ocitli v 18 hodin. Klidně by se dalo ještě pokračovat, tolik 

jsme v nohách za dnešek ještě neměli, ale nalezením malého tábořiště, navíc zatím prázdného, se 

naše dilema vyřešilo samo. Kam bychom se trmáceli, vždyť tady máme řeku a ohniště, co bychom 

chtěli více? Zůstáváme. Vybrali jsme si pěkný plácek tak akorát na postavení našeho stanu a doufali

jsme, že pokud sem někdo dorazí, zachová se dle nepsaného pravidla, a půjde dál.

Zatímco Luboš zatloukal šutrem kolíky od stanu do tvrdého podkladu, vytáhla jsem mapu a dumala 

jsem, kudy zítra dále. Nacházeli jsme se na soutoku tří řek, respektive jejich ramen. Z jižního směru

sem přitékající Suomujoki, ve směru severovýchodním její pokračování, a ve směru 

severozápadním Rautoja, která se ale brzo stočí a bude směřovat přímo na západ. Podél ní se 

musíme vydat až k jezeru Rautulampi, kde ústí /či pramení/. Dnes jsem neměla sílu více 

prozkoumat, kudy musíme zítra pokračovat. Zapamatovala jsem si pouze důležitou informaci, že se 

musíme držet severozápadního azimutu, a zbytek nastuduji zítra, kdy snad budu mít lepší náhled na 

svět, nyní jsem měla hlad a neochotu se zabývat čímkoliv jiným, než chystáním večeře. Tu jsem si 

dnes hodlala vychutnat, vybrala jsem si mnou oblíbený pokrm paella, Lubošovi též něco dobrého 
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dle jeho preferencí, a sáčky s expediční stravou zalila horkou vodou, připravenou na našem vařiči. 

Pro vodu se muselo z příkrého břehu do prudkého srázu, což nebylo nic jednoduchého, zvláště s 

několika litry vody v hrnci. V péřovce každá taková cesta pro vodu byla zajímavá, protože kdyby 

mně podjely nožičky, smáčela bych si jediné teplé oblečení.

Podle mojí péřovky by se dalo poznat, co jsem večeřela

Teplota padla na -1°C, vydržet se dalo pouze v péřovce, ve které jsem konzumovala véču. Nemohlo

to dopadnout jinak, než že jsem si ji pogrcala šťávou. Přidala jsem tak k několika skvrnám další. 

Podle mojí péřovky by se holt dalo poznat, co jsem jednotlivé dny večeřela. A aby mi nebylo líto, že

ji mám zašpiněnou jídlem, povedlo se mi trhnout rukáv o hlavní zip a takto v něm udělat díru. Opět 

jsem to musela zalepit, podobně jako před několika dny propálené otvory. No a jelikož má bývalá 

bunda byla červená, měla jsem vybavenou lékárničku pouze červenou opravnou páskou. Tímto 

jsem si nalepila další X na péřovku, tentokrát na pravý rukáv, kde zela díra od kontaktu se zipem. 

Ty moderní materiály dnes nic nevydrží. Bunda je pár dní v užívání a už tři lepené otvory.

Lubošovi zjevně nestačilo dnešní brození, a rozhodl se, že se celý v řece vykoupe. Já mu v tom 

nebránila, usadila jsem se u ohně, který zapálil, a s teplým čajíkem a fernetem v něm jsem 

dopisovala deník. On se přihasil za pár minut, drkotaje zuby jednak zimou, jednak vyděšením. Prý 

ani ne 20 metrů od místa, kde jsme brodili, najednou hladina toku dosahovala po prsa a prudký 

proud ho začal strhávat, měl co dělat, aby se dostal zpět na náš břeh. Hm, kdyby ho řeka odnesla, 

nevím, co by dělal nahý, bez bot při teplotě pod nulou, kdy já bych navíc jeho delší nepřítomnost 

ani nemusela zjistit, jelikož jsem byla zabraná do psaní cancáku. Každopádně tady aspoň vidí, jak je

hygiena na treku ku škodě. To například já, která se otírám vlhčenými ubrousky, se nemohu do 

podobné situace vůbec dostat.

Pomalu na nás i přes malý počet dnes překonaných kilometrů začala padat únava. Vydali jsme se 

tedy na kutě v 20,45, zatímco oheň pomalu dohasínal, a osvětloval náš tábor, kde jsme naštěstí 

zůstali osamocení.

Statistika

Palovanganoja – Rautuoja: výška 190 m, vzdálenost 7,75 km, nahoru 125 m, dolů 163 m
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Den 8., neděle 9.9.

Jen na treku mohu spát téměř 12 hodin aneb revize jídla

Já jsem typ spáče – sova, což v praxi znamená, že si ráda ráno přispím, a nemám problém vydržet v 

horizontální poloze klidně dvanáct hodin. Pouze na tomto treku jsem si této vymoženosti užívala do

sytosti. Považte, kde jinde by se vám mohlo splnit hajat ve spacáku od devíti večera do téměř devíti 

rána. Těch skoro dvanáct hodin spánku bylo dáno tím, že jsem na 7,30 měla budíka, což znamenalo,

že jsem se vyštrachala ze stanu kolem 8,30. Luboš nejspíše byl vzhůru už delší dobu a nepodílel se 

se mnou na vyspávání. Bohužel jsem si do deníčku nezapsala, zda zapálil oheň a připravil snídani, 

než jsem se zvertikalizovala, ale asi jo, protože přece si nebudu zaznamenávat, co udělal dobře. 

Ženská si totiž zásadně pamatuje, co chlap udělal špatně, ne?

Při konzumaci snídaně, kterou tvořil klasicky salám, mi ukrojené kolečko upadlo, a umastilo mi 

stránku deníku, což byla lepší varianta, než kdybych si standardně zasvinila péřovku. Protože byly 

+3°C, jinak než v péřovce se u snídaně sedět nedalo. Luboš zde sice pobíhal polonahý, a snažil se 

mi tvrdit, že je teplo, ale mě nepřesvědčil. Námraza na stanu, která ještě nestihla roztát, mluvila 

jasně v můj prospěch.

Při té příležitosti jsme spáchali revizi jídla. Můžeme si dovolit více než 100 gramů salámu na osobu 

a den, což je super, ovšem za předpokladu, že mám dobře

spočítané dny, které nám ještě do civilizace zbývají.

Vycházelo mi to i s dnešním na další tři.

Již nyní mohu prozradit, že kdybychom se drželi původně

plánované trasy, tak by se ukázalo, že jsem se sekla o dva

dny v náš neprospěch, tedy bychom měli jídla málo,

protože by nám přechod zabral dnů ještě pět. Ale o tom více

později.

Jak na mě Luboš atentát spáchal

Sezení u táboráku miluji. Dnes mi to Luboš zpestřil tím, že na mě spáchal atentát, a to rovnou 

dvakrát. Poprvé se tak stalo po spořádání snídaně. To si tak klidně sedím u ohýnku a nechávám se 

zahřívat teplem generovaným z jeho plamenů, když tu najednou k místu, kde jsem seděla, padá asi 

metrové hořící poleno z ohniště. Zachránilo mě to, že jsem ještě měla otupené instinkty, a nestihla 
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zareagovat, protože kláda se o milimetry vyhnula mým haxničkám, libě nataženým k táboráku, a 

místo zřícení do klína si vybrala prostor těsně vedle. Kdybych se pokusila uhnout, určitě bych vlítla 

nohama přímo do trajektorie dopadu špalku.

Podruhé se mě snažil Luboš inzultovat při bourání stanu. Jak tak vytahuje kolíček ze země, tento se 

vymrští jak harpuna a vystřelí mi vstříc obličeji. Tentokrát to byl zásah za plný počet bodů, způsobil

mi šrám na nose, což mi udělalo neskonalou radost, jelikož ostrý hrot minul brýle a hlavně oči.

Protože jsme díky provedené revizi jídla spořádali každý více salámu, než rána předchozí, vydržel 

mi pocit plného žaludku mnohem déle, a nemusela jsem se tak před odchodem dojídat tučným 

sýrem.

Před definitivním opuštěním tábořiště jsem velmi, velmi důkladně studovala mapu a s pomocí 

buzoly určovala směr toku těch tří řek, na jejichž soutoku jsme přespávali. Jednoznačné bylo 

severojižní rameno Suomujoki, podél kterého jsme sem včera dorazili. Horší to bylo s určením 

pokračování Suomujoki severovýchodním směrem a jejího

přítoku Rautoja, tekoucího severozápadně. Posledně

zmíněná říčka jednak zákeřně vytvořila několik

zakroucených meandrů, jednak se do ní vlévaly dva

bezejmenné potůčky, a to vše na malé ploše. Zkuste si v

takových podmínkách přesně určit, který tok je ten váš

správný, podél něhož se máte vydat do hor.

Náš jídelníček na treku

Letos jsme měli asi nejvychytanější, tudíž nejchutnější jídelníček. Sice se na něm velkou měrou 

podílely po hrstech konzumované borůvky, což uznávám je komodita nepředvídatelná, zbytek ale 

tvořila léty vyzkoušená a osvědčená kombinace různých druhů jídel.

Snídani většinou tvořil salám, první dny 70-80 gramů na osobu, podávaný bez pečiva. V pozdějších 

fázích už jsme žrali 90-100 gramů na osobu, občas prokládané tučným sýrem, někdy se tučný sýr 

servíroval rovnou, zvláště v ty dny, kdy buď bylo potřeba doplnit energii na co nejdelší dobu /déšť, 

nepříznivé podmínky na svačinu/, nebo když jsme cítili deficit soli.

Přes den, a to na svačiny či oběd, se jedly buď borůvky, pokud se nabízely v neomezené míře, 

anebo müsli – Luboš sladké, já slané. Ano, opravdu existuje i slaná varianta, v podstatě se jedná o 

knäckebrod namazaný trvanlivým taveným sýrem. Když se kolem nás nacházelo dostatek bobulí, 

zůstávali jsme pouze u nich bez pocitu hladu. Tam, kde byly borůvky nedostupné, jsme měli na 

osobu a den jedno, maximálně dvě müsli, zbytek potravy pak tvořil tučný sýr, opět konzumovaný 

bez přílohy. Ten měl obrovskou výhodu v tom, že ho stačilo sníst relativně málo, a zaplácal 

optimálně žaludek na dlouhou dobu. V průběhu dne se pak zobaly oříšky s kandovaným ovocem, 

které též slušně oklamaly hladový pocit.
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Večeře bývaly zlatým hřebem dne, a zažila jsem, bohužel častěji než by mi bylo milé, situace, kdy 

jsem se těšila na jediné: až zhltnu teplé jídlo a napiju se horkého čaje s příměsí fernetu. Toto jídlo 

tvořila expediční strava, což je sofistikovaný systém vytvořený pro tyto účely, kdy tepelně 

upravené, téměř plnohodnotné jídlo je vysušeno a připraveno k rychlému servírování, kdy se směs o

váze 110-170 gramů zalije vařící vodou, pár minut se

počká, a vznikne asi půl kila výživné hmoty, poněkud

připomínající amarouny ze seriálu Návštěvníci. Každý z

nás měl své oblíbené příchutě, a ty si šetřil na těžší dny

pochodu.

Suma sumárum jsme na osobu a den měli 550-600 gramů

„suchého“ jídla. Mimo jiné díky mírnému naddimenzování

jsme takto měli výraznou možnost úspory potravin pomocí

redukce jejich přísunu, a tedy natažení počtu dnů, než na kolik si neseme jídlo.

První pauza po 300 metrech pochodu je i na nás brzo

Protože na soutoku dvou říček, jejichž směr toku se lišil minimálně, nebylo možné validně určit, 

podél které máme putovat, zvolili jsme si jednu z nich s tím, že až se více od sebe odchýlí, zkusíme 

provést nové určení naší pozice. Nevydržela jsem s nervy, a batoh shodila ze zad již po 300 metrech

pochodu ve snaze určit, zda jdeme správně. Marně, ještě bylo brzo, rozdíl azimutu byl tak malý, že 

se vešel do tolerance nepřesnosti. Situace alespoň využil Luboš, který se vyvalil přímo na stezku, a 

popíjel vodu z potoka. Tu si ovšem s ohledem na její chlad ředil teplým čajíkem, obával se vzniku 

zánětu z pití ledové tekutiny. Nepříjemné bylo, že nikde kolem nás nerostla ani jedna borůvka. 

Naštěstí naše pocity vykazovaly dostatečně zaplněné žaludky ještě ze snídaně, ačkoliv dle fotek 

jsme měli vytažený sáček s oříšky, takže s tou absencí hladu to asi bylo jinak, než se mi jeví nyní z 

bezpečí počítače při dostupnosti teplého jídla dvakrát denně. Zjevně ale takto brzké zastavení po ani

ne půl kilometru pochodu jsme plně zužitkovali.

Druhá pauza po 1,1 km přinesla radostné

zjištění. Jdeme dobře, podél správného

potoka! Nám oběma se ulevilo a já poněkud

polevila ve sledování a čtení terénu a mapy,

což se nám později vymstilo.

No a proč orientace byla možná až po

překonání určité vzdálenosti? Pokud máte dva

toky, které se někde stýkají, což bylo naše

tábořiště, a odkud poté tečou /či naopak

přitékají, netřeba slovíčkařit/, rozptyl jejich
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azimutů je blízko soutoku tak malý, že neumožnuje jejich odlišení. Ovšem po překonání určitého 

počtu kilometrů se již směr toku natolik odchýlí, že tento úhel již umožní přesné určení směru toku. 

No a to se stalo nyní, po prvním kilometru. Hurá, víme kde jsme! Akorát jsme tou dobou netušili, že

ne nadlouho.

Když je tohle nejméně drsný neznačený trek, jak to potom musí 

vypadat v ještě divočejší a odlehlejší části parku?

Náš postup podél říčky Rautoja byl srovnatelný s prvovýstupem někde v horách. Šlapali jsme po 

úzké, téměř neznatelné pěšince, kterou jsme dokázali sledovat jen s obtížemi, a prodírali jsme se 

hustým porostem. Naštěstí jsem věděla, že se musíme držet řeky, ale tím taky končila naše 

schopnost se zorientovat. Kolem nás les, bažiny, mokřady a neprostupný terén, kdy jsme 

postupovali vpřed jen s maximálním úsilím a protahovali se křovím a nízkými dřevinami, pod 

našima nohama to čvachtalo, takže jsme skákali z drnu na drn. Šel vůbec tudy někdo někdy před 

námi? Jediným vodítkem byl potok, který jsme už dříve určili jako správný, podél kterého musíme 

jít tak dlouho, až dorazíme k jezeru Rautulampi. Jak jednoduše se to jevilo na mapě, tak neschůdně 

to v reálu nakonec dopadlo. Jdeme vůbec dobře? S Lubošem jsme se shodli, že jestli tohle jen ten 

nejméně drsný neznačený trek, jak to potom musí vypadat v ještě divočejší a odlehlejší části parku? 

Totiž my jsme se nacházeli sice v divoké zóně parku, kde nejsou značené trasy, přesto to byla 

oblast, kde se turisté občas vyskytovali, a k níž existovaly jakési dostupné informace, na jejichž 

základě jsem si doma fixem na mapě vyznačila, kudy

budeme putovat. Východněji odtud ležela odlehlejší a

divočejší část parku, kde se zjevně chodí minimálně, a tato

oblast je mnohem rozsáhlejší, než námi překonaná trasa.

Klobouk dolů před všemi, co se vydají až skoro k ruským

hranicím, kde park končí. Odteď jsme si těchto turistů

vážili, a to jsme se sami pohybovali v místech, kam

městský turista nezavítá ani omylem. Mně skoro bylo líto, že jsem nezvolila ještě drsnější výpravu, 

a že jsem se držela oblasti, ke které se daly sehnat informace ještě ze zázemí domova.

Nejkrizovější moment naší výpravy

Najednou se před námi objevil potok. Jeden takový jsme měli překročit, ale byl to on? Nechtěla 

jsem zaměnit přítok za hlavní tok, jako se nám už v minulosti stalo, ovšem podmáčený terén pod 

našima nohama neumožňoval shodit ze zad batoh a provést synchronizaci mapy. Kompas mi ukázal

přibližné světové strany, což aktuálně nedávalo smysl. Buďto jsme jinde, než máme být, nebo říčka,

podél které putujeme, si jen tak pro radost vytvořila esíčko, kdy se její směr toku mohl změnit úplně
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naopak. Brodit na druhý břeh se nedalo, vody bylo dle Luboše minimálně po pás, možná i hlouběji, 

a vysoké břehy nedovolovaly zkusit přeskočení na druhou stranu. Byli jsme v podstatě v prdeli, kdy

dopředu to nešlo kvůli bažinám, doleva nám v tom bránila hluboká řeka, a doprava se rozprostíral 

hustý les. Došlo tak k nejkrizovějšímu momentu naší výpravy, a díky vypjaté situaci a nervům na 

pochodu i k první manželské hádce.

„Ty nevíš, kde jsme?!“ řval na mě Luboš, a

já mu neméně intenzivně odpovídala: „Máš

stejnou možnost pozorovat terén a orientovat

se, jako já!“ Než jsme se stihli do krve

pohádat, k čemuž naše decibeláž směřovala,

v hlavě jsem si vyhodila blinkr a zařadila

zpátečku. Zatímco Luboš stále frflal stran orientace, já se vysrala /sorry za použitý termín/ na fakt, 

že kolem nás jsou pouze mokřady, flákla jsem s baťohem přímo do páchnoucích bažin, vytáhla jsem

mapu, buzolu a GPS a jala se nás nalézt na mapě. Po několika minutách, kdy jsem si kvůli 

soustředění téměř násilím vynutila klid, tedy jsem na Luboše křikla, ať kurva drží hubu, jsem 

zjistila, že jsme v podstatě dobře. Naše řeka se rozdvojila a opravdu zde vytvořila meandr, čímž 

jsme se dostali do oblasti bažin, mokřadů a neprostupného terénu, a přítok, který musíme překročit, 

leží o 300 metrů severněji. Zavelela jsem tedy k pochodu vpřed přes bažiny, kdy Luboš si mrmlal 

pod vousy, že pokud je tohle stále onen tok, tak kde jsme se mohli odchýlit od naší řeky, a já jsem 

odsekla, že mně vůbec nebude vadit, že dnes se již dostaneme do značené části parku. Jak prorocká 

slova to byla.

Z pekla rovnou do ráje
Dál jsme postupovali mlčky, naštvaní jeden na druhého. Já na Luboše, že obtížnou orientaci v 

neznačené části parku neocenil, a kritizoval selhání navigace, Luboš zřejmě obecně naštvaný na 

manželku. Přesně nevím, neptala jsem se jej a ani nemám zájem, je mi to v podstatě jedno. Šel se 

mnou, kam jsem si vymyslela? Šel. Remcal u toho? Remcal, no bóže. Hlavně že šel.

Jestli jsem se domnívala, že když určím naši polohu, budeme mít vyhráno, opak byl pravdou. 

Postup vpřed byl nadále velmi pomalý, trny na větvích nám rozdíraly holou kůži rukou a tkanivo 

nohavic, komáři na nás útočili v hejnech, a já si opravdu nebyla na 100% jistá, že vím, kde jsme. 

Tento terén, na hranici našich sil, od rozdvojení řeky měřil asi 700 metrů. Následně stačilo 

přeskákat po šutrech potok, ano ten, který jsem na mapě určila jako křižující naši trasu, a poté nás 

čekal ještě krátký postup zarostlým terénem v hustém porostu. Najednou jsme se z pekla ocitli 

rovnou v ráji. Rázem se objevila stezka, a to rovnou sjízdná pro dvoustopé vozidlo, tedy pro 

čtyřkolky! Kde se vzala, tu se vzala, prostě tu byla. Ani podrobné zkoumání mapy mi neozřejmilo, 

zda jsme my někde sešli, anebo zda se ona cesta zjevila odjinud, sledujíc směr k sobím ohradám, 
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jak zde bývá zvykem.

Naše interpersonální vztahy se téměř normalizovaly. Sice jsme si kolem krku nepadali, ale ani jsme 

se pod ním nedrželi.

Vida, jak málo stačí k manželskému štěstí – obyčejná, sobaři rozrytá stezka v tundře či tajze, a hned

je veseleji. I kdybychom jejím následováním zabloudili, vždy bychom měli oporu v tom, že i sobaři 

musí někdy do civilizace, tedy že vždy nějaká cesta vede směrem k silnici. Když se ovšem plácáte v

bažinách, kde nikdo před vámi drahnou dobu

nepřešel, pokud vůbec někdy, nemůžete vědět, zda

se bezpečně dostanete pryč. Na druhou stranu naši

krátkou, zato intenzivní hádku neberu nikterak

tragicky. Bohužel nás nepříznivá situace dostihla

oba v rozpoložení mysli, kdy jsme si potřebovali

zchladit žáhu na tom druhém, a po krátké výměně

slovních invektiv jsme se k řešení problému

postavili jako chlapi.

Kulturní šok

Po pro čtyřkolky sjízdné pěšině nám kilometry ubíhaly samy od sebe. Vzdálenost dnešních prvních 

cca čtyř kilometrů nám trvala přes pět hodin, a nyní jsme podobně dlouhý úsek „přeběhli“ za hoďku

a půl a fous. Ještě poslední prodírání se najednou uzounkou cestičkou /to jako čtyřkolky mají 

nožičky?/ a z jednoho menšího kopečku jsem k mému údivu spatřila větší jezero. To musí být 

Rautulampi, náš dnešní cíl! Luboš mi to nevěřil a po dnešku se ani nedivím, ale když jsme došli ke 

srubu na břehu stojícímu, dal mi za pravdu. Příchod 17,30 a naše dobré „našlápnutí“ nás spíše 

navnadilo k pokračování, ale zde, u stejnojmenné chaty již končila divoká zóna parku a znovu, po 

osmi dnech, jsme se ocitli v zóně základní, kde již pravidlo o volném táboření neplatilo, a stan bylo 

povoleno postavit jen v okolí chat.

U jezera Rautulampi jsme zažili úděsný kulturní šok. Opodál stálo asi osm stanů, jejichž majitelé, 

od pohledu samí masňáci s obrovskými kempovými stany, s námi udržovali nulový oční kontakt, 

žádné otázky typu: „Odkud a kam jdete? Jak těžký máte batoh?“ a podobné. Hrůza, úplně nás to 

znechutilo. Najednou se nám začalo stýskat po neznačené oblasti s minimem stezek. No nebylo nám

líp, když jsme několik hodin zpátky bloudili v bažinách?

Svorně jsme se shodli, že tady spát nebudeme. Jelikož se ale musíme, nebo měli bychom, držet 

srubu, začali jsme hledat vhodný, pokud možno zašitý plácek k vztyčení stanu tak, abychom nebyli 

blízko ostatních táborníků. Ti všichni na nás působili dojmem, že sem dokráčeli z civilizace, která je

dle výchozího místa den dva pochodu maximálně, a zde „drsně“ přespí, aby se opět mohli vydat 

zpět a plácat se po ramenou, jací jsou tvrďáci a jak okusili nástrahy parku.
78



Měníme plány aneb pod kameny se nekouká

To, co jsme zde viděli, nás donutilo změnit výrazně naše další plány. Původně jsme chtěli dojít po 

značené stezce do turistického centra Saariselkä, což mělo obnášet dva dny pochodu. Ovšem 

zážitek setkání s paďoury nás donutil zrevidovat náš záměr, protože plácat se s těmito lidmi na trase

a spát s nimi u chat jsme nechtěli ani omylem, navíc se ukázalo, že jeden z těch srubů se dle mapy 

jevil zároveň i jako kavárna. Tam tedy bude rozhodně přelidněno! Do hry navíc vstoupil další fakt, 

a to ten, že jsem kokot. Prostě cimrmanovský efekt jak vyšitý. Když jsem si doma měřila na mapě 

vzdálenost a přepočítávala to na dny pochodu, tak u divoké zóny, kde nebyly žádné značky, mi to 

vycházelo přesně, ale v základní zóně, kde jsem v mapě měla zakreslenou jak oficiální trasu, tak 

dokonce uvedené kilometry, jsem se sekla. Místo tří čtyř dnů dle toho, zda by se šlo hřebenem či 

údolím, jsem to navrhla na dva, a tuhle chybu jsem objevila až nyní. Sice jídlo nám už docházelo, 

dokázali bychom ale najet na šetřící režim, a vydržet o ty dva dny více. Ale jak jsem už psala, 

znechutil nás pohled na „turisty“. Podpořilo nás v rozhodnutí i to, co jsme nalezli pod kameny. Totiž

jak Luboš odklopil šutr kvůli čištění místa na postavení stanu, pod kamenem ležel papírový 

kapesník. Ani se radši nedomýšlet, k čemu byl použit, když ho dotyčný prostě nespálil či neodnesl s

sebou do civilizace. Vzal do ruky další šutr, a tam zmačkaná plechovka. Důsledně jsem Lubošovi 

zakázala obracet šutry. Pod kameny se prostě nekouká! Honem odsud pryč.

Ovšem zas tak rychle jsme prchnout nechtěli. Více než jasně jsme vnímali, že se vrátíme do 

Kiilopää, kde jsme začínali. Byla zde možnost zvládnout to za jeden den pochodem podél řeky 

Rautuvanganoja a poté sedlem pod vrcholem Kiilopää, jenže to by znamenalo připravit se o den v 

horách, navíc co večer v turistickém středisku? To raději sedlem Raututunturit k sobím ohradám 

Niilanpää, kde jsme spali první den. Třetí možnost byla vychutnat si naposled trek bez značení, a 

přes sedla Niilanpää a Rautupää dojít k těm jmenovaným sobím ohradám.
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Jak jsem chtěla točit, a foťák nebyl k dispozici

Dle původních propozic jsme měli končit v osadě Saariselkä, což jsme nyní změnili na příchod do 

turistického střediska Kiilopää. Jenže z této destinace jsem neměla zjištěné odjezdy busů, a jelikož 

je to celkem odlehlá poloha, zajíždí sem snad jen jeden spoj denně. Chvíli jsme o tom s Lubošem 

dumali, ale pak jsme mávli rukou. Co se budeme stresovat, kdy nám to jede do Ivala? Je to přece 

fuk, něco někdy pojede.

Objevili jsme zastrčený, stromy krytý plácek, odkud na nás nebylo vidět ani od chaty, ani ze stezky, 

a tam jsme vztyčili náš stan. K vodě to bylo asi 50 metrů, tedy kousek, jen jsme doufali, že onen 

potůček neteče kolem stanů ostatních táborníků, přece jen jsme byli o pár výškových metrů pod 

nimi. Ale zas tolik nás to netrápilo. Já chtěla naše tábořiště natočit, ale ouha! Kde je foťák sloužící 

nám jako kamera? Ať jsme hledali, jak jsme hledali, nikde nebyl k nalezení. Honem jsme 

vzpomínali, kdy naposled jsme jej měli v akci. Při vynoření se z bažin při nalezení stezky pro 

čtyřkolky? Před dvěma kilometry při poslední zastávce? Dříve? Později? Přístroj nosil na krku 

Luboš, tedy on byl zodpovědný za jeho ztrátu. Ve mně pěnila krev. Nešlo mi o finanční hodnotu 

aparátu, ten byl v podstatě bezcenný, protože už nefungoval dobře a měl problémy s ostřením, ale 

vadila by mi ztráta již natočených záběrů, a bylo by mi hodně líto, kdybychom o ně přišli. Naštěstí 

se tak nestalo, Luboš, v hrůze, že mu to nechám sežrat, v čemž měl pravdu, se rozpomenul, že určitě

sem s foťákem došel, a že zřejmě s ním plácnul na zem na jednom z plácků při hledání vhodného 

místa na stan. A ono fakt že jo. Luboš se jej vydal hledat, a nalezl jej ležící v bažině, asi z třetiny 

ponořený do smradlavé hmoty. Uznejte, že na soužití s takovým materiálem fakt musím mít nervy 

ze železa :-)

Jak jsem se rozhodla vybavení expediční lékárničky otestovat

Luboš zapálil oheň a u něj jsme se posadili. Jediná výhoda chaty byl dřevník s dřívím, odkud jsme 

si natahali polena, kterými jsme pak náš táborák přiživovali. Teplota se držela nad nulou a večer 

neklesla pod +3°C. Cepři mají štěstí, nebude zřejmě mrznout a nebude jim ziminka.

Abychom mohli večer trávit pohodlně, Luboš zbudoval z kamenů a nalezených trámů útulné 

posezení. Jediná vada na kráse byla, že jakmile jsem dosedla, najednou jsem byla nožičkama 

nahoru. Prostě se celá konstrukce zbortila :-) Druhý pokus již vypadal stabilněji, jen bylo potřeba se

nevrtět a dávat si velkého bacha na balanc.

Protože jsme záhy měli dojít do civilizace, rozhodla jsem se vybavení expediční lékárničky 

otestovat, a velký puchýř si na II. prstu pravé ruky, běžnou populací nazývaný ukazovák, vyrobit. 

To si tak dávám na oheň sevřít vodu, Lubošem donesenou z potůčku, abych si připravila véču, a 

naprosto zapomenu na základní fyzikální zákon, že teplo způsobuje poškození tkáně. Jiným slovy, 

sáhla jsem pro hrnec nad plamenem holou rukou. Rázem jsem měla obrovský a bolestivý puchýř na 
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bříšku prstu. Co teď? No co asi. Vytasila jsem se s lékárničkou, kterou jsem až doteď vláčela 

nepoužitou, ránu jsem si důkladně zdesinfikovala zvenku /jodisolem/ i zevnitř /fernetem/, puchýř 

propíchla nožem, jehož ostří jsem polila jodem, a poškozené místo jsem pokryla masivně 

Hemagelem, což je něco jako tkáňové lepidlo, a vše jsem omotala speciální náplastí na puchýře. 

Takto jsem to hodlala nechat působit minimálně 24 hodin.

Luboš se rozhodl vyprat si ponožky v potoce a vysušit na ohni. Nedal si vymluvit, že je to blbost a 

rizikové. Opět mu chytnuly a tím si definitivně zrušil tento pár, první fusku si spálil u jezera 

Luirojärvi, druhou nyní. Smutně koukal na torzo ponožek. S tímto do civilizace rozhodně nedojde.

Statistika

Rautuoja – Rautulampi: výška 352, vzdálenost 8,92 km, nahoru 323 m, dolů 139 m
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Den 9., pondělí 10.9.

Jak v noci Luboš lkal, že zhubl

V noci Luboš vstával za potřebou, čímž mě probudil. Nechtěně, podotýkám. Ale když sdílíte s jinou

osobou necelé tři metry krychlové, každé pohnutí druhého vás nutně probere. Nejinak se stalo i 

nyní. Zatímco já se chutně zachumlala do spacáku s radostí, že s čuráním vydržím až do rána, 

Luboš vylézal ze stanu frflaje na nespravedlnost, že on musí, zatímco jiný ne. Asi zapomněl, že před

operací v roce 2017 jsem to bývala já, kdo chodíval minimálně jednou za noc vypustit obsah 

močáku. Při zalézání do spacáku nešťastně lkal, že jak zhubl, tak ho bolí při ležení pravá kyčel. 

Opáčila jsem, ať se tedy otočí buď na levý bok, nebo na záda. Co mi odpověděl, netuším, jelikož 

jsem stihla usnout dříve, než on otevřel pusu.

Nastalo klasické ráno, tedy nutnost nanosit vodu na vaření, připravit čaj, posnídat, sbalit se a 

vyrazit. Mně obsluhu vařiče ztěžoval zalepený II. prst pravé ruky, protože mi náplast všude 

překážela.

Jelikož jsme se rozhodli pro postup na Kiilopää, nikoliv do Saariselkä dle původního plánu, 

znamenalo to maximálně dva dny pochodu a mohli jsme si dovolit příjem jídla dle vlastního 

uvážení. Spořádali jsme pak každý téměř celé 120 gramové balení salámu, které jsme nedojedli – 

zbylo pár koleček, jež jsme ponechali na svačinu v průběhu dne. Začínala jsem chápat, že na delším

treku se člověk děsně rozežere. Nyní jsme konzumovali tak o třetinu více jídla, než na začátku, 

přesto jsme oba zjevně hubnuli, což se dalo poznat zejména v pase na kalhotách. Každopádně jsme 

na zbytek treku ponechali navýšený přísun žrádla.
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Poslední možnost neznačeného treku

Ranní studium mapy mě přesvědčilo. Vydáme se sice do Kiilopää, ale neznačenou trasou. Je to naše

poslední možnost pohybu terénem mimo značky, nadivoko, jako dosud. Luboš byl proti, měl plné 

zuby bažin a mokřadů. Já se ho snažila přesvědčit, že mi jednak může plně důvěřovat, jednak stezka

povede přes hory, kde slatiniště neočekávám. Náš spor rozhodla buzola. Zjevně prasklé sklíčko 

netěsnilo, čímž tam vnikal vzduch, ten vytvářel vzduchové bubliny, které se zvětšovaly, a bránily 

tak otáčení střelky kompasu. Nyní se buzola dostala do terminální fáze, vytekla z ní většina oleje a 

střelka byla téměř nasuchu. Náš přístroj na určení světových stran tak byl skoro kaput. Sice jsem 

měla záložní kompas, ten byl ale velmi orientační a neumožňoval přesnou navigaci. Tímto bylo o 

našem dalším osudu rozhodnuto, musíme se držet značených stezek a v civilizaci si koupit buzolu 

novou.

Před odchodem z tábořiště jsem Lubošovi nabízela na pochod nový pár ponožek, na rozdíl ode mě 

totiž disponoval rezervními. Odmítl to, prý trek dokončí se stávajícími. Hm, to bude tedy zajímavé. 

Jednu z nich propálil před několika dny u jezera Luirojärvi, druhou včera. Pokusil se fusky nazout 

na nohy, ale úplně se mu rozpadla pata. Vnutila jsem mu tedy přes jeho protesty nový pár s 

podotknutím, že stávající bychom měli zde rituálně spálit. On to nechtěl kvůli riziku znečištění 

ovzduší, což jsem akceptovala, a zbytky látky, kdysi tvořící ponožku, jsem sbalila do igelitky s 

odpadky, které si odneseme do civilizace.

Hovory o jídle

Začali jsme stoupat pod vrchol Raututunturit, kdy jezero Rautulampi se skvělo pod námi v plné 

kráse. Zde fučelo jak o život, takže Luboš šel poprvé za slunného dne dobrovolně do nepromokavé 

bundy. Proč do nepromokavé, když nepršelo? Jednoduše, tento typ bundy užíváme i proti větru, 
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třeba já v ní jdu prakticky od začátku, nepočítám-li ty světlé okamžiky, kdy bylo +18°C a já mohla 

šlapat v tričku s krátkým rukávem.

Mě uchvátila scenérie všude vůkol. Ruska! Začala ruska! Fotila jsem jak o život tu kytičku, tu 

lísteček, tu jezero pod námi a nás nad ním.

Zatímco jsme šlapali, na mysl nám přicházelo jediné téma. Jídlo. Žrádlo. Náš rozhovor se vedl zcela

jednostranně, tématem bylo stravování. Na co máme chuť, co si kdo z nás dá v civilizaci jako první 

pokrm. Hovory o jídle byly prostřídány hovory o kávě. Zajímavé bylo, že po kávě toužil Luboš 

jakožto nekafař, zatímco já, závislák na této černé pochutině, kterou jsem nekonzumovala už devět 

dnů, jsem nepociťovala absenci kofeinu, a bažení po kávě mě nechávalo chladnou. Zatímco ve mně 

takový tatarák vzbuzoval masivní slinění a sekreci žaludečních šťáv, u Luboše to byla představa 

čokolády. První neklamné známky o vhodnosti návratu do civilizace. Nebo naopak projev její 

blízkosti? Těžko říct. Možná kdybychom se

pohybovali ještě v divoké zóně parku, daleko

předaleko od těchto vymožeností, třeba bychom

nestrádali při představě fláku masa či sladkostí.

Ovšem vědomí, že při troše štěstí se již zítra

budeme moct těmito pochutinami nacpávat, v

nás vyvolávalo tvorbu endorfinů.

Nejhorší bylo, že nezvladatelnou chuť na kávu

jsem dostala, až když Luboš poprvé kafe zmínil.

Já chci kafeeeeeee.

Ruska

Ruska. To slovo nemá jednoslovný význam v češtině, dá se přeložit jako „podzimní listová barva“ či

„měnící se barvy podzimu“. Myslím, že je v tom vystiženo vše. Toto období, které se nedá konkrétně

dopředu určit dle kalendáře, je velkolepým přírodním jevem, který vykreslila severská krajina. 

Jelikož je Finsko z valné části pokryto lesy, jedná se o hlavní destinaci k pozorování tohoto 

fenoménu.

Výrazné kontrasty mezi čtyřmi obdobími jsou hlavními charakteristikami ročního přírodního cyklu 

ve Finsku.

Vrcholná sezóna rusky trvá asi dva týdny a mění se rok od

roku. Obecně platí, že doba kolem poloviny září je obvykle

bezpečná sázka na jistotu při plánování cesty. „Ruská“

sezóna je oblíbená u fotografů: paleta listnatých stromů a

jehličnanů, stejně jako bobulí a mech na zemi poskytují

řadu odstínů zelené, hnědé, modré, červené a žluté.
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Listy mnoha stromů, jako jsou osika, jeřáb ptačí a bříza, začínají v Laponsku od poloviny do konce 

září měnit barvu a vytvářejí pestrobarevnou podívanou, která pokrývá téměř veškerou okolní 

krajinu. Listy mění barvu všude ve Finsku, ale barvy jsou tím intenzivnější, čím dále na Sever se 

cestuje. Je to dáno tím, že přibývá lesů a stromů a ubývá osídlení. A jsou to nejen listy na stromech, 

které se mění, ale i keře a křoviny na úrovní země.

Přes tři hory a tři doly aneb nástrahy na turisty

Když jsme se ráno rozhodli, že se musíme díky skonu buzoly držet pouze značené stezky, očekávali

jsme snadný terén, ovšem nebylo to až jednoduché, jak jsme si mysleli. Podle mapy musíme 

překonat tři sedla, mezi nimiž klesneme do údolí. Pro nás to znamenalo jediné. Vlastně jediné ne, 

spíše dvě věci. V sedlech výhledy na lesy pod námi, v údolích borůvky. V těchto dolinách zřejmě 

ještě nemrzlo, protože zdejší bobule byly slaďoučké. Mňam! Jak můžeme plynule pokračovat dále, 

když na turisty čekají takové nástrahy? Navíc většina výskytu borůvek přesně korespondovala se 

závětrnými oblastmi, protože všude jinde foukalo jak na větrné hůrce. Důkazem ochlazujícího 

účinku vichru budiž Luboš, šlapající v čepici, rukavicích a membránové bundě.

První úrodu borůvek jsme spatřili při focení horizontu, kdy jsem vymrzla jak prase. Však teplota 

byla těsně nad nulou a mně se zpocenými zády byla kurevská zima. Druhý sběr těchto plodů jsem 

cíleně vyhlásila na třetím předvrcholu, kde foukalo minimálně, a tam jsme zastavili na svačinu, kdy 

jsme v předklonu spořádali každý asi půl litru borůvek. Mezitím jsme se krmili těmito plody tak 

nějak průběžně, jelikož jsme je už dokázali trhat bez nutnosti shození batohů ze zad. Však už naše 

zavazadla byla lehčí o několik kilo sežraného jídla.

Přes tři hory a tři doly jsme se nakonec dostali k ukazateli,

kde jsme se před devíti dny odpojili ze značené stezky a

zamířili do divoké zóny parku. Ačkoliv od té doby uběhlo

jen několik dnů, připadala jsem si mnohem starší a hlavně

zkušenější. Zážitky z neznačené části jsou prostě

nepřenositelné.

Jsou ve Finsku všechny bobule jedlé více než jednou aneb my 

máme lehký stan

Od rozcestníku to bylo k sobím ohradám Niilanpää jen coby trekovou hůlkou dohodil. Seběhli jsme 

ten úsek velmi rychle, za společného mudrování, zda by se nedalo přespat vevnitř, v malinkatém 

srubu. Už už jsme spořádali plány na pouhé rozložení spacáků na dřevěných pryčnách, bez nutnosti 

stavění stanu, když jsme zahlídli kouř z komína. Perkele! Když jsme zde nocovali před devíti dny, 

byli jsme jediní, nyní to vypadá na obsazenou chatu. Bylo to bohužel tak, vevnitř u kouřících kamen
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sedělo několik turistů, z nichž jsme nedostali rozumnou odpověď, jestli tam zůstávají či ne. 

Vykašlali jsme se na čekání, zda odejdou nebo ne, a postavili jsme si stan na stejném plácku jako 

naposled. Asi 100 metrů odsud jsme zahlídli jiný stan, který musel patřit někomu z osazenstva 

srubu. Společně jsme se s Lubošem vydali půl kilometru daleko k potoku nanosit si pro nás 

potřebné množství vody. Jakmile jsme tak učinili, a vraceli se s 7,5 litry, odchytil si nás chlapík, 

který mířil na WC. Prý máme přijít dovnitř za nimi na pokec. Hodili jsme vaky s vodou do stanu, 

sbalili jsme salámy, protože jsme nepočítali s vařením večeře, a zašli jsme do chaty. Tam už zůstala 

pouze dvojice Finů s husky. Hned se nás ptali, zda nám pejskové nevadí. Nevadili. Zatímco si 

majitelé pesanů připravovali na kamnech véču, kdy my jsme slintali více než jejich vychovaní čokli,

zapředli jsme s nimi hovor. Stan pod chatou patřil jim a holedbali se, že mají lehký stan, pouhých 

3,5 kg. Bála jsem se jim říct, že já náš 2,8 kg stan považuji za těžký. Oni se cpali teplým jídlem, nad

nímž se nám sbíhaly sliny, zatímco my jsme  žrali salám, kdy jsme se snažili vsugerovat si, že 

vlastně večeříme plnohodnotnou potravu. Při té příležitosti jsme se jich dotázali, zda jsou všechny 

bobule ve Finsku jedlé více než jednou. Dostalo se nám odpovědi, že samozřejmě. Prý všechno, co 

roste v tundře, můžeme bez obav konzumovat. Hmmm, tak z čeho měl Luboš tehdy halucinace?

Kontrolní otázka: proč jsme si též neudělali teplé jídlo,

když srub byl vybaven pecí? Protože jsme kokoti a

nenapadlo nás vzít si s sebou pytlíky s expediční stravou.

No a jelikož jsme byli hladoví jak Čenkovej deti, a nechtělo

se nám vracet do stanu pro uvedené sáčky, vrhli jsme se na

donesený salám, který do nás padal jak odpad do spalovny.

Večer u ohně

Rozloučili jsme se se sympatickou dvojicí, která ještě zůstávala posedět u kamen, a rozhodli jsme se

zapálit si vlastní oheň venku. Tam jsme dojedli zbytek salámů ze srubu, což znamenalo, že jsme 

každý spořádali rovných 100 gramů, a přesto jsme cítili hlad. Ten naštěstí nebyl nikterak významný,

tak jsme se rozhodli ho potlačit.

Věděli jsme, že nastal náš poslední večer v parku. Zítra už dojdeme do civilizace, kde pár dnů 

pobudeme. Sice nás pak čeká ještě jeden přechod hor, ale to už bude odlišné. Vychutnávali jsme si 

každou minutu dnešního chladného večera, kdy i Luboš se oděl do péřovky, protože zima nám 

zalézala pod kůži. Brrr. Přesto to bylo nádherné. Nádherné, protože poslední. Poslední, protože 

příště už to bude jiné.

Ještě v chatě jsem si zprovoznila mobil, abych si zjistila spojení do Ivala. Dal se zde totiž konečně 

chytit signál. První a taky jediný bus pojede zítra v naprosto šílených 11,50, což obnáší vstávat 

někdy uprostřed noci, protože to odsud pár kilometrů přeci jen máme, navíc se musíme sbalit. 

Abychom se ráno nemuseli zdržovat, navařili jsme si už nyní čaj do všech termosek, čímž jsme 
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ušetřili aspoň hodinu. A když se odbudeme se snídaní, nezabere nám bourání stanu a odchod z 

tábořiště obvyklé dvě tři hodiny. Nastavila jsem budík na totálně nemožný čas a zakutali jsme se do 

spacáků, zatímco před stanem pomalu dohoříval oheň, na nějž jsme měli výhled z našich postýlek.

Ubytování v Ivalu jsem objednala na dvě noci, to nám na vysušení, akumulaci tepla a vyprání 

špinavých svršků bude stačit. Protože pokoj v hotelu se saunou se od pokoje bez sauny lišil jen o 

pár éček, neřešila jsem ten finanční rozdíl a vzala raději tu první možnost. Moudré to rozhodnutí, 

jak vyšlo najevo později.

Statistika

Rautulampi – Niilanpää: vzdálenost 8,18 km, nahoru 289 m, dolů 239 m
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Den 10., úterý 11.9.

Jak si Luboš nedovedl představit, že si vysvleče péřovku

Celou noc mírně poprchalo. Vím to kvůli tomu, že jsem se několikrát probudila s podvědomou 

myšlenkou, že nesmíme zaspat, a kontrolovala jsem budík. Na stanové plátno dopadala sprška 

kapek, což znamenalo, že ráno budeme balit mokrý stan. Nebýt toho, že spěcháme na jediný bus, 

nechali bychom odchod na rozumnější dobu, kdy náš přístřešek alespoň trochu proschne. Holt 

vysušení budeme muset provést někde v civilizaci, což zas tak jednoduché není.

Budíček v 5,30 znamenal, že na něj dokázal vstát pouze Luboš. Vyštrachal se ze spacáku v 5,45 a 

otevřel stan. Rázem dovnitř vnikl nepříjemný chlad. Brrr, zima, kosa. Během chvilky jsem měla 

Luboše zpět vevnitř a urgentně se sháněl po péřovce. Tu jsem mu napůl spící velmi jednoduše 

dokázala najít. Měl ji totiž v polštářku pod hlavou, stačilo tedy zašmátrat a celý froté vak, v němž 

byla bunda strčená, Lubošovi podat, a to aniž bych musela byť jen jedno oko otevřít. Já ještě 

několikrát plácla řinčící budík, abych v 6,10 usoudila, že je fakt nejvyšší čas se zmátořit, ať to pak 

není na mně, kdyby nám spoj ujel.

Jak se ukázalo, mé načasování vylezení ze stanu bylo optimální. Lubošovi už hořel oheň a vydával 

krásné teplo. Protože jsme si čaj do termosek navařili předchozí večer, nemuseli jsme se tím nyní 

zdržovat, a táborák sloužil pouze jako zdroj sálavého tepla na zpříjemnění balení a pobytu na 

tábořišti. Luboš tam pobíhal navlečený v péřovce a s obavami se mi svěřil, že si nedovede 

představit, jak si ji před odchodem vysvleče. Jak? Stejně jako já každý den. Se strašným 

sebezapřením a až před finálním opuštěním tábořiště, kdy je nutné se okamžitě pohnout a pokud 

možno rychlou chůzí se zahřát.
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Jak naše žaludky ještě spaly

Snídaně jsme odbyli ve stoje, kdy jsme v rychlosti do sebe natlačili salám. To, co by jindy byla 

standardní dávka pro jednoho, jsme ve dvou nedokázali dojíst, takže jsme zbytek zabalili. Naše 

žaludky ještě asi v tuto nemožnou dobu spaly, což je pochopitelné, když normálně vstáváme o 

mnoho hodin později. Jak ale ozřejmil životaběh, fakt, že jsme se dnes ráno tak málo nasnídali, se 

pak ukázal jako velmi prozíravý.

Při balení jsem zjistila, že mám protrhlou karimatku. Tu karimatku, kterou jsem si kupovala těsně 

před Finskem, a spávala jsem na ní pouze zde. Vydržela tedy rovných devět nocí. Nechtěla bych 

vidět, jak by vypadala po takovém permanentním několika měsíčním užívání. Vězte, že nejsem 

mimo realitu. Znám lidi, co chodívají na dlouhé treky a přejdou třeba 5000 km v jednom zátahu. Ti 

by z mé podložky měli asi jen cár vhodný tak na plácání much. Pro mě velké zklamání s touto 

značkou. Jedná se navíc o druhý výrobek, který od této firmy vlastním, kdy první karimatka už po 

pouhých pěti/!/ nocích vypadala, jako kdybych ji používala na obranu před medvědy. Jednalo se 

tehdy o cyklovýpravu 2015, kdy jsme putovali podél ruských hranic finskou Karélií.

Finální bourání stanu se nám ještě rozhodl zpestřit vítr,

který s plachtou natolik lomcoval, že Luboš nebyl schopen

ji smotat, a vypadalo to, že stan se zvedne jako padák, na

němž Luboš odletí do údolí. Aby se tak nestalo, honem

jsem přispěchala a zavěsila se na vlající plachtu.

Tábořiště jsme opouštěli v 7,50, což je asi náš dosavadní

rekord, co se týká doby balení. Neskutečné. Rychlejší je už

snad jen světlo. A to jsme prosím stihli i posezení u ohně, heč.

Jak nám neprošlo přimíchat se k hotelovým hostům

Během našeho sestupu do Kiilopää se nic zvláštního nestalo. Široká, modrými X pro skútry osazená

cesta, dobře patrná i z dálky, lehký terén, snadná orientace, takže není divu, že jsme těch pár 

kilometrů vyloženě upalovali, jako kdyby nám za patami hořelo. A to jsem se nekrotila a fotila 

východ slunce. Jelikož nejsme vybaveni hodinkami, které by nás zjištěním času jen zbytečně 

stresovaly, netušili jsme vůbec, kolik je hodin, když jsme se zjevili u brány národního parku, kde 

jsme před deseti dny začínali. K našemu šoku pohled na GPS, jediný náš dostupný přístroj na určení

času, nás zaskočil. My jsme seběhli do civilizace za hodinu! Úderem 8,50 jsme tedy byli postaveni 

před situaci, co s načatým dopolednem, když bus nám jede za tři hodiny. Protože venku silně 

pofukovalo a byla kosa jak prase, zapadli jsme do budovy, kde se k našemu údivu zrovna podávala 

pro ubytované hosty snídaně. Náš pokus tam nenápadně proklouznout ztroskotal, asi jsme se od 

čistotou vonících turistů příliš odlišovali. Nepomohl ani náš upřímně míněný slib, že si jen složíme 
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v jídelně batohy a následně přijdeme do recepce zaplatit. Přísně vypadající asi sto kilo vážící 

„děžurná“, sedící na židli u vchodu do jídelny, nás nekompromisně vykázala pryč. Nezbylo mi než 

před recepcí vysypat obsah obrovského batohu, vyházet péřovku a další saky paky a propracovat se 

k nepromokavému vaku, v němž dlí dokladovka, z ní vytáhnout peněženku, a zaplatit 12€ za osobu.

Sympatická recepční, kolem níž jsme poté ještě několikrát prošli, se nás překvapeně zeptala, proč 

jsme si batohy neshodili v restauraci a nepřišli poté s peněženkou zaplatit, prý takhle jsme výrazně 

zvýšili entropii.

Historie se opakuje aneb pouze zvíře se chybami učí

Myslela jsem, že se mnou šlehne. Vždyť to je přesně to, čím jsem argumentovala té herdekbabě u 

vchodu! Vítězně jsem k ní dokráčela s potvrzením o platbě a ta na nás zírala, jako kdyby nás viděla 

poprvé. Zjevně jí došlo, že jsme se nechtěli ulít z placení, že jsme se opravdu pouze chtěli najíst a 

neměli jsme prachy tak nějak příručně. Stejně nás ale s velkými batohy do jídelny nepustila, museli 

jsme je nechat opřené v malém vestibulu. Snad nám nikdo nic nevezme.

Loni jsme se po návratu z hor oba přežrali a já i přepila kávou. Jestli si myslíte, že jsme tvorové 

poučitelní, tak se hluboce mýlíte. Chybami se učí pouze zvíře, a my jsme lidé, tudíž jsme se stejně 

jako loni oba přežrali a já i přepila kávou. Jak přes kopírák. Svou roli navíc hrálo to, že jsme se dnes

ráno najedli jen zcela homeopaticky, takže jsme měli téměř prázdné žaludky.

Jelikož jsme dleli v civilizaci, rozesílala jsem rodině a kamarádům smsky o tom, že žijeme, a co 

zrovna děláme. Sestřička z ordinace mi hlásila, že vypila první kafe /doma bylo o hodinu méně, než 

ve Finsku/. Já jí odepsala, že právě jsem do sebe lupla kafe čtvrté. Způsobila jsem jí větší šok, než 

kdybych byla alkoholik, který konzumuje alkohol před polednem. No tak jsem v osm ráno 

středoevropského času měla v sobě čtvrtou kávu, no. Vůbec na

tom nejsem závislá :-)

Co se jídla týče, tak snídaně se podávala formou švédských

stolů, kdy pro nás zrádná se ukázala nabídka něčeho, co

vypadalo jako prejt. Jmenovalo se to mustamakkara a bylo to

moc mňam. Luboš spráskal asi deset kousků a já čtyři. Jelikož

nám oběma následně bylo poněkud těžko od žaludku, vydala

jsem se jakoby na záchod, kdy jsem zabočila k našim batohům,
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vyštrachala PETku s nedopitým fernetem, a toho jsem pokoutně propašovala do jídelny. Vidět tohle 

ta hlídající ženská, asi by nás rovnou vyhodila. Oba jsme si s Lubošem trochu cucnuli a já radši 

flašku honem zanesla zpět. Jednak je ve Finsku pití alkoholu na veřejnosti trestáno, jednak bychom 

mohli být obviněni, že tajně odnášíme něco z jídelny.

Mustamakkara

Mustamakkara, v doslovném překladu „černá klobása“, je typ finské krvavé klobásy, která se 

tradičně konzumuje s brusinkovou marmeládou. V dnešní době je běžně sehnatelná v mnoha 

obchodech po celém Finsku, ale jako místní specialitou je proslulé Tampere. Mustamakkara je 

nejchutnější, když se koupí a konzumuje čerstvá na tržištích, do kterých je dodávána horká v 

polystyrenových boxech z obchodů přímo po pečení. Typický způsob ohřátí klobásy je smažení na 

pánvi.

O mustamakkara /nechtějte po mně, abych se to pokoušela skloňovat/ je známo, že se konzumovala 

už v 17. století, tehdy byla většinou připravována nad malým ohněm, v horkém kotli nebo v troubě. 

Mustamakkara se vyrábí smícháním vepřového masa, prasečí krve, drceného žita a mouky, poté se 

výsledná hmota plní do střev zvířat jako většina klobás.

Při pohledu do zrcadla zjišťuji, že to není tak zlé, jak jsem čekala

Mé druhé opuštění velké místnosti, kde se servírovala snídaně, již opravdu znamenalo cestu na WC.

Tam jsem na sebe pohlédla do zrcadla a ke svému údivu jsem zjistila, že to není až tak hrozné, jak 

jsem čekala. Deset dnů nečesané strniště vlasů vypadalo zhruba tak stejně, jako když běžně vstávám

do práce. Snad jen o trochu mastnější to háro bylo. Vedle mě se u zrcadla kulmovala nějaká slečna, 

tak jsem se na ni povzbudivě zašklebila, a vydala se zpět za Lubošem, který působil dojmem, že 

přežráním pukne. Zoufale mě prosil, ať pro příště ho zarazím, až se z hor objevíme v civilizaci. Ha 

ha, to se mi tak povede, když neumím zastavit ani sama sebe.

Tak jako se nám ráno jevila nutnost nezaspat na brzký odjezd busu, nyní se do popředí dostala 
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nutnost neusnout na brzký odjezd busu. Totiž jak jsme se oba nacpali, nastoupily trávicí procesy, a 

nám se děsně chtělo spát, dokonce i mně vzdor vypité kávě. Snažila jsem se dopsat resty v deníku, 

ale únavou se mi klížila víčka, navíc jsme s Lubošem měli oba stejný a dosud nezažitý problém: 

nemohli jsme zaostřit do blízka. Ať s brýlemi nebo bez nich, ani jeden jsme nemohli paprsek 

směřující do žluté skvrny koncentrovat. Čím to bylo, netuším, Luboš vytvořil teorii o tom, že jsme 

se dosud koukali jen do dálky, takže naše líné čočky odvykly světlo lámat. Hm, jednak jsme až tolik

výhledů letos neměli, jednak je to blbost, protože já denně s tužkou v ruce zaznamenávala naše 

zážitky, takže jsem ostřila i do blízka. Divné. Doteď nevím, co nás to potkalo, trvalo to několik 

hodin, a částečně vyjádřené jsme tyto příznaky měli i po druhém treku.

Jak jsme útulný hotelový pokojík přetvořili na utečenecký tábor 

aneb jak jsme po deseti dnech vypláchli termosky

Nakonec jsme odjezd busu stihli. Z Kiilopää jsme odjížděli jediní. Vyplivnuti jsme byli v centru 

Ivala, kde jsme se rovnou vydali k našemu hotelu. Shodou okolností to byl ten stejný, kde jsme 

spali první noc při našem příletu. Jestli to nebude tím, že byť je Ivalo na místní poměry velkoměsto,

nabízí jen dvě příležitosti ubytování.

Jen zkusmo jsme zeptali na možnost složit se zde již nyní, krátce po poledni, a k našemu údivu to 

šlo, pokoj již měli připravený. Nyní se ukázalo, jak prozíravá byla moje objednávka pokoje se 

saunou. Během několika hodin jsme útulný hotelový pokojík přetvořili na utečenecký tábor. Luboš 

všude natáhl gumicuky, na ně jsme pověsili veškeré oblečení, které nebylo nutno prát, jako třeba 

bundy, na postele jsme hodili proschnout spacáky, přes dveře jsme zavěsili plachtu, do sauny jsme 

rozprostřeli stan, a na podlahu koupelny vyházeli vaření. Zapnuli jsme kamna v sauně, abychom vše

vysušili, a k naší radosti zdejší hotel sice nedisponoval lednicí, zato měl i v létě funkční podlahové 

topení. To jsme zapnuli na maximum. Snad jim nevyhodíme pojistky. Poté jsme spáchali ještě jednu

důležitou věc. Po deseti dnech jsme vypláchli termosky. Mimochodem, s vyhozením pojistek při 

naplno puštěném podlahovém topení už též máme svou zkušenost, a to při cykloputování Norskem 

na pobřežní trase Kystriksveien v roce 2013.

Po zabydlení se jsme se vrhli do víru

velkoměsta, což v našem případě znamenalo

nákup obrovského množství žrádla a jeho

následná konzumace.

No a jak to pokračovalo se mnou a mými za

ten den šesti šálky vypité kávy? Neslavně,

dopadla jsem jako Napoleon u Waterloo.

Kromě bušení srdce a svalového třesu jsem
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pak večer poté, co jsme spacáky strčili do skříně a ulehli do postelí, vůbec nemohla usnout, takže 

jsem kolem půlnoci vyštrachala lékárničku a z ní půl tablety Stilnoxu, což je lék na spaní. Lupla 

jsem si to do sebe a povedlo se mi konečně zabrat. Bohužel situace, kdy jsem to přehnala s kávou, 

se ve Finsku ještě minimálně jednou zopakovala, ale protože jsem disponovala pouhou půlkou 

tablety hypnotika, měla jsem později smůlu, a další noci jsem přežila převalováním se a vzýváním 

východu slunce.

Statistika

Niilanpää - Kiilopää: výška 318 m, vzdálenost 4,4 km, nahoru 118 m, dolů 189 m
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Část třetí

Civilizační intermezzo
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Den 11., středa 12.9.

Složitý život v civilizaci

Život v civilizaci vůbec není jednoduchý. Měli jsme střechu nad hlavou, teplo, sucho, jídlo a další 

sociální jistoty, nemuseli jsme se ani nikam trmácet a jediné bloudění nám hrozilo, kdybychom z 

hotelové jídelny ze snídaně zabočili na chodbě na opačnou stranu a místo v pokoji skončili na ulici. 

Přesto nám něco chybělo. Chybělo nám to dobrodružství. Naštěstí jsme měli v plánu ještě jeden, o 

polovinu kratší trek, což nás dostatečně naplňovalo endorfiny. Sice se mělo jednat o značenou trasu,

ale důležité je, že to bude venku, v lese, v bažinách.

Složitost přebývání v hotelu se ukázala brzo. To se tak Luboš natáhl nahý v posteli, aniž by se 

musel odít do péřovky jako v horách, otočený na pravý bok, tedy na kyčli, která ho při ležení na 

karimatce bolí, a ňuchňá si, že leží na měkkém, tudíž necítí žádné utrpení, a vede monolog. Chce se 

mu čurat, tak se zvedne a jde, a nemusí se rozmýšlet a oddalovat močení o drahé minuty, protože ve

stanu stejná akce znamená vylézt ze spacáku, obléct se, obout se, otřít se zády při vylézání o mokrý 

stan, venku se při minus dvou stupních rychle vyčurat, vlézt do stanu, vysvléct se, a zalézt zpět do 

vlhkého spacáku, který pak musí půl hodiny zahřívat. Zase na druhou stranu mu bylo nyní líto, že si

nemůže v hotelovém pokoji lehnout na zem a takto rovnou do pusy sbírat borůvky a papkat. Holt 

všechno má své pro a proti.

Jak Luboš zažil těžkou krizi

Nejenom horami jest živ turista. Jelikož v Ivalu a přilehlém okolí,

čímž myslím rádius několika set kilometrů, počalo chcát a

nejevilo se přestat, rozhodli jsme se navštívit nějaká ta info centra

a muzea. V jednom z nich jsme spatřili plakát ukazující, které

bobule je možné v Laponsku sbírat a bez obav konzumovat.

Potvrzovalo se to, co nám sdělila sympatická dvojice pejskařů na

posledním nocležišti u sobích ohrad Niilanpää: ve zdejší tundře se

může sbírat cokoliv! Luboš tím zažil těžkou krizi, jelikož si

představil ta kvanta bobulí, která tehdy ignoroval. Dlouho jsem ho

musela uklidňovat, a povedlo se mi to až s pomocí koláčků, které

mu výrazně zlepšily pohled na svět. Pídil se po ujištění, že na

dalším treku borůvky a jiné plody opět potkáme, a že je budeme
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konzumovat v míře větší než malé. Já mu na to kývla, však se říká, že slibem nezarmoutíš, ovšem 

jistá jsem si moc nebyla. Ano, borůvky tam rozhodně budou, o tom žádná, ale jak budou chutnat? V

národním parku Urho Kekkonen už mrzlo, a bobule, na které takto chlad zapůsobil, nebyly už tak 

chutné a slaďoučké. Co mu ale budu brát iluze, navíc položil otázku, zda tam borůvky budou. 

Budou, za to ručím. Ale Luboš se už neptal, zda budou i poživatelné. Má příště jednoznačně 

specifikovat dotaz.

Ovšem když jsem se vrhla do zjišťování, co vše zde roste, tak jsem zjistila, že tak jednoduché to 

není, a halucinace z vlochyně bahenní jsou to nejmenší, co by nás mohlo potkat. Ono taková otrava 

se smrtelnými následky po požití šíchy černé není to pravé ořechové, co bych zrovna na výletě zažít

chtěla.

Arktická malina

Nenašla jsem ekvivalentní český výraz, latinsky je to Rubus arcticus. Jedná se o druh pomalu 

rostoucího ostružiní, patřící do čeledi růžovitých. Roste v arktických a alpských oblastech severní 

polokoule. Jeho tmavě červené plody jsou považovány za pochoutku. Měřítko kvality jeho plodů je 

vyjádřeno v jeho ruském jméně княженика, znamenající „bobule princů“.
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Šicha černá

Latinsky Empetrum nigrum. Jedná se o nízkou stále zelenou rostlina poněkud podobnou vřesovci. 

Tvoří keře s malými, tlustými, světle zelenými jehlicovitými listy, 3-10 mm dlouhými, podvinutými. 

Květy jsou drobné, rostou v květnu až červnu, umístěné po dvou až po třech na krátkých větévkách. 

Plody jsou černé, červeně barvící peckovice vypadají podobně jako borůvky.

Obsahuje jedovatou sloučeninu grayanotoxin, která je u čeledi dosti běžná a způsobila úmrtí 

zaznamenaná již od starověku po novověk. Šícha ale byla přesto používána v lidovém léčitelství a k 

barvení látek. V subarktických oblastech je šicha černá důležitým doplňkem stravy Sámů a Inuitů. 

Po dřívějším poklesu oblíbenosti šicha znovu získává pověst jedlých bobulí. Poskytuje stabilní 

úrodu. Plody jsou obvykle sbírány na podzim. Pokud ale na rostlině některé bobule zůstanou, 

mohou být dodatečně sesbírány ještě i na jaře. Vysoká koncentrace antokyanu umožňuje bobule 

využívat jako přírodní potravinové barvivo. Inuité a indiáni je míchají s dalšími plody, zejména 

borůvkami. Využívají se například při pečení koláčů či výrobě džemu.

Tanainové šichu sklízí jako plodiny. Někdy je ve velkém množství skladují na zimu. Jejich 

specialitou je směs bobulí se sádlem nebo olejem. Listy a stonky rostliny využívají v lékařství při 

průjmu a žaludečních potížích. Vývary z kořene zase působí uklidňujícím způsobem na bolavé oči. 

Na Labradoru využívají kouř z hořících listů a stonků k uzení ryb, především lososů, pstruhů 

obecných a sivenů severních.

Šicha černá je občas pěstována jako okrasná rostlina na skalkách.
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Borůvka

To, co známe jako borůvku, jsou vlastně plody dvou podrodů: brusnice chocholičnaté, anglicky 

blueberry, latinsky Vaccinium corymbosum, a brusnice borůvky, anglicky bilberry, latinsky 

Vaccinium myrtillus. Jsou to malé modré plody s fialovou šťávou. Dozrávají od června do září, ale 

ve vyšších polohách vždy později. Při podrobnějším zkoumání v nich nalezneme mnoho drobných 

semen.

Brusnice borůvka je léčivá rostlina z čeledi vřesovcovitých, rodu brusnice, která je známá pod 

lidovým názvem borůvka, její souvislý porost také jako borůvčí. Její modrý plod /bobule/ stejného 

názvu má výraznou chuť a schopnost barvit do modra. Je zdrojem antioxidantů, které mohou mj. 

působit příznivě v prevenci rakoviny. Také se jí říká borůvnice, černá jahoda, černice čičiretka, 

čičoretka, hafery, borůvčí, mystovka.

Brusnice chocholičnatá, známá též jako kanadská borůvka, je rostlina z čeledi vřesovcovitých. 

Pochází ze Severní Ameriky a v Evropě zdomácněla a je pěstována.

Kanadskou borůvku pěstovaly odpradávna různé indiánské kmeny pro její sladké plody. Dnes je 

nejvýznamnější komerčně pěstovanou borůvkou v USA, ale je rozšířená i v Evropě /Polsko/, 

Japonsku, na Novém Zélandu, a to i v okrasných zahradách.
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Brusinka

Anglicky lingonberry,  cowberry, latinsky Vaccinium vitis-idaea. Brusnice brusinka je rostlina z 

čeledi vřesovcovitých. Plodem této rostliny je brusinka, která dala jméno celé rostlině. Jako další 

brusnice roste v kyselých, na minerály chudých půdách, konkrétně na svazích kopců a hor 

jehličnatých lesů, na vřesovištích i rašeliništích v mírném pásu severní polokoule. Lidové názvy: 

kyselinka, "kalina", kalinka, brusinka, červená borůvka. Patří do rodu brusnice, Vaccinium, což je 

rod keřů nebo nízkých keřů náležící do čeledi vřesovcovité. Plody mnoha druhů jsou zdrojem 

potravy zvířat i lidí a předmětem obchodního zájmu. Tak jako mnoho jiných rostlin z této čeledi jsou

omezeny na kyselé humózní půdy vřesovišť, rašelinišť, nebo i kyselými průmyslovými emisemi 

nasycené svahy hor a většinou také závislé na mykorhize. K nejznámějším brusnicím patří brusnice 

borůvka a brusnice brusinka. Mykorhiza /dříve mykorrhiza/ je symbiotické soužití hub s kořeny 

vyšších rostlin. Název Vaccinium býval používán v latině pro typ bobule /asi brusnice borůvka/, ale 

konečný tvar je obskurní, nemá nic společného s vaccinum /„kravský“/. Může však být odvozeno od

latinského slova bacca bobule.
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Moruška

Anglicky cloudberry, latinsky Rubus chamaemorus. Ostružiník moruška je malá vytrvalá listnatá 

opadavá bylina patřící do skupiny ostružiníků, která má jedlé žlutooranžové až načervenalé plody. 

Dorůstá pouze nízké výšky pohybující se mezi 5 až 25 centimetrů a oproti známějším zástupcům 

skupiny ostružníků nemá trny. V severských podmínkách se jedná o významný zdroj vitaminu C, 

pročež je moruška hojně sbírána a používána pro výrobu celé řady pokrmů a nápojů. Moruška je 

též konzumována zvířaty, například ptactvem.

Bylina reprezentuje charakteristický severský druh, který roste v subarktických oblastech severní 

polokoule v oblastech rašelinišť, v lesích anebo v tundrových porostech. Lokality, které obývá, musí 

být vlhké s kyselou půdou. V současnosti roste jako postglaciální relikt i na území České republiky 

na několika stanovištích v Krkonoších; jedná se o jeden z nejjižnějších výskytů v Evropě vůbec.

Ostružiník moruška má v češtině celou řadu pojmenování i přes to, že se nejedná o široce rozšířený 

druh. V literatuře se tak objevují následující jména: maliník nízký, malinník moroška, ostružinník 

nízký, či moruška krkonošská. Druhové jméno moruška odkazuje na jistou podobnost plodu s 

moruší, plodem morušovníku.

Rakytník

Anglicky buckthorn berry, latinsky Hippophae rhamnoides. Rakytník je rod vyšších dvouděložných 

rostlin z čeledi hlošinovité /Elaeagnaceae/. Zahrnuje celkem 6 nebo 7 druhů keřů a stromů. Je 

rozšířen v Evropě a Asii. V České republice je pěstován rakytník řešetlákový, poskytující jedlé plody
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kyselé chuti. Rakytník řešetlákový, syn. rakytník úzkolistý je opadavá dřevina z čeledi hlošinovitých,

tvořící keře nebo malé stromy s nažloutlými květy a oranžovými plody.

Plody rakytníku řešetlákového mají vysoký obsah vitamínu C a jsou konzumovány syrové nebo 

různým způsobem upravené. Z plodů se za studena lisuje rakytníkový olej, který obsahuje vitamíny 

A, B1, B2, B6, C, D, E, F, K, P, dále beta karoten, kyselinu listovou, organické kyseliny, třísloviny a 

minerální soli, důležité esenciální mastné kyseliny omega-

3, 6, 9. Je také zdrojem vzácné omega-7 mastné kyseliny. Z

listů rakytníku vrbolistého se v Asii připravuje čaj a plody

se používají k leštění zlata a stříbra.

Slovo Hippophae má původ ve staré řečtině a v překladu

znamená třpytící se kůň. Staří Řekové prý totiž věděli, že

zvířata pasoucí se v oblastech, kde rostla tato dřevina,

tloustla a jejich srst dostávala lesklý nádech.

Dusík poutající bakterie v jeho kořenech obohacují půdu

dusíkem a podporují rakytník v růstu i na nehostinných

místech.

Má 10x více vitamínu C než pomeranč a mnoho dalších

léčivých látek /vědci uvádějí, že denní doporučenou dávku

vitaminu C pokryje jedna jediná bobulka/.

Klikva

Klikvy se zpracovávají v potravinářství jako čerstvé, sušené, v podobě marmelád a podobně. Na 

českém území jsou však chráněné, protože se vyskytují poměrně vzácně. Proto se používají plody 

pěstované, nejčastěji z dovozu. Příkladem je klikva velkoplodá /Vaccinium macrocarpon/, 

pěstovaná v Severní Americe a klikva bahenní /Vaccinium oxycoccos/, dovážená například z Polska.

Bobule klikvy má červenou barvu,

nakyslou chuť, velikost přes 1 cm a

dobře se hodí pro pěstování a nahrazují

použití brusinek. Čeština často výrazem

brusinky nerozlišuje mezi brusnicí

brusinkou, dalšími kyselými brusnicemi

a zmíněnou klikvou.

Klikva bahenní /Vaccinium oxycoccos

L., dříve také Oxycoccus palustris Pers./

je rostlina z čeledi vřesovcovitých, rodu

klikva /Vaccinium/. Plodem této rostliny
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je bobule podobná brusince, kulovitá, někdy soudkovitá. Podobně jako brusnice roste v kyselých, na

minerály chudých půdách, na vlhkých místech jehličnatých lesů, například na rašeliništích v 

mírném pásu severní polokoule.

V češtině jsou klikvy často zaměňovány s brusinkami, stejně jako v angličtině pojmem cranberries 

se příliš nerozlišuje mezi brusnicí brusinkou, dalšími kyselými brusinkami a popisovanou klikvou.

Vlochyně bahenní

Vlochyně bahenní /Vaccinium uliginosum Linné, dříve také Vaccinium occidentale Gray/, česky 

nazývaná též borůvka bažinná, brusnice vlochyně nebo nářeč. raušinka je rostlina z čeledi 

vřesovcovitých, rodu brusnice /Vaccinium/. Jako ostatní brusnice roste v kyselých, na živiny 

chudých půdách, zvláště v bažinách a rašeliništích v arktickém a chladných částech mírného pásu 

severní polokoule, směrem na jih se vyskytuje ve vyšších polohách a horách. Alternativní jména: 

borůvka bažinná, blinkavka, anglicky bog whortleberry/bilberry.

Otázka jedovatosti plodů je velmi diskutována. Podle některých autorů je sice obecně tradována, 

avšak nebyla spolehlivě prokázána. Každopádně obecně není nijak silná a může se výrazně lišit v 

závislosti na stanovišti. Uvádí se také, že zásadní podíl na jedovatosti nemá rostlina samotná, ale 

parazitická houba Sclerotina megalospora, která ji napadá.

Plody bývaly používány jako halucinogeny. Toxikologické informační středisko u plodů uvádí: 

„Téměř nejedovaté plody – nebezpečná může být dávka nad 20 plodů /bobulí, semen/ po větším 

požitém množství se podává aktivní uhlí. Nebývá nutná hospitalizace /jen u mimořádně citlivých 

osob při závažných příznacích/, u zdravých jedinců se objevují nanejvýš zažívací potíže.“
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Jeřáb

Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/, či obecný, je rostlina z čeledi růžovitých pocházející z Evropy.

Plody jeřábu jsou považovány za pikantní koření vhodné k přípravě sirupů, kompotů, vína, 

dochucování hovězí či zvěřinové pečeně a omáček.

Sbírají se plody koncem srpna a v září, občas se sbírá i květ /v květnu/. Plody se suší nejdříve ve 

stínu a na závěr se dosuší na plném slunci. Jeřabiny obsahují organické kyseliny /např. kyselinu 

parasorbinovou, sorbovou, jablečnou, vinnou, citronovou aj./, cukry, sorbit, sorbózu, karotinoid 

sorbusin, vitamin C, třísloviny, pektiny, antokyany, silice, flavonoidy a hořčiny. Květy obsahují látky

podobné, navíc je však přítomna sloučenina podobná ženským hormonům. Jeřabiny působí mírně 

projímavě a močopudně, zvyšují vylučování žluče, užívají se jako antirevmatikum, k rozrušování a 

vyplavování močového písku a menších kaménků nebo jako prostředek regulující činnost střev. 

Osvědčily se i při zánětech horních cest dýchacích.

Podávají se ve formě macerátu /luhují se 6 hodin, denně se pijí 2 až 3 sklenice/, případně ve formě 

odvaru /vaří se 2 minuty a poté se luhují ještě 10 minut/ nebo sirupu /čerstvé jeřabiny se odšťavní, 

šťáva se smíchá s cukrem v poměru 1:1 a vaří se do zhoustnutí - berou se pak 3 až 4 lžičky denně/. 

Květy jeřábu se užívají ke koupelím končetin při některých ekzémech /např. mírná forma atopického

ekzému/, v ženském lékařství jich lze použít při nedostatku ženských pohlavních hormonů. POZOR: 

Konzumace čerstvých jeřabin může přivodit lehčí otravu /nevolnost, bolesti hlavy, dávení/, kterou 

zřejmě vyvolává přítomná kyselina parasorbinová a snad i kyanovodík. Sušením nebo vařením však

jejich toxicita zcela mizí.

Anglicky rowanberry.
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Jalovec

Jalovec obecný /Juniperus communis/ je keřovitá až stromovitá stálezelená dřevina z čeledi 

cypřišovité /Cupressaceae/. Roste jako podrost světlých /obzvláště borových/ lesů, na pastvinách a 

stráních. Jeho aromatické plody se nazývají jalovčinky a jsou hojně používány v potravinářství jako

koření nebo surovina pro výrobu známých alkoholických nápojů borovičky a ginu. Mají též léčivé 

vlastnosti.

Modročerné jalovčinky jsou aromatické díky obsažené silici a mají kořenitou, hořce nasládlou 

příchuť. Sbírat se musí až zcela zralé, obvykle jsou konzumovány sušené. Jako koření jsou 

používány k dochucení a nakládání masa, především zvěřiny, dále do omáček, marinád a nádivek 

nebo k ochucení kysaného zelí. Jsou obvykle použity rozdrcené k uvolnění jejich chuti. Vyrábět se z 

nich může též víno či rozvářka. Ve Finsku jsou používány jako klíčová součást výroby Sahti, 

tradičního finského piva, ve Švédsku jsou součástí vánočního nápoje Julmust. Větvičky se používají 

k dochucení alkoholických nápojů ginu /slovo 'gin' pochází z francouzského slova pro jalovčinky, 

genièvre/ a jalovcové. Tradiční slovenská borovička je vyráběna z jalovčinek.

Jalovčinky byly používány jako lék v mnoha kulturách. Vnitřně působí jako diuretikum a dezinfekce 

močových cest a používají se při zánětu močového měchýře, plynatosti a křečích. Zevně se užívá 

olej lisovaný z jalovčinek, a to v koupelích a obkladech při revmatických bolestech ve svalech a 

kloubech nebo při masážích; rozetřen po pokožce zvyšuje její prokrvení. Jalovec může zesilovat 

účinek léků snižujících hladinu krevního cukru a léků močopudných. Laboratorně byl také prokázán

účinek proti oparu a pro posílení napětí dělohy a děložních stahů, což může usnadnit porod /nebo 

naopak vyvolat potrat/. Při vhodném a krátkodobém užívání podporuje činnost ledvin a zvyšuje 

jejich prokrvení, při užívání delším než šest týdnů však hrozí jejich poškození. Drogu nesmí používat

pacienti s onemocněním ledvin, její užívání není vhodné

ani v těhotenství a v době kojení. U citlivých osob se

může vyskytnout alergická reakce i při zevním použití.

Bývá uváděn jako mírně jedovatý, žádné vážnější otravy

však nejsou známy.

Pro antiseptické účinky se vonného kouře z páleného

dřeva, plodů a jehlic odedávna využívá při vykuřování,

jalovcová silice také v aromaterapii a esenciální léčbě.

Žvýkání jalovčinek potlačuje zápach z úst, zvyšuje chuť

k jídlu a podporuje trávení. Dioskoridés ve spise De

materia medica doporučuje rozdrcený jalovec,

rozetřený na penisu nebo v pochvě před stykem, jako

antikoncepci; stejným způsobem ho využívali původní

obyvatelé Ameriky.
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V minulosti byly jalovci v mnoha kulturách přisuzovány magické účinky. Byl uctíván jako dřevina s 

mocnou ochrannou silou, jako strážce brány do jiných světů a sídlo nadpřirozených tvorů a sil. 

Lidé věřili, že zničit jalovcový keř přináší neštěstí, naopak větvička jalovce, nošená při sobě, 

chránila proti nemocem. Slova z lidové písně „Kdybys měla, má panenko sto ovec a já jenom za 

kloboukem jalovec“ měla tedy hlubší význam. V Německu existují pořekadla nabádající čověka 

smeknout, jde-li okolo jalovce; německé pojmenování pro jalovec Wacholder lze přeložit jako 

"bdělý strom", prostředník mezi světem lidí a duchů.

Jak pršelo jen ve Finsku a na pobřeží Norska

Původní plán na civilizaci byl vysušit se, ohřát se, vyprat výbavu, najíst se, popít kávy, a zejména 

dokoupit proviant na druhý trek. Tohle všechno jsme splnili do puntíku, ovšem počasí nám náš 

záměr zhatilo. Jen co jsme vylezli z hor, začalo pršet, a ještě nepřestalo. Pohled na obrazovku 

mobilu díky wifině v hotelu ozřejmil nepříjemný fakt: husté mraky nad severní Evropou, v podstatě 

prší jen ve Finsku a na pobřeží Norska, zato ale intenzivně. Nacházeli jsme se přímo v ohnisku 

srážek. V tomhle se vydávat na pochod by byl hazard. Jelikož jsme měli dost dnů rezervu, rozhodli 

jsme se původní program pobytu ve Finsku překopat. Zůstaneme v Ivalu o den dva déle, dokud se 

fronta nepřežene, a na vandr vyrazíme později. Zaskočila jsem do recepce prodloužit si náš pobyt v 

hotelu, ale ouha! Prý mají plno. Na pokoj jsem se vrátila plna zoufalství. Co nyní s námi? Přesunout

se jinam v Ivalu, ale kam? Jiné vhodné ubytování pro někoho, kdo nevlastní auto, tady není. 

Nešťastně jsem vytáhla mobil a přes booking hledala

na jednu noc možnost přespání v okolí. Hned jako

první nabídka na mě blikl zdejší hotel. Jakpakto?

Vždyť nás před chvíli odmítli. Vhodila jsem si tedy

pokoj do košíku, virtuálně samozřejmě, když tu

najednou ťuk ťuk na dveře. Otevřeli jsme, a tam

chlapík z recepce s omluvou, že právě zjistil, že se jim

jeden pokoj uvolnil. Náhoda? To mi nikdo tvrdit

nebude. Zajímavé, že k nám dorazil s nabídkou

prodloužení pobytu právě v okamžiku, kdy jsem měla

zadanou objednávku přes booking. Ale to je úplně

jedno. Měli jsme zabezpečenou střechu nad hlavou na

další noc a den, a co bude později, se ukáže. Nějak to

dopadne. Protahovat náš pobyt v civilizaci jsme už

déle nechtěli, jednak z finančních důvodů, jednak už

jsme měli absťák po horách.
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Zlatá horečka

První bod byl vyřešen, a to ubytování. Druhý bod byl v podstatě důležitější a náročnější na 

realizaci: čím tento čas navíc vyplníme? Žraní a polehávání jsme už měli plné zuby, takže jsem 

nažhavila mobil, zapátrala po internetu, a vymyslela jsem výlet do zlatokopeckého muzea v 

Tankavaara, kam jsme měli v plánu dostat se busem. Objevila jsem, že do této 70 km vzdálené 

osady nás zaveze bus, jedoucí v 7,50 z Ivala, což znamená velmi brzké vstávání. Na místě budeme 

v 8,38, tedy více než hodinu před otvírací dobou muzea. Jelikož jsem holka šikovná, a hlavně 

závislá na kávě, objevila jsem v tu dobu již otevřenou kavárnu. Jupí! Tam zapadneme na ranního 

vyprošťováka, tedy na nezbytnou dávku kofeinu, a strávíme tam nezbytný čas, než nás bude moct 

přijmout muzeum. Smůla ovšem byla v tom, že díky dešti se nebudeme moct připojit k externí části 

expozice, kdy nabízejí praktickou prohlídku ve formě vyzkoušení si rýžování zlata. Holt i zde byla 

srážková fronta ke škodě.

Zpáteční spoj se pro nás jevil jako nejrozumnější v 14,51 z Tankavaara a s příjezdem do Ivala 

15,50. Jako rezerva se nabízel ještě pozdější bus, ovšem museli bychom vyřešit, kde na něj čekat, 

když by jak muzeum, tak kavárna již byly zavřené.

Prostě nám těch skoro pět hodin času na prohlídku

bude muset stačit, aniž bychom byli nuceni spěchat,

což my neradi.

Nastavila jsem tedy budíka na naprosto nemožných

pět ráno s tím, že mi bude trvat hodinu, než dokážu

vstát a orientovaná časem, místem a událostí se

vydat na snídani. Luboše nejspíše trefí šlak, jak budu

zaklapávat co 10 minut řinčení budíku, ale žije se

mnou 27 let, takže by už mohl být zvyklý na mé

některé úchylky, což budík natažený na čas o hodinu

dřívější, než činí plánované vstávání, vlastně je. Pro

někoho nepochopitelné, pro mě zcela normální a

praktikuji to běžně v pracovním procesu.
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Den 12., čtvrtek 13.9.

Včera jsme až tak moc nejedli

Vstávání vůbec tak hrozné nebylo, a to jsem se toho včera tolik bála. Ono když s přestávkami spíte 

nějakých 48 hodin, tak pak vylezení z postele po šesté hodině, navíc s příslibem snídaně, připravené

někým jiným a spořádané pěkně v sedě a v suchu, je spíše vítaným zpestřením, než nutným zlem.

U plných švédských stolů, prohýbajících se pod množstvím různých rybiček, Luboš prohlásil, že 

včera jsme až tak moc nejedli. Skoro jsem údivem spadla ze židle, jelikož včera jsme se několikrát 

přežrali. Když začnu snídaní, tak tu jsme konzumovali zde v hotelu, a oba jsme se nacpali lososem, 

tuňákem a jinou mořskou havětí, a poté jsme pokračovali potravinami zakoupenými v místním 

krámu. Tam totiž nabízeli něco jako salátový bufet,

tedy samoobslužný nákup různých druhů pochutin

za jednou cenu. Každý z nás si do krabičky nakydal

dle vlastního uvážení, tedy různé druhy uzených ryb,

dále kukuřičky, cibulky, ajánevímcoještě, a směs

polil několika druhy omáček. Toho jsme si oba

nakoupili obrovskou krabici a žrali až do večera,

kdy jsme konzumaci uzavřeli smaženými rybičkami,

zakoupenými přes ulici. V podstatě jsme jedli pouze

jednou denně, bez přestávky od rána do večera.

Tohle je ale obvyklý scénář prvních dnů po návratu

do civilizace. Zdejší pobyt se ale lišil tím, že byl vmezeřený mezi dva treky. Pro nás to byla první 

zkušenost s tímto rozdělením přechodů a sami jsme byli zvědaví, zda se nám osvědčí či ne. Zatím 

všechno ukazovalo na pozitivní přínos, ovšem před námi byl stále přechod číslo dvě.

Chcete vystoupit v Tankavaara Horní či Dolní zastávka?

Když jsme opouštěli hotel, bylo +9°C a vytrvale pršelo. Optimální podmínky na zakutání se do 

peřinky a čumění na TV. Kdepak, my se musíme trmácet kamsi 70 km daleko. Kdopak to vymyslel?

No přeci já.

Na zastávku busu, vzdálenou kilometr, jsme došli mokří do poslední nitky. Jelikož zcela dle 

předpokladů byla čekárna zavřená, schovali jsme se pod úzkou stříšku a očekávali jsme příjezd 

vozidla. To se přiřítilo s několika minutovým předstihem, protože řidič byl zároveň převažeč pošty, 
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a tady potřeboval něco vyložit a jiné balíky zase naložit, takže nás poslal do autobusu, ať si 

sedneme a nemokneme zbytečně, a zaplatit mu máme později. Tak se také stalo, ovšem šokoval nás.

„Chcete vystoupit v Tankavaara Horní či Dolní zastávka?“

Co mu mám odpovědět? Já naprosto netušila, že ty asi čtyři baráčky, které se tam dle mapy 

nacházejí, mají více než jednu

zastávku.

„Kam vlastně jedete?“

„Do muzea.“

„Do jakého muzea?“

„Muzea zlatokopectví.“

„Ono tam takové je?“

Tož jsem debil já či on?

Moji první tři sobi

Nakonec, když jsem sympatickému

chlapíkovi na mobilu ukázala mapu, plácl se do čela a křikl, že už ví, kam míříme, a že asi ano, 

jakési to muzeum tam zřejmě bude, jelikož tam kdysi spatřil poutač. Hlavně je tam ale kavárna. 

Takže hurá, když už nenavštívíme muzeum, alespoň se přepijeme kávy.

Řidič nás zkasíroval o 13,70 € za osobu a rozjel se. Prorážel vodní clonu, kdy stěrače tak tak stíhaly.

Ještě že jsme se nevydali do hor. Dobré to rozhodnutí, zůstat o den déle v civilizaci. Co když ovšem

srážky nepoleví?

Do Finska jezdíme, jak jsem se již zmiňovala, řadu let, a vždy jsme se setkávali se soby. Letošek 

byl ale výjimkou. Ačkoliv jsme se 10 dnů pohybovali v zalesněné krajině národního parku Urho 

Kekkonen, nezahlídli jsme tam jediného. Kdepak všichni jsou?

Moji první tři sobi letošního Finska se zjevili zde, na silnici mezi Ivalo a Tankavaara, tedy na 

hlavním tahu, a to silnici č. 75, což je evropská silnice 1. třídy, vedoucí z norského Vardø na pobřeží

Barentsova moře a pokračující směrem na jih přes Finsko, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, 

Srbsko a Makedonii až na Krétu do města Sitia. Takže na takové komunikaci jsem nyní spatřila tyto

typické představitele finské zvířeny. Z okna busu jsem na ně fascinovaně zírala a doufala, že na 

druhém treku již budu mít větší štěstí někde potkat tyto krále severu.

Když nás řidič vysadil na opuštěné silnici, a kolem nás se rozkládaly pouze podmáčené lesy, 

nechápavě jsme se rozhlíželi kolem sebe. Kde je osada? Ostatně, jsme na zastávce Horní či Dolní? 

Respektive, jsme vůbec na zastávce? Vždyť tam nebyla ani cedule s emblémem busu, budka, 

vylepený jízdní řád, prostě nic, co by odkazovalo na to, že zrovna tam se nachází autobusová 

stanice.
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Finové pijí kafe jak vodu

Asi se odstěhuji do Finska. Tato země je totiž vyznavačem černé tekutiny, kterou tak miluji i já. 

Prostě kafeeeeee. Naprosto běžně se v každé zdejší kavárně vyskytují termosky dvě, jedna s horkou 

vodou, kde si ti, co kávu nepijí /prý takoví lidé existují/ napustí horkou vodu a do ní si dají 

vyluhovat dle svého výběru sáček čaje, a druhá termoska je naplněna kafíčkem. Jak jsme si všimli v

kavárně v Tankavaara, zjevně je pořadí termosek přesně dané, protože kdo přišel z venku, ani se 

nepodíval na nápis, a rovnou si z levé termosky čerpal kafe. Co kdyby někdo prohodil pořadí těchto

nádob? Skoro jsem měla chuť to jen tak ze srandy provést, ale odolala jsem dětinskému pokušení. 

Reálně jsem se obávala toho, že by závislák na kávě zjistil, že místo kafíčka má jakýsi blbý čaj, a 

původce tohoto žertíku by byl umlácen prázdným hrnkem.

V naštěstí otevřené kavárně jsme smysluplně strávili tu skoro 1,5 hodinu, než se otevřou brány 

zlatokopeckého muzea. Venku lilo jak z konve, takže jsme neměli ani zájem někde trajdat v okolí, 

ale jako správní kavárenští povaleči jsme čekali, až se budeme moci z jedné budovy přesunout do 

druhé.

Krátkým zpestřením pro nás byla návštěva turistického

střediska, kde jsem se snažila dopídit se informací stran

dopravy na začátek našeho plánovaného druhého treku. Jak

se ukázalo, dokázala jsem si z tepla domova zjistit více, než

tušily ty dvě dívčiny zde. Nakonec to dopadlo tak, že jsem

validní rady poskytla já jim, nikoliv ony mně.

Za zlatem severu

Muzeum zlatokopectví nás uchvátilo. Nejenom kvůli tomu, že naše republika, míněno česko-

slovenská, přece jenom jsme smíšené manželství, je jedna z hrstek zemí, která má naleziště zlata, 

ale i kvůli samotné expozici. Už roky tvrdím, že severská muzea se výrazně liší od těch našich, i 

když ta vzniklá v pozdější době, tedy po sametové revoluci, už těm severským šlapou na paty. 

Rozdíl je v tom, že ta severská jsou primárně interaktivní, čili se počítá s tím, že dotyčný si bude 

chtít všechno vyzkoušet či osahat, kdežto ta česká, budovaná ještě za komančů, vzývají heslo 

„dotýkat zakázáno“.

Nebyli jsme ale pouze pasivní návštěvníci expozice. Objevili jsme totiž chybu, kdy se jim 

zamíchala naleziště zlata v Polsku a České republice, a vydali jsme se do pokladny tuhle informaci 

oznámit. Ti z nás byli vyjevení, a nestačili se divit ani ušima. Chyba? Oni? Jaká? Fakt? Nakonec 

nám uvěřili, protože uznali, že asi opravdu rozeznáme místopis český a polský, a slíbili to v 

nejbližší době opravit a uvést do správného stavu.

Nás nejvíce mrzelo, že jsme neměli možnost si vyzkoušet praktickou ukázku rýžování zlata. Díky 
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neustálému dešti nebylo reálné se připojit k pravidelné placené prohlídce. Chvíli jsme si s tou 

myšlenkou i pohrávali, jelikož jsme byli vybaveni nepromokavými bundami, ale na dotaz v 

pokladně jsme dostali zamítavou odpověď. Rýžování zlata a jiné praktické ukázky se konají pouze 

za dobrého počasí, a to bylo zatím v nedohlednu. Nevadí. Co jsme chtěli, to jsme viděli, včetně 

místních nuancí v extrahování zlata. Třeba na Slovensku se k tomu užívala ovčí kůže.

Doktor čtyřikrát měsíčně aneb zde akceptujeme zlato

Zlato samozřejmě nevzniklo z ničeho. Teda v podstatě ano. Napřed nebylo nic, poté nastal velký 

třesk, který z onoho ničeho udělal singularitu, kdy veškerá nekonečná hmota byla vtlačena do 

minimálního bodu, který se postupně během několika miliard let rozfoukl do současného rozměru. 

Na počátku existovaly jen jediné dva prvky, vodík a helium, později díky slučování vznikaly prvky 

o větší atomové hmotnosti, ovšem zlato si jako všechny prvky těžší než železo dávalo na čas. Jako 

správná dáma čekalo na svou příležitost, a tím bylo umírání hvězdy. Taková supernova, když se 

rozhodne umřít, vybuchne obrovskou explozí, při níž vyvrhne do mezihvězdného prostoru zlato a 

další prvky, jako třeba uran a vápník. Věděli jste například, že veškeré vaše kosti obsahují vápník 

vzniklý výbuchem supernovy?

Shlédli jsme před východem z muzea expozici věnovanou původu zlatu ve vesmíru, a ve vestibulu 

jsem si všimla úžasné cedule oznamující, že doktor v osadě ordinuje čtyřikrát měsíčně, a měl tam 

přesně vypsané termíny, kdy se tam bude vyskytovat. Jak to lidé dělají, když dostanou angínu 

řekněme týden před jeho plánovaným ordinačním dnem? Nějak to zvládnou sami, anebo se budou 
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muset trmácet kamsi jinam a daleko? Moje loňská zkušenost se zuby spíše ukazovala na první 

možnost. Lehčí infarkt si lidé ošetří doma, s těžším si na doktora počkají, případně v nouzi nejvyšší 

pojedou pár set kilometrů daleko, anebo spořádaně umřou.

Po splnění kulturní části jsme se vydali do kavárny. Do odjezdu busu jsme měli více než hodinu, 

takže dost času nejenom na kafe, ale i na lehký obídek. No a že zlato je všudypřítomné, se ukázalo i

v kavárně. Tam totiž visela zjevně vážně míněná cedule, že akceptují zlato jako platidlo. Škoda, že 

nemám žádný zlatý zub, lákalo by mě vyzkoušet si, zda nekecají. Jediné zlato, které jsem u sebe 

měla, byl Luboš, a ten byl nenahraditelný, takže jsem ho za oběd nevyměnila.

Sem vhoďte penízky, prosím

Náš příchod do kavárny byl přesně načasován. Zároveň s námi tam naklusala horda jakýchsi 

důchodců, dorazivších tam zájezdovým busem. Než se ovšem seňoři a seňority stihli v místnosti 

rozkoukat, zabrali jsme si s Lubošem pro sebe výhodně umístěný stůl, a nechali geronty, ať se 

zmateně usadí u zbylých stolů. My si zatím rozmysleli, co budeme obědvat. Luboše zlákal bufetový

stůl, mně zase zaujaly kuřecí křidýlka. Součástí mého meníčka byla i úžasná lososová polévka, 

kterou jsem věnovala slintajícímu Lubošovi. Dobrovolně, nejsem totiž polévkový typ, kdežto on 

ano, navíc koukat na něj, jak sliní jak Pavlovův pes, bylo nad mé síly. Já se pak nacpala výbornými 

kořeněnými křidýlky a Luboš se přežral v salátovém baru, kdy jim vyzobal všechny nakládané 

cibulky, které děsně miluje.

Při odchodu na bus jsme na volném prostranství míjeli opuštěný stolek, na němž byly vyloženy 

různé drobné předměty, volně přístupné, na kraji se nacházela miska s mincemi a bankovkami a na 

stole byl přibit papír s informacemi, že tohle je obchod se suvenýry s jednotnou cenou 2€ za každý 

kus. Neuvěřitelné tím spíše, že v krabici, sloužící jako kasa, byly uchystány mince a bankovky 

různých nominálních hodnot, sloužící k proměnění peněz. Kdokoliv by si mohl vzít nejenom 

veškeré zboží, ale i prachy z „kasy“. Naštěstí Finsko je zatím stále zemí, kde se lidem důvěřuje.

Jak jsem si myslela, že letíme v 19,30, a my už v 18,30

V hustém dešti jsme došli na místo, kde nás před několika hodinami vysadil autobus. Mírně jsme 

znervózněli. Zastaví nám zde spoj? Mokli jsme tam asi půl hodiny, protože jsme se tam pro jistotu 

vydali s velkým předstihem, když konečně se vynořil autobus. Zuřivě jsme mávali jak o život, takže

nám vozidlo zastavilo a my se nalodili na palubu.

Po hodině jízdy jsme vystoupili v Ivalu a rovnou zamířili do obchodu k provedení velkého nákupu 

na několikadenní trek číslo dvě. Poté jsme se na pokoji věnovali sušení oblečení, které dnes zmoklo,

obligátnímu přežírání se, a taky předběžnému zjištění zpáteční cesty domů. Protože jsme letěli 

večer, bylo více než jasné, že budeme muset někde strávit den a přepravit se na letiště nějakým 
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busem, mířícím tam v rámci dopravy cestujících na konkrétní let. Do ruky se mi totiž dnes dostal 

leták s jízdním řádem těchto spojů, kde mě u jinak precizních Finů překvapilo, že na večerní odlet 

mají vedený bus tak debilně, že přijede až poté, co se letadlo vznese na oblohu. Lubošovi se to 

nezdálo, a přiměl mě podívat se na naše letenky. Ano, jsem debil. Celou dobu až doteď jsem se 

domnívala, že letíme v 19,30, a my přitom už v 18,30. Díky tomu se ukázalo, že tu dopravu mají 

vymakanou a krásně navazující na odlety a přílety letadel.

Otázkou bylo, zda bych spontánně a hlavně včas zjistila, že jsem se při plánování a zejména 

pamatování důležitých časových údajů sekla o hodinu. Taky se totiž mohlo stát, že díky mně 

bychom letadlo domů zmeškali.
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Část čtvrtá

Ruijanpolku trek
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Ruijanpolku trek

Trasa Ruijanpolku, dlouhá cca 35 km, je součástí staré trasy, která vedla přes řeku Luirojoki, jezero

Sompiojärvi a řeku Ivalojoki do kraje Finnmark na norském pobřeží. Uprchlíci z Velkého 

hladomoru /1695-1697/ a Velké severní války /1700-1721/ putovali po této trase na sever v naději 

na lepší život. Část této staré cesty, tedy úsek od jezera Sompiojärvi k silnici Kiilopääntie a dále do 

osady Laanila byla nyní znovu označena. Stezka prochází přes Přísnou přírodní rezervaci Sompio v

severojižním směru a pokračuje do Národního parku Urho Kekkonen. Podél trasy Ruijanpolku jsou 

dosud staré borovice, do nichž tehdejší cestovatelé vyřezali své iniciály, a také tam leží zbytky 

kamenných hald /“mužici“/, které fungovaly jako značení směru. Není dovoleno dotýkat se těchto 

starých kamenů nebo nějak měnit jejich uspořádání. Dosud se uchovaly zbytky dřevěných 

chodníčků, položených přes bažiny. /Mně často přišlo, že všechny dřevěné hatě přes mokřady jsou 

opravdu ještě ze středověku, alespoň zub času tomu odpovídal/
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Den 13., pátek 14.9.

Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal

Ráno jsme vstávali jak jinak než do deštivého počasí. Už čtvrtý den vytrvale pršelo, což jak víme, 

neprospívá pleti a zejména turistům. Luboš bručel, že už si myslel, že se to roztrhá, ovšem chyba 

lávky! Intenzivní a nepřestávající srážky nás dokonce donutily zvážit variantu, že bychom si 

přebukovali letenky a vrátili se domů o týden dříve. Chvíli jsme o tom dost reálně přemýšleli, 

nakonec jsme se v souladu s křikem Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku rozhodli, že do boje 

jdeme a naplno! Žádné vymlouvání! Prší? No tak prší. Zmokneme? Zmokneme. Však nejsme 

skleníkové květinky, nezabije nás to. Pohled na radar navíc sliboval 1,5 denní mezeru, kdy by se 

oblačnost mohla v naší oblasti roztrhat, a nám by se tak naskytlo krátké okno, kdy by pršet 

nemuselo. Nemuselo, nikoliv nemělo. Předpověď to byla nejistá, ale rozhodli jsme se, že se do hor 

vydáme stůj co stůj. Sice možná celý plánovaný trek, doma počítaný na šest dnů, z důvodu nepřízně

počasí nedáme, protože tam byly možnosti k jeho zkrácení, čehož nejspíše využijeme. Z našeho 

pohledu je ovšem rozdíl to odpískat rovnou a vrátit se domů dříve, nebo to zkusit a dokončit 

alespoň základní přechod. A vůbec, zakusil někdo z těch posměváčků, kteří se možná teď potutelně 

usmíváte, jaké to je, když jste v horách, bez ustání prší, vy máte všechno mokré, či vlhké, zlepšení v

nedohlednu, a takhle to jde den za dnem? Lezete do promáčeného spacáku, spíte ve stanu, ze 

kterého kape voda, a vy takto musíte přežít a hlavně dojít do civilizace? Prostě jen kdo to překonal, 

ví, o čem je řeč. My se rozhodli do toho jít, ale nehrotit to. I cesta může být cíl.

115



Jak do autobusu přistoupili zdrchaní turisté

Po hotelové snídani, kterou jsme si hodlali užít, protože jsme tak nějak tušili, že konzumace jídla ve

dnech následujících se bude odehrávat za podstatně odlišných podmínek, jsme se vydali do asi 

kilometr vzdálené zastávky autobusu, kde jsme se usadili v čekárně, poprvé za našeho pobytu 

otevřené. Venku zatím lilo jak z konve a nic nenasvědčovalo, že by mělo přijít to den a půl dlouhé 

okno, během něhož srážky ustanou. Zatímco Luboš se odlehčoval na

místní toaletě, já si dopřávala na dlouhou dobu poslední kávu. Zaujal

mě plakát na zdi na chodbě, z něhož bylo patrná mnohem kratší

vzdálenost na nejsevernější bod Evropy Nordkapp, než do hlavního

finského města Helsinek.

Když dorazil autobus, řidič vyložil nějaké balíky, jiné zase naházel

dovnitř, a poté nám pokynul k nástupu. Po asi třičtvrtě hodiny jízdy

naše vozidlo zabočilo na úzkou silničku, vedoucí do střediska

Kiilopää, kde jsme před 14 dny začínali náš první trek. Měli jsme tak

příležitost porovnat krajinu s rozdílem těchto dvou týdnů. Zuří

ruska! Paráda! Tundra se zbarvila barvami rusky a já se mohla těšit,

jak si scenérie užijeme. Už ani ten déšť nám nevadil, však

zrcadlovka něco vydrží, a my taky nejsme z cukru.

V Kiilopää nikdo nevystupoval, zato se do autobusu chystali nastoupit čtyři totálně zdrchaní turisté 

v sandálkách na nohou a s botami v rukou a vypadající, že mají plné zuby celé přírody.

„Víš, proč si nesou pohory v prackách?“ otázal se mě potutelně se usmívající Luboš.

„Ne, proč?“ nechápavě jsem opáčila. Co mi je po nějakých trekařích, sama mám dost svých starostí.

„Protože je mají durch mokré!“ vítězně mi sdělil můj manžel. Asi se mu vybavily ty naše výlety, 

kdy jsme v botách měli rybníček.

Jak nám nepřijelo taxi

Ještě z bezpečí domova jsem měla nastudováno, kudy tudy na náš

trek číslo dvě. Napřed busem do osady Vuotso, 72 km jižně od

Ivala, a poté po šotolinové cestě taxíkem 16 km západně, k jezeru

Sompio, kam nejede místní doprava. Zavolali jsme si na předem

zjištěné číslo na taxislužbu ve Vuotso a domluvili jsme si

přistavení taxíku tak akorát synchronně s příjezdem našeho spoje.

Ovšem spoléhat v těchto opuštěných končinách na to, že si někdo

na druhém konci imaginárního telefonního drátu taky uvedenou

informaci zapamatuje a poté se podle ní zařídí, je naprosto
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zcestné, jak taky ukázaly události příští. Samo o sobě by to nebyl takový problém, kdybych nebyla 

naprostý debil, který si zapomene nachystaný oběd v batohu, jenž dlí kdesi v zavazadlovém 

prostoru busu, tedy za jízdy naprosto nedostupně. Hlad jsem měla jako vlk, přitom dva metry pode 

mnou se nacházely rybičky síh, což je malá sladkovodní rybka žijící v místních jezerech. Malinkatý

síh je vlastně takový bratránek mnohem většího lososa, jelikož se oba řadí do stejné čeledi, tj. mezi 

lososovité. Tyto drobné rybky se konzumují nevykuchané, obalené v těstíčku a usmažené. Taková 

chutná jedno- či dvojhubka. Šmarjá, já bych pro žrádlo i vraždila!

Když jsme se konečně dostali až do osady Vuotso, která má standardně dvě zastávky, pro jistotu 

jinak pojmenované v jízdním řádu a jinak nazývané řidiči, tak tam nic, onde nic. Prostě prázdné 

parkoviště, vítr a kupodivu absence deště. Jakékoliv vozidlo připomínající taxík nikde. Co teď s 

námi? Moje žaludeční šťávy chtěly zapadnout do zdejšího podniku, který vypadal, že by se tam 

dalo něco zkonzumovat, ale tlačil nás čas. Čas ve smyslu, že jsme uvítali protrhání oblohy a 

podvědomě jsme tušili, že bychom měli dnes urazit co největší vzdálenost, protože nebylo jasné, jak

dlouho se relativně pěkné počasí udrží.

Proč je nutné vozit si s sebou hotovost

Komplex budov s názvem PoroBaari nás lákal, ale my odolali. Zevnitř vyšla sympatická dívčina a 

iniciativně nám zařídila taxi, které jsme nechali odvolat, protože jsme stále doufali, že nám přijede 

ten domluvený vůz. Zklamali jsme se, ani po 20 minutách, tedy po více než akademické 

čtvrthodince, nic nedorazilo. Pokorně jsme tedy vlezli dovnitř, kde nám sice stále ta stejná, ale již o 

poznání méně sympatická dívčina, taxíka znovu zavolala. Toho, kterého předtím pro nás zajistila a 

pak jako debil rušila. Jelikož taxikář byl někde vyjetý, museli jsme na něj další dlouhé minuty 

čekat. Nakonec ale na parkovišti zastavilo vytoužené vozidlo, jehož řidič neměl žádné tušení, kdo 

přijímal ráno naši telefonickou objednávku. Ať už to bylo jakkoliv, kdybychom se vykašlali na 

předem domluvený odvoz, neztratili bychom zbytečně hodinu, po kterou jsme mohli buď šlapat, 

nebo já se mohla naobědvat.

Když jsme se konečně nasoukali dovnitř i s naší olbřímí bagáží, chlapík nás upozornil, že tam, kam 

nás veze, není signál, tudíž není možné platit kartou, a je potřeba cenu za jízdu vyrovnat v 

hotovosti. Naštěstí my se snažili většinu našich plateb řešit tímto způsobem, takže nás to 

nerozhodilo. Po asi půl hodině jízdy po šotolinově

makadamovém povrchu nás řidič zkasíroval o

34,10€ a vydal se zpět. My tak byli vyplivnuti u

jezera Sompio a právě nám došlo, že kdybychom

šli trek v opačném směru, neměli bychom

možnost si přivolat odvoz právě kvůli absenci

signálu. Ještě že jsem vybrala ten správný postup.
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Proč je nutné mít všechno v nepromokavých obalech

Jestli si myslíte, že jsme si v Ivalu koupili na trek buzolu novou a tu starou, téměř před stavem 

klinické smrti, vyhodili, tak jste se mýlili. V Ivalu jsme totiž kompas ani nic podobného nesehnali, 

takže jsme se rozhodli našemu přístroji dát poslední šanci. O to víc jsem nyní byla překvapená, 

když jsem zírala na torzo původní buzoly. Sklíčko odpadlo definitivně, do prostoru trčel ostrý 

hřebík, na němž se kdysi točila střelka, nyní kdesi ztracená, a zbytek oleje, který tam dříve byl a 

umožňoval střelce se točit, vytekl do batohu, čímž znečistil vše dostupné. Naštěstí nosíme vše ve 

voděodolných pytlích, takže žádná potenciálně riziková část výbavy nedoznala kontaminaci. Horší 

bylo, že nám tak odpadl důležitý pomocník pro určení polohy, na druhou stranu, tento trek měl být 

značený, navíc stále jsem měla k dispozici nepříliš

přesný kompas. Jelikož zde, u jezera Sompio, byl

zbudován kromě přístřešku i koš, zbytek buzoly

jsme tam vyhodili. Nakonec mě ani nemrzelo, že

jsme se jí nezbavili ještě v civilizaci, protože

symbolicky se jejím hřbitovem stal odpadkový koš v

přírodě, a vzdali jsme jí tak hold. Díky, sloužila jsi

nám dlouho a dobře.

To už jsem žrala jak nezavřená, krmila jsem se rybičkami, abych konečně vyhověla nářkům svého 

prázdného žaludku. Než jsem to provedla, než jsme spáchali potřebnou fotodokumentaci, než jsme 

nalezli začátek treku, umně skrytý asi 100 metrů dále v porostu, bylo 15,30. Pro nás to běžně bývá 

čas, kdy už hledáme místo na postavení stanu, nyní se teprve vydáváme na pochod. Kdyby nebyla 

předpověď tak debilní, tedy že pršet nebude pouze dnešní odpoledne a pak možná i zítra, tak 

bychom nejspíše přespali zde, na břehu malebného jezera Sompio, a na pochod se vydali až zítra.

Stezka z růžových kamenů aneb to tedy bylo umění, naházet na 

cestu všechny šutry z okolí

Po nezbytném spáchání fotodokumentace s cedulí označující začátek stezky, kde jsem si tradičně na

výsledné fotografii uřízla nohy od kotníků níže, důsledek toho, že při zaměřování se logicky 

nacházím za hledáčkem, nikoliv před ním, jsme v panujícím vedru +10°C konečně vyrazili. Úvodní 

část trasy tvořily obrovské šutry růžové barvy, neskutečně klouzající pod našima nohama. Jediný 

pohled okolo nám ozřejmil absenci jakýchkoliv kamenů v lese kolem nás a přebytek na stezce. To 

tedy muselo dát práce, nanosit všechny tyhle šutry sem. Přeskakujíce z kamene na kámen, drtili 

jsme mezi zuby s velkou opatrností nějaké ty nadávky. A proč s velkou opatrností? Co kdybychom 

si při nějakém tom jadrném odplivnutí zapomněli včas schovat jazyk, a tento bychom si cvakli 

skusem našich při doskoku proti sobě dopadnuvších čelistí?
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Když už jsme měli plné zuby překonávání nástrah ve formě volně ložených kamenů, rázem se terén 

změnil. Déletrvající dešťové období způsobilo, že potok kompletně zalil cestičku. Chvílemi jsme 

velmi obezřetně šlapali po borůvčí a jiných křovinách, a kde nebylo zbytí, pochodovali jsme 

korytem nově vzniklého toku. Občas přes mokřady někdo v hodně dávné minulosti položil dřevěné 

desky, na nichž se výrazně podepsal zub času. Fašiny byly

zpráchnivělé a šlápnout na ně chtělo velkou dávku odvahy.

Není tedy divu, že v 16,30, tedy po poctivé hodině

pochodu, jsme měli v nohách pouhých 1,8 km, a to nás

zatím nebrzdil sběr borůvek, nebo jen zcela nepatrně. Víte

vůbec, kolik sebezapření si žádá shození již poněkud

děravého baťohu do močálů jen kvůli jakýmsi bobulím?

Jak se kráčí v povolených pohorách

Někdo je zvíře a poučí se ze svých chyb. Jiný je prostě člověk a nepoučí se ze svých omylů. Do 

které kategorie patřím já? Do specifické, jsem totiž kokot. Jak jinak nazvat, že jsem se na trek 

vydala v nezašněrovaných pohorách, tak, jak jsem kvůli pohodlnosti cestovala busem, a na rozdíl 

od Luboše si je nezavázala a neutáhla tkaničky? Že jsem došla až sem s oběma botami na nohou byl

spíše zázrak, než nahodilost, a štěstí, které někdy sedne i na vola, se právě vyčerpalo, a já z bažiny, 

kterou jsme zrovna procházeli, vytáhla pouze nohu ve fusekli, ovšem pohoru nikoliv. Naštěstí 

okolní mokřady byly spíše hustší a bota nestihla zahučet hlouběji, takže jsem o ni nepřišla, a 

dokonce se mi za pomocí hůlek povedlo krok vybalancovat natolik, že jsem nemusela v ponožce 

došlápnout do bahna. Luboš, kráčející hned za mnou, si vůbec ničeho nevšiml, respektive projevil 

na odiv svou pokerovou tvář, kterou by mu mohl závidět obyvatel Špicberk, jemuž se právě do 

obydlí prohrabal hladový lední medvěd.

Vylovila jsem botu z bažiny, ani se ji nesnažila nějak více zbavit

nánosů smradlavé hnědočerné tekutiny, obě pohory si pořádně

přitáhla, a pokračovali jsme dále hlubokým lesem, nebo spíše

pralesem. Hustý porost kolem nás připomínal spíše nějakou

odlehlou, člověkem nedotčenou oblast někde v tajze, a

všudypřítomná vlhkost tomu dodávala zvláštní atmosféru.

Shodli jsme se, že za sucha by tato oblast nebyla natolik

působivá. Tolik pohled optimisty. Přece se nebudu nimrat v

tom, že kolem mě je mokro a že mi z okolních stromů furt padá

ta debilní voda za krk. Prostě sklenice může být buď

poloprázdná /pohled pesimisty/, nebo poloplná /pohled

optimisty/.
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Déšť ještě neřekl poslední slovo

Ještě ráno jsem zoufale googlila předpověď počasí, podle níž jsme měli mít 1,5 denní okno bez 

srážek, na což jsme žádostivě upínali své naděje. Věděli jsme, že nám na tomto treku bude pršet, 

jenom jsme doufali, že alespoň úvod budeme mít relativně suchý. Jak se ukázalo, déšť ještě neřekl 

své poslední slovo, a začal nás zkrápět seshora. Pohled na jednolitě šedou oblohu byl více než 

výmluvný. Pěkně rozhodně nebude, a my mohli pouze doufat, že mraky nás dnes budou šetřit, a 

pustí na nás pouze přeháňky. Zde se ukázala výhoda toho, že u jezera Sompio, kde jsme dnes 

začínali, nebyl dostupný mobilní signál a nejezdila tam doprava. Neměli jsme tedy jinou možnost, 

než trek dokončit, vrátit se nebylo možné, leda bychom si těch asi 15 km do civilizace odšlapali po 

šotolinové cestě.

Čím hlouběji jsme se nořili do okolního lesa, tím více bylo patrné, že tento trek navštěvuje mnohem

méně turistů, než více populární Urho Kekkonen. Zatím jsme nepotkali jediného človíčka a doufali 

jsme, že to tak zůstane i nadále. Díky absenci buzoly, která se odporoučela do navigačního nebe, 

jsme byli vděční za značenou stezku. Ta se projevovala cca každých 50 metrů umístěnou dřevěnou 

tyčí, ovšem hledejte v přemíře stromů dřevěný kůl, furt ale lepší špatná značka než žádná.

Přechod rozvodněného potoka

Konečně jsme se dostali k divokým sobům nejblíže v letošním Finsku. Spatřili jsme sobí bobky, a 

hromádka jevila výraznou vlhkost, tedy musela být čerstvá! Ovšem původci těchto exkrementů byli 

kdoví kde. Ještě že jsme jeli busem do zlatokopeckého muzea v Tankavaara, jinak bychom soby 

vůbec nespatřili.

V tu silnějším, tu mírnějším dešti, jsme pomalu stoupali do sedla mezi vrcholy Seinätunturi a 

Lupukainen, a občas jsme překračovali nějaký ten potok, ústící či pramenící v jezeře Pikku 

Hietajärvi, kdy ten asi třetí v pořadí, rozvodněný díky několikadenním dešťům, byl pro nás 

nepřekonatelný. Hloubka asi 1,5 metru a zhruba stejná šířka, tedy brodit nelze a přeskočit též ne. 

Jak nyní na druhou stranu? Naštěstí zde někdo před námi položením několika kmínků vybudoval 

provizorní můstek, a my jej zpevnili pár větvemi a jednou nalezenou břízkou. Jako první jsem se 

vydala já, protože i s plně naloženým baťohem jsem o nějaké to kilo lehčí než Luboš. Jinými slovy, 

co projdu já, ještě neznamená, že to udrží Luboše. Šlápla jsem tedy na soustavu nepříliš stabilního 

dříví a druhou nohou se opatrně posunula vpřed. To bych ovšem nebyla já, kdybych elegantně 

nezakopla, div div že jsem nepadla přímo do vody. Vybalancovala jsem vše silou vůle. Kmeny pode

mnou zapružily a já byla téměř ve vodě podruhé. Opět se nade mnou osud slitoval a umožnil mi 

nestabilní pozici ustát. Když jsem zakopla potřetí díky vrozené šikovnosti, kdy se mi pravá noha 

zahákla o jakousi do prostoru trčící větvičku, byla jsem skálopevně přesvědčená, že tentokrát fakt 

do potoka spadnu. Ovšem nestalo se tak, a já tedy náhlého přílivu kinetické energie využila k tomu, 
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abych druhou nohou dupla na nestabilní lávku a doskočila na opačný břeh. Bylo to tak tak, trochu 

se mi nabralo do jedné z pohor, každopádně jsem již měla pod sebou pevnou půdu pod nohama, což

jsem kvitovala, a úlevně si shodila ze zad batoh.

Chceš mít halucinace?

Tak nějak jsem měla zafixováno, že baťoh ze zad rovná se sběr borůvek. Ty se nacházely všude 

vůkol, a já se je jala vyzobávat. To už Luboš zařval jak tur, jelikož stál zhruba v polovině mostu z 

větví a kmínků, tento se pod ním prohýbal a on měl strach, že spadne do vody. Prý mu mám 

pomoci. Já? Jak asi? Nabídla jsem mu hůlku, tu ale odmítl a žádal mou ruku. Chvíli jsem 

přemýšlela, nakolik je mi žádoucí vybavení, které nese ve svém zavazadle, a usoudila jsem, že ho 

tedy zachráním. Přece jenom vláčí stan a stativ k mé zrcadlovce, bylo by tedy záhodno o něj 

nepřijít. O stativ a stan samozřejmě. I proto

jsem se jednou rukou silně zahákla o pevný

kmínek na svém břehu a druhou ruku Lubošovi

nabídla coby oporu. Ten se jí chytl a zapřel

celou svou vahou. Vydržela to jak borovice, tak

já, a Luboš se opatrnými krok sun kroky dostal

za mnou. Jen co vkročil bezpečně na břeh,

ponechala jsem jej svému osudu, a vrátila se k

přerušené činnosti, tedy sběru borůvek.

„Chceš mít halucinace?“ zakřičel Luboš, když

mě spatřil, jak se v pohodě popásám na

borůvkách.

„Co blbneš? Já jsem vůči nim imunní,“ snažila

jsem se jej přesvědčit.

„Víš přece, že vlochyně bahenní roste na

bažinách, a ty jsou všude kolem nás,“ zoufal si

Luboš.

„Klídek, nebylo mi nic dosud, nebude ani nyní.

Mám prostě hlad, tak se nasvačím, ne?“ uzavřela jsem situaci já.

Luboš chvíli váhal, ale dlouho neodolal, a též se pustil do ďobání lákavých bobulí, tím spíše, že 

zjevně na této straně hor ještě nemrzlo, takže byly slaďoučké, alespoň ve srovnání se svými 

kolegyněmi z Urho Kekkonena. Zřejmě ale stále trpěl psychickým blokem, protože si do úst vložil 

jednu dvě borůvky, více se neodvážil.
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Jak se pozná pád do potoka

V 17,40 jsme konečně měli za sebou rozumnější vzdálenost. Ušli jsme 3,9 km a mně se k mé úlevě 

zlepšila nálada. Představa bezproblémového pochodu krajinou vzala totiž rychle za své, a byť na 

mých ramenou již neležela odpovědnost navigátora výpravy, značená stezka neznamenala, že nám 

kilometry budou ubíhat rychle. Prostě jsme v hůře prostupném terénu, co se týká bažin, mokřadů, 

rozvodněných potoků a výskytu borůvek, postupovali hodně pomalu, protože docházelo k 

nedobrovolným a neplánovaným zdržením.

Když jsme se ocitli asi kilák za potokem, kde jsme se tak zasekali při jeho překonávání na druhou 

stranu, ozvalo se z toho směru zařvání, štěkot psa, následně trvalo několik vteřin mrtvolné ticho, 

které nám drásalo kůži, a posléze se k nám donesla kadence slov, které jsme identifikovali jako 

finské nadávky. Rázem nám bylo vše jasné. Dotyčný, respektive dotyčná, protože dle intonace se 

muselo jednat o ženskou, právě spadla do potoka. Díky masívnímu přílivu nadávek jsme pochopili, 

že je vše v pořádku, takže jsme usoudili, že není nutné se vracet, navíc zjevně neputuje ona Finka 

osamoceně, nýbrž se psem.

Později se ukázalo, že jsme měli naprostou pravdu. Zmáčenou holku jsme potkali později na 

tábořišti, kam dorazila asi hodinu po nás, a vyšlo najevo, že jsme správně odhadnuli zvukovou 

clonu. Prostě do toho potoka zahučela, jelikož zakopla o jednu z větví na provizorní lávce. Holt 

jsem měla štěstí. Moc nechybělo, a potkal by stejný osud i mě. Na druhou stranu, nic zas až tak 

hrozného by se nestalo, maximálně bych se smáčela, což jsem ostatně byla díky drobnému deštíku, 

který na nás intenzivně padal už několik hodin.

Já viděl divoké soby, běželi soumrakem

Nemožné se stalo skutečným. Už jsem se vzdala myšlenky, že ještě spatřím mohutné krále severu, 

tedy soby, a nejblíže jsem se k těmto něžným zvířátkům dostala zpoza skel autobusu, kdy tito, ladně

utíkajíce po asfaltu, se na pár vzácných okamžiků dostali do mého zorného pole. V parku Urho 

Kekkonen ani ťuk a zde jsme zatím měli tu možnost spatřit pouze pár vlhkých sobích bobků. Asi 

nějaký troll usoudil, že mě nebude už dále napínat, a stádečko těchto statných přežvýkavců mi 

nahnal přímo do trasy. Najednou to vpravo ode mě v křoví zašustilo, zadupalo, jako když se žene
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tlupa slonů, a cestu mi zkřížil houf asi pěti či šesti sobíků. Mě si ani nevšimli, jako bych tam prostě 

nebyla, a zmizeli kdesi v dáli, kdy se ještě chvíli k nám nesl zvuk dopadu jejich kopýtek na 

podmáčenou tundru. Letmé setkání, které skončilo prakticky dříve, než začalo, a přesto mě velmi 

potěšilo, a to tím spíše, že mi už několik hodin bylo děsně blbě od žaludku. Přičítala jsem svou 

nevolnost rybičkám, v rychlosti sežraným u jezera Sompio, které jsme dva dny uchovávali v hotelu 

v Ivalu za oknem, když náš pokoj nedisponoval ledničkou.

Shledání s divokými soby, kteří kolem nás běželi soumrakem, přišlo v pravou chvíli. Můj 

podrážděný žaludek dával jasně najevo, že chce svůj obsah vyhodit někam do bažin, čemuž jsem se 

bránila, protože jsem dnes spráskala kromě rybiček i spoustu borůvek. Lubošovi jsem svou 

indispozici tajila, jelikož by začal hysterčit, že mám určitě otravu vlochyní bahenní. Proto jsem 

uvítala spatření sobíků, což mi výrazně zvedlo náladu, a nakoplo mě to k další chůzi.

To bude jen krátký deštík!

Při posledním výšvihu do sedla pod vrcholem Seinätunturi začalo intenzivně pršet. Občasné srážky 

nás zkrápěly celé odpoledne, nyní ovšem nabyly na síle.

„To bude jen krátký deštík!“ zkušeně prohlásil Luboš, odborně zkoumaje oblohu. Nerada bych mu 

upřela jeho schopnost číst v mracích a včas předvídat zhoršení počasí, ale nyní se sekl a byl vedle 

jak ta jedle. Úderem jeho prohlášení se spustil liják, který nás promáčel do poslední nitky, a 

nehodlal přestat. Proráželi jsme hustou vodní clonu a já měla chuť Luboše shodit z kamenných 

morén. Kdyby radši mlčel! Přece už ví, co může vhodně či nevhodně řečenou větou způsobit. 

Copak zapomněl, jak na našich cykloputováních na kole /Norsko 2013, Finsko 2015/, kdy už nám v

kuse pršelo déle, než jsme byli ochotní snášet, stačilo, aby prohodil: „Tak co, budeš pršet, nebo ne?“

a rázem vždy srážky ustaly.

Horší bylo, že déšť přetvořil turistickou stezku v bažiny. Opět jsme museli šlapat po křovinách a 

keřích, případně ťapat rozvodněným potokem.

Až tak nás to neznepokojovalo, protože jsme

beztak byli mokří více, než by nám bylo milé.

Čas byl zatím dobrý, co se týká doby do

setmění. Věděli jsme, že okolní terén nám

neumožní postavit stan jinde, než na oficiálních

tábořištích, kde bude jakás takás šance, že

rovný plácek nalezneme, nehledě na to, že zde

bylo volné táboření omezeno. Bylo tedy pro nás

záhodno ke srubu dnes dorazit.
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Grcajúca Bárbí

Ke srubu Terävä-Nattanen jsme přišli v 19,11. Srub bylo silné slovo, v reálu se jednalo o dřevník s 

dřívím a nezakryté ohniště. Nejvíce jsem postrádala kadibudku, protože jsem potřebovala 

vyprázdnit někam obsah svého žaludku. Bylo ovšem více než jasné, že se budu muset odebrat 

někam do lesa, optimálně natolik vzdáleně, abych neznečistila blízké okolí tam, kde by se dalo 

stanovat, a už vůbec ne zdroj vody. Vydala jsem se tedy do hůře přístupného terénu a tam onen úkon

provedla. Na několikrát. Zvuky se nesly okolním tichem a připomínaly ryk umírajícího rosomáka. 

Když jsem se bledozelená, takže jsem ladila s okolním porostem, vrátila k Lubošovi, ten už měl 

vysypaný obsah baťohu a láskyplně mi nabízel fernet s tím, že si mám polknout i jeho příděl. To 

jsem s díky odmítla, což se ukázalo jako dobrá volba, protože později se udělalo zle i jemu, a to je 

co říct, jelikož má kačení žaludek. Jelikož se mnou rybky nekonzumoval, musí být zdroj potíží 

jinde. Složitým uvažováním, kde se prolínají věci, které jsme vypili a snědli, jsme přišli na příčinu. 

Čaj. Sáčky s touto pochutinou jsme kupovali v obchodě v Ivalu, kde jsme se zásobovali před tímto 

druhým trekem. Rázem bylo vše jasné. Já mám žaludek velmi citlivý na černý čaj, zvlášť při jeho 

delším luhování. No a co jsme ráno vařili do termosek? Holt

jsem se přehmátla a většina pořízených druhů čaje je bohužel

černý. Udělali jsme rychlou inventuru, a shodli jsme se, že

raději několikrát použitý pytlík s ovocnou směsí, než riskovat

znovu potíže. Spočítala jsem, kolik máme jiných než černých

čajů, a vycházelo mi to na opakované použití, kdy z jednoho

pytlíku připravíme asi dva litry odvaru. Hlavně že si pak do

civilizace odneseme kvantum čajů černých.

Luboš si tedy zavdal mocně fernetu a nám oběma jsem

přikázala polknout si dávku Helicidu a ráno pak další, to již bez ohnivé vody.

Nám se snad při sušení smrsknul stan aneb nastala dilatace tyček

Když se nám oběma trochu ulevilo, započali jsme se stavbou stanu na plácku v lese opodál, který se

jevil jako jediný jakž takž rovný a hlavně schopný pojmout náš zelený příbytek. Sice měl výrazný 

sklon, kdy zejména mně bude hrozit sklouzávání k nohám a do boku k Lubošovi, navíc obsahoval 

spoustu větví a kořenů, ale nic lepšího jsme nenalezli.

Vytřepali jsme stan z obalu a vytáhli tyčky, že je napícháme do ok v tropiku. Ovšem ouha, nám se 

snad při sušení stan smrsknul, případně v našem vesmíru nastal úkaz zvaný „dilatace tyček“. Prostě 

ať jsme se snažili, jak jsme se snažili, ne a ne stan napnout na zacvakané tyčky, vždy nám nějaký 

ten centimetr chyběl. Nakonec se nám to za použití hrubé síly podařilo a nezbylo nám než jen 

doufat, že jsme materiál stanu příliš nenarušili, protože jinak by nám dovnitř tekla voda.
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Tou dobou nám již bylo jasné, že ani zdejší vrchol nebude. Nebude zdolán námi. Již před několika 

hodinami, kdy se nám krátce ukázal asi dva kilometry vzdálený kopec Terävä-Nattanen, kam vede 

turistická stezka, jsme usoudili, že si výšlap na něj pro tentokrát odpustíme. Lézt po suťovišti ani 

jeden z nás nemusíme, nehledě na to, že s čelovkou bychom se tam nevydávali, takže bychom si na 

to museli vyhradit zítřejší den, což by problém nebyl, jídla jsme měli dostatek. Nechtělo se nám 

ovšem zůstávat zde, kde jsme postrádali „genius

loci“, tedy specifickou atmosféru dané oblasti. Zítra

prostě pokračujeme dál.

Někdy v té chvíli jsem zjistila, že moje GPS je kaput.

Tedy ne GPS jako přístroj, ale pouze zdroj energie,

kterou tvořily dvě AA baterky, lidově zvané

tužkovky. Na předchozím treku jsem užívala

značkové, které mi vydržely tři čtyři dny. Jaké bylo mé zklamání, když neznačkové, výrazně 

levnější, byly KO po 1,5 dni užívání! Spočítání zbylých kusů vyznělo zoufale. Nemusíme mít 

baterie pro pohon GPS na celý zbytek treku.

Proč je lepší na vodu chodit s hrncem, než s PETkou

Večer cvičně pršelo, ale jen tak, aby se neřeklo. Já jen prohodila péřovku za nepromokavou bundu, 

Luboš setrvával od začátku ve voděodolné. Intenzita srážek nám nebránila připravovat venku večeři

za použití vlastního plynu. Voda na ohřev jídla se brala z asi 100 metrů vzdálené rozlivky, kterou 

jsme překračovali při cestě sem. Bohužel zdroj vody ležel níže, než jsme stanovali, což taky mohlo 

znamenat, že veškeré vylučované a v lese zanechané tekutiny gravitačním spádem stečou níže, 

nehledě na to, že se nejednalo potok jako takový, nýbrž o vylitou vodu z bažinatého toku. Z 

takových zdrojů jsme už nabírali vícekrát, ovšem až nyní, hlavně díky jeho horší dostupnosti, se 

Luboš pro vodu vydal s PETkou místo s hrncem. Výhoda hrnce je nemožnost vidět barvu tekutiny v

něm obsažené, průsvitná PETka jasně ukázala, že si neseme výrazně žlutou vodu. Luboš začal 

remcat, co budeme dělat. Co asi tak? Přece nosit vodu raději v tom hrnci, kde barvu vody prostě 

nespatříme.

To již na tábořiště dorazila Finka s agresivním čoklem, který měl tendenci mi prokousnout ruku, 

pokud jsem se přiblížila do jeho blízkosti, což se těžko odhadovalo, když byl přivázán za pružné 

vodítko. Z dívky se vyklubala ta osoba, která dle zvuků před několika hodinami zahučela do potoka,

což nám i potvrdila. Prý ji z rovnováhy, když se jí, stejně jako mně, zahákla noha na provizorním 

mostku přes potok, vychýlil její pesan, kterého měla na špagátě, a strhnul ji do vody. Nic 

dramatického, pouze byla komplet mokrá. Asi tak stejně, jako já s Lubošem, kteří jsme se do potoka

nepropadli, pouze na náš pršelo seshora. Takže je v podstatě jedno, zda upadnete do vody, či na vás 

padá svrchu, výsledek je vždy týž.
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Ona Finka se s čelovkou vydala na pochod, že bude putovat dále, ale asi za půl hodiny se mohutně 

nadávajíc zjevila znovu u nás. Pokračování stezky nenalezla, což se nám za panující tmy jevilo jako

pochopitelné, a postavila si stan daleko od nás. Aspoň že tak, nerada bych, až půjdu v noci močit, 

aby mi její hovado ucvaklo koule.

Statistika

Jezero Sompiojärvi - Terävä-Nattanen: výška 380 m, vzdálenost 6,56 km, nahoru 147 m, dolů 79 m

126



Den 14., sobota 15.9.

Bez péřovky se tady nedá existovat

Luboš vstával v nechutných 6,40 a hned se vrhnul do přípravy ohně a vaření čaje. Nemožný člověk.

To já, věrná svým zvykům, opouštěla teplý spacáček v tradičních 8,30. Zatímco jsem se, stále ještě 

zívajíc a oči si protírajíc, ospale rozhlížela po opuštěném tábořišti, Luboš mi podal teplý čaj a 

zvěstoval mi, že bez péřovky se tady nedá existovat. Zůstala jsem na něj zírat v němém úžasu. Ne 

kvůli obsahu sdělenému, nýbrž kvůli faktu, že Luboš vůbec využil péřovku. On, kříženec mrože a 

ledního medvěda, se opravdu oděl do výrobku, jehož náplní se před drahnou dobou pyšnil jakýsi 

fógl. To já, nepoměrně větší zmrzlina, péřovku využívám od prvního dne.

Usadila jsem se na mokrá břevna k ohništi a uchystala jsem snídani. Tu tvořil salám zajídaný sýrem.

U jídla mně Luboš stačil sdělit, že Finka se psem byla pryč, už když vstával on, tedy musela odejít 

hodně časně. Podle toho, co říkala včera, ji dost tlačil čas – na

přechod treku měla vyhrazené dva dny, takže musela opravdu vstávat

brzy, pozdě uléhat ke spánku a přes den nemít prostoje, tedy styl

pochodu, kterým nám, tedy přesně řečeno mně, nevyhovuje. Já si

ráda posedím u ohýnku ráno i večer, přes den nespěchám, pokochám

se, občas něco vyfotím, pozobkám borůvečky, prostě klídek a žádný

shon. Délku výletu neměřím na zdolané kilometry, ale na počet dnů

strávených v tamním prostředí. Táboření je pro mě ne nezbytná

součást, ale plnohodnotná složka, a letos se mi povedlo putování

dotáhnout k dokonalosti: pouze zde se mi povedlo spát 12-13 hodin.

Nádhera.

Na naše poměry balíme zatím nejsušší stan aneb když Fin řekne, 

že bude pěkně

Několik desítek metrů vedle nás tábořila mladičká Finka, která dorazila včera pěkně pozdě. I ona 

měla napjatý časový plán, takže finišovala s balením. Před odchodem s námi ještě prohodila pár 

slov. To se tady totiž dělá, víte? I kdyby člověk spěchal sebevíc, vždy se s potkavším turistou musí 

aspoň pozdravit a lépe ještě krátce pohovořit.

Luboš, zvědavý na to, zda dneska můžeme počítat dle předpovědi s absencí srážek, s ní zapředl 
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srdečnou rozpravu. Ona vehementně tvrdila, že dnes bude pěkně, fakt pěkně, což bychom jí i věřili, 

kdyby si u toho všechny věci, jako třeba spacák a oblečení, necpala do nepromokavých pytlů.

S Lubošem jsme se usalašili u ohně a snažili se prohřát v jeho sálavém teple. Ovšem ať jsme si sedli

jakkoliv, vždy šel kouř na nás. Jelikož díky chladu

nás neotravovali komáři, neměl pro nás dým

nutnost repelentního účinku, a tedy jsme pobyt v

něm nevyhledávali. Bylo nám to ovšem houby

platné, když se na nás valil pokaždé, jak jsme se

usadili, ačkoliv jsme se mu rozhodli uniknout

přesunutím jinam. Zbytečně.

Po zdravé snídaňce, tedy tučnému trvanlivému

salámu a tučnému tvrdému sýru, jsme začali i my s pakováním našich věcí. K našemu údivu, 

ačkoliv bylo všechno kolem nás mokré a odevšad na nás kapala voda, balili jsme zatím nejsušší 

stan. Na naše poměry ovšem.

Na nás nezvyklý odchod v 10,30 aneb zvedá se vítr, to je špatné 

znamení

Ačkoliv jsme dneska nepospíchali se vstáváním, tedy já rozhodně ne, a pak jsme seděli u ohně a 

měli veget, přesto jsme tábořiště opouštěli v pro nás nezvyklých 10,30. Snad si na to nezvykneme, 

to by byl docela průser. Co kdyby to Luboš začal vyžadovat, a já bych tak musela brzo z pelechu?

Teplota činila +3°C a my kráčeli náhorní plošinou vstříc dálavám. Výhledy do kraje se nekonaly 

díky hustému porostu a šedé mlžné cloně, kdy jsme nedokázali rozlišit, zda prší seshora z mraků, či 

zda se srážky kondenzují v okolních cárech oblačnosti.

Postupně se oteplilo na +8°C, ale co bylo horší, foukal více a více vítr. „Zvedá se vítr, to je špatné 

znamení,“ poznamenal zkušeně Luboš, zatímco zkormouceně sledoval oblohu. Ano, tolik jsem už 

věděla i já, že v těchto podmínkách vítr vždy znamená změnu počasí. Ne pokaždé zhoršení, ale 

prostě změnu. Buď přižene mraky a bude pršet, nebo je odežene pryč, a konečně se udělá pěkně. 

Ačkoliv nám včera i dnes pršelo, věděli jsme, že se jednalo o okno v jinak deštivém období, tedy 

pokud nyní fouká, bude hůř.

Mně stále ještě bylo blbě od žaludku, neudržela jsem v sobě snídani, takže jsem šlapala na rezervy. 

Chladnou mě nechávala i záplava borůvek, nemohla jsem se na cokoliv podobného jídlu ani 

podívat. Fernet přes den nepřicházel v úvahu, tak jsem si zapila už asi třetí Helicid a doufala, že to 

přejde, a hlavně ale že nezkolabuji díky tomu, že jsem pořádně nejedla už více než 24 hodin, 

protože veškerou přijatou potravu jsem brzo po pozření vyzvrátila.
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To zas bude noc aneb jak jsem konečně snědla první pořádné jídlo 

toho dne

Kolem nás bujely různé bobule a Luboš se rozhodl je po zralé úvaze přestat ignorovat a po 

několikadenní latenci je začít konzumovat. „To zas bude noc,“ prohlásil a usoudil, že když už, tak 

už. Prostě pokud má mít halucinace, tak ať to aspoň

za něco stojí, a pro jistotu se cpal všemi, tedy sbíral

modrofialové, červené a dokonce i černé. Tou

dobou, tedy v 13,09 hodin, jsme už měli v nohách

čtyři kilometry, takže jsme zastávku vyhlásili

rovnou za svačinovou pauzu, a vytáhli jsme müsli,

které ve mně opět nevydrželo. Bylo mi dokonce tak

zle, že jsem reálně zvažovala požít fernet, což jsem

po zralé úvaze nakonec odmítla. Jestli si myslíte, že kvůli zodpovědnosti při nutnosti udržet 

koncentrovanou, nezastřenou mysl, tak jste vedle jak ta jedle. Jednoduše se mi nechtělo flašku s 

fernetem hledat v báglu, protože by to znamenalo jej prakticky celý vybalit. Nakonec se mi kolem 

16. hodiny naštěstí ulevilo, a já tak mohla s chutí spořádat první pořádné jídlo toho dne. Kupodivu 

jsem zatím neměla příznaky nízké hladiny cukru v krvi, tedy hypoglykémie, ale nechtěla jsem 

riskovat, a raději jsem se rozhodla proti své vůli do sebe natlačit nějaký ten pokrm, abych včas 

předešla projevům poklesu uhlohydrátů v krvi. Odhodlala jsem se sníst i nějaké ty bobule, ale 

konzervativně jsem se držela osvědčených fialových, i když tyto měly poněkud odlišný tvar, 

protože na rozdíl od těch v Urho Kekkonenovi byly zdejší plody podlouhlé. Každopádně mi jejich 

konzumace výrazně zlepšila celkový pohled na svět, protože dnes mi to vůbec nešlapalo. 

Nedokázala jsem odlišit, co bylo způsobeno podrážděním žaludku, a co vzniklo dlouhou přestávkou

v civilizaci. Zjevně si nohy šlapání pamatovaly, ale hlava již ne, a přepnula se do odpočinkového 

módu.

Po starých zpráchnivělých prknech aneb jak se

mi Luboš v rašeliništi ztratil

Čím jsme se nořili dále do nitra pralesa, tím vlhčeji kolem nás bylo.

Nejprve jsme po starých zpráchnivělých prknech překonali potok

Kulmakko-oja a spatřili jsme bažiny. Ty se rozprostíraly všude kolem nás

a možná ještě dále, kam až oko dosáhlo. Z dálky jsme viděli odpařování

vody z těchto mokřadů, kdy déšť opět proměnil turistickou stezku v

potok. Viditelnost výrazně poklesla díky kombinaci mlhy, oparu a
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drobného mrholení. Scenérie nádherná, byť výhledy byly minimální. Prostě bažiny musí člověk 

buď milovat, nebo nenávidět. Já se logicky zařadila do kategorie první, takže jsem si chutě 

vykročila a ťapala jsem po zelenohnědém koberci, který se pod mou vahou prohýbal podobně, jako 

kdybych kráčela po vodní posteli. Tolik jsem se kochala okolní krajinou, až jsem přestala vnímat 

jiné okolí než to přírodní. I tak se tedy stalo, kdy jsem až za drahnou chvíli zjistila, že Luboš za 

mnou nešlape. Co teď? Shodit batoh ze zad a vytáhnout rezervní mapu, protože tu hlavní má v 

kapse Luboš, nepřicházelo v úvahu, jelikož bez asistence Luboše si tento těžký batoh sama 

nenahodím. Tedy ono by to asi v nouzi šlo, ale tohle nebyla nouzová situace. V klídku jsem se 

opřela o pokroucený kmen borovice a hluboce se zamyslela. Já jsem vybavena mapou a kompasem,

Luboš mapou a GPS, ale bez zhynulé buzoly. Já jsem schopna na tábořiště dojít i za pomoci pouze 

jediného orientačního prostředku, o Lubošově schopnosti určit svou polohu a směr pochodu díky 

dvěma pomůckám z klasického trekařského tria jsem dost pochybovala. S Lubošem máme dohodu 

stran dalšího postupu při nedobrovolném rozdělení. Jednak kvůli bezpečnosti nosíme každý svůj 

spacák, karimatku a část jídla, jednak já mám celtu a vařič, Luboš stan. V případě nouze oba 

přespíme v suchu a oba se dokážeme najíst, dokonce i léky máme u sebe každý svoje. Nyní došlo 

poprvé na vyzkoušení domluvy, jak to bude v praxi fungovat. Místo abych panikařila, nabudila mě 

situace pozitivně a vyloženě jsem se těšila, jak se v nepřehledném a hůře prostupném terénu 

budeme hledat. To bude žúžo! Endorfiny mi šplíchaly z uší a já poskočila jak sobík vstříc 

nečekanému dobrodružství. Kupředu pravá!

Nepsaná pravidla divočiny

Už několik let máme promyšlený systém pro podobné případy, ale konečně došlo na jejich 

otestování přímo v terénu. Jak konkrétně naše pravidla zní? Kromě výše uvedeného rozdělení 

důležité části bagáže, kdy do nezbytností se nepočítá třeba hygiena, takže Luboš by skončil někde 

špinav a nemyt, zatímco já bych se mohla napájet i jeho přídělem fernetu, se jedná o promakaný 

způsob při neplánovaném odloučení a vzdálení se od sebe. Vždy si na treku stanovujeme důležité 

záchytné body, ve kterých bychom se pak setkali. Logicky to bývá poslední tábořiště, ale pak třeba 

významné přestávky na jednoznačně identifikovatelném místě. Od určitého okamžiku, tedy zejména

v druhé půlce dne, si podle mapy domlouváme předběžně místo dalšího spaní. Ne vždy to znamená,

že si tam taky opravdu stan postavíme, ale pro nás to je

důležitý bod právě pro tyto případy.

Začala jsem tedy lovit v paměti, v jaké fázi vývoje asi tak

zhruba jsme. Místo na táboření jsme zatím neřešili, takže

poslední důležitá sváča. Která to ale byla? Ta v jednu, nebo

ve čtyři? Logicky jsem usoudila, že ta poslední by měla být

správná. Padlo jednohlasné rozhodnutí, že se vracím tam,
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kde se mně konečně udělalo dobře od žaludku. No a proč jednohlasné rozhodnutí? Jednoduše proto,

že mi do toho neměl kdo kecat.

Po asi půl hodině se mi povedlo správně přijít k místu, kde jsem se tehdy pořádně napásla borůvek. 

No a kdo že to nesedí na kameni a nevyhlíží toužebně svou milovanou manželku? No přeci Luboš. 

Ten prý vůbec nepochyboval o mně, o mé psychice, správně usoudil, že nezpanikařím, situaci dobře

vyhodnotím, a vzdor absenci orientačního smyslu se z mokřadů vymotám a trefím k němu. Byla 

jsem potěšená.

Malá perlička závěrem: že se nic ze zabloudění a ztracení nepodepsalo negativně v mé mysli či 

prožívání, svědčí i to, že když jsem rodině promítala fotky, nevybavila se mi tato příhoda. Že se ale 

opravdu stala, svědčil pečlivý zápis v mém deníčku.

Prkna, co znamenají svět

Jen co jsme se s Lubošem opětovně šťastně shledali, vydali jsme se znovu přes mokřady, kde jsme 

se neúmyslně rozdělili, protože jsem nabrala špatný směr. Doteď netuším, jak k tomu došlo, ale to 

je naprosto nepodstatné. Nás nyní čekal přechod bažin, nad nimiž stála spousta vody a prkna přes ně

položená byla několik centimetrů až několik desítek

centimetrů pod vodou. Když jsem došlápla na jednu kládu,

ležící na hladině, tato pode mnou prudce poklesla a já rázem

stála nohou ve smradlavé tekutině až do poloviny lýtka. Než

jsem stihla zareagovat, začala mi pohora na povrchu desky

podklouzávat a já honem ukročila dozadu. Co teď? Bohužel

prkno, na které jsem se vrátila, nebylo schopné pojmout váhu

nás obou, a oba jsme se po kolena začali propadat do

hnědočerné břečky. Jelikož se nám už hustá hmota dostala do

pohor, nemělo smysl se snažit přejít na druhou stranu suchou

botou, a statečně jsem vykročila dopředu. Kláda opět

poklesla, a já krok-sun-krok šoupala podrážkami po desce a

takto se opatrně posunovala vpřed. Naštěstí slatiniště bylo

poměrně hutné konzistence, takže jsme zapudili strach a

obavy z bídného zahynutí v bažinách ve stylu Krále Šumavy. Pomalu jsme se, zapadajíce do 

poloviny lýtek, prodírali rašeliništěm, a náš postup byl hodně, hodně zdlouhavý. Nevadí, každý 

krůček nás přibližoval k protilehlému lesíku, kde jsme tušili opětovnou pevnou půdu pod nohama. 

Nejvíce náš štvalo, že se nám oběma voda nahrnula více do pravé boty, a zmáčela a následně 

chladila pravou nožku. Tato asymetrie byla horší, než kdybychom měli mokro v obou pohorách.
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Brutální klesání k tábořišti

Jestli jsme si mysleli, že z nejhoršího jsme venku, tak jsme se šeredně mýlili. Zbývalo nám překonat

už jen posledních pár metrů, když tu náhle... Při došlápnutí na prkno jsem zjistila, že tam žádné 

prkno není, a že se regulérně propadám do bažiny. Zatnula jsem zuby takovou silou, až mi 

vystoupily lícní kosti, a statečně se vrhla vpřed. Luboš za mnou sice něco pokřikoval, ale mně přišlo

nebezpečné se zde zastavovat. Pamatovala si přechod bažin na náhorní plošině Finnmarksvidda v 

roce 2010. Tehdy jsme zjistili, že průchod bažinami je možný za dodržení určitých pravidel, jako 

třeba pečlivého rozlišování trsů trávy dle odstínů zelené, protože jedny unesou a druhé neunesou 

člověka. Ty první unesou ve smyslu, že se nepropadne více než po kolena, a dokáže nohy z bažiny 

vytáhnout. Jednou z podmínek ale byl co nejkratší kontakt chodidla s mazlavou, lepkavou břečkou. 

Povedlo se mi „přeskákat“ k lesíku, kde jsem najednou ucítila tvrdou zem. Hurá! Úlevně jsem 

shodila batoh ze zad a jala se fotit Luboše, který děsně remcal, jelikož se bál, že se z bažiny už 

nikdy nedostane a postupně se do ní zanoří až po krk a následně se udusí, protože mu do dýchacích 

cest nateče voda z močálů.

Když už jsme se oba ocitli na bezpečné půdě, ulevilo se nám. Luboš sice vyjádřil nechuť k dalším 

mokřadům, já ale měla úsměv na rtech. Bažiny, mokřady, slatiniště, podmáčený terén, to je moje!

Že jsme nebyli jediní, kdo byl psychicky i fyzicky zcela na dně, se ukázalo záhy. Na břehu ležela 

tabulka čokolády. Tvářila se zcela čerstvě a zjevně ji tam musel ztratit někdo nejpozději pár hodin 

před námi. Protože nikdo jiný, než mladá Finka z rána, se naším směrem v poslední době 

nepohyboval, usoudili jsme, že jí tam vypadla, když se očividně v hrůze a panice snažila doplnit 

hladinu cukru v krvi.

Následovalo brutální klesání k tábořišti, které jsme si spolu domluvili na dnešní přespání.

Jsem jim zničil les

Vrstevnic, které jsme museli sejít k jezeru Kaptukaislammit, bylo zhruba tolik, kolik korun dostane 

jeden Cikán, pardon Rom, na sociálních dávkách každý měsíc. Na vrcholu náhorní plošiny, na 

nejvyšším místě široko daleko, se nám mezi větvemi stromů povedlo spatřit taky nějaké ty výhledy. 

Z částečně zalesněného bezejmenného vrcholu /na mé mapě nemá uvedenou ani nadmořskou 

výšku/ jsme uviděli krásné pohledy na vrcholy národního parku Urho Kekkonen, kde jsme strávili 

nádherných 10 dnů.

Jen co jsme sklesali do údolí řeky Kaptukaisoja a překonali její rozlivku, ocitli jsme se u jezera  

Kaptukaislammit. Tam jsme spatřili typické součásti tábořiště – dřevník s dřívím, WC, otevřený 

přístřešek, ohniště. Luxus srovnatelný s pětihvězdičkovým hotelem, což ocení jen ten, kdo si prošel 

pár treků, jako my. Totiž pokud máte na místě, kde si postavíte stan, taky hajzlík, kde na vás neprší, 

zatímco konáte potřebu, a nemusíte své exkrementy zahrabávat, a pokud je zdroj vody pár metrů od 

132



tábořiště, a nemusíte se s hrncem či vaky na vodu trmácet několik set metrů, tak pochopíte, o čem je

řeč.

Na plácku jsme našli mladou Finku z rána, a ano, byla to ona, kdo v bažinách ztratil tabulku 

čokolády. Ona zatím odpočívala v přístřešku. My se tedy rozhodli využít práva první noci, tedy 

vybrat si místo na postavení stanu, tím pádem zvolit si to nejlepší dostupné, a obsadit si ho. Zatímco

já se teprve rozkoukávala, Luboš se opřel o mladou břízku, a následně se ocitnul na zemi i s jejím 

na třikrát zlomeným kmínkem.

„Jsem jim zničil les,“ smutně konstatoval, a koukal na zpráchnivělý peň suché břízy. Mě na tom 

nejvíce mrzelo to, že jsem viděla až následky, nikoliv děj samotný. Takhle se nechat připravit o 

srandu?

To si přece nemůžu nechat ujít!

Jelikož jediný další obyvatel zdejšího tábořiště byla ona dívka, která místo toho, než aby si nařezala 

dříví na oheň, a seděla tak v teple, se raději zimou choulila v polozastřešeném přístřešku, ujal se 

přípravy polen k zapálení táboráku Luboš. Protože dřevník obsahoval jen kmeny, dlouhé asi metr a 

půl, které bylo nutno opracovat a zkrátit na požadované rozměry, vrhnul se na kozu. Nehledejte v 

tom zvrácenou zoofilii, prostě naprosto jednoduše se chopil pily a břevna si nakladl na kozu, tedy 

na nástroj určený k řezání polen.

Já jsem samozřejmě neodolala, a nemohla jsem si tohle nechat ujít. Luboš konající ruční práci. Ne, 

že by byl líný nebo se vyhýbal fyzickému dílu, ale přeci jenom je vybaven handicapem 

vysokoškolského vzdělání, což mimo jiné obnáší i určitou

manuální nešikovnost. Luboš ovšem zklamal. Místo aby si poranil

jednu či obě končetiny, bravurně nařezal a uchystal obrovské

množství dříví, které nám s velkou rezervou vydrží až do zítřka.

Prostě rozený Dr. Voštěp.

Zatímco on se zahřál při konání fyzického díla, já tam

ocmrndávala bez tvorby vnitřního tepla. Přesto se mi povedlo

vlastním tělem s malou výhřevností vysušit si promáčené fusky z

přechodu bažin, a to jsem nemusela na to použít doping ve formě
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fernetu. Teda já bych ho do sebe klidně kopla, ale zatím jsme neměli vybaleno, nejblíže jsme se k 

postavení stanu dostali zabráním si vhodného místečka a jeho označkováním si pohozenými batohy 

a jednou zbouranou břízkou. Moje mokré ponožky mi připomněly výpravu „Kystriksveien 2013“,  

nebo-li cykloputování po pobřeží Norska, kdy nám z tří týdnů propršelo dva a půl. Tehdy jsem měla

vodu v botách permanentně, takže v podstatě aktuální podmínky neznamenaly nic, co bych už 

nezažila.

Jak jsem si ručník k ohni sušit dala, a dírku od jiskry si tak 

způsobila

Luboš zapálil vatru a zmrzlá Finka se k němu vděčně posadila. K ohni, ne k Lubošovi. Ten totiž 

mezitím šel ztopořit náš přístřešek. Já mu pomohla zapíchat, tedy narvat kolíky do podmáčené 

půdy, kde vůbec nechtěly držet, takže Luboš stan fixoval pomocí gumicuků. To se již obloha 

kabonila, a my věděli, že je to tady. Období bezdešťového okna je pryč a znovu přijdou srážky. 

Nacházeli jsme se přibližně v polovině trasy, kdy směrem, odkud jsme sem dorazili, nemá smysl 

šlapat v případě nouze dále. Jednak kvůli absenci signálu u jezera Sompio, hlavně ale z důvodu 

neprůchodnosti bažin a mokřadů. Pokud naprší a hladina vody se zvedne jen o pár centimetrů, 

nebude možné přes ně přejít. Bylo nám více než jasné, že ať se stane cokoliv, můžeme jen 

pokračovat v původně plánovaném směru.

Společnými silami jsme vztyčili stan, já uvařila z vody z jezera véču, a pro jistotu jsem i uchystala 

čaj do všech našich čtyř termosek. Počítali jsme s eventualitou, že nás nepřízeň počasí může na den 

dva uvěznit, tak jsme chtěli být připraveni na vše. Proto tolik plánování a organizování již nyní. Do 

předsíňky stanu jsem naházela nějaké ty salámy, oříšky, sýry a všechny čtyři termosky. Takto 

bychom mohli přežít, aniž bychom museli vystrčit ze spacáku více než horní polovinu těla. 

Výjimkou je samozřejmě potřeba, ale snad nás nucení na močení či stolici nevytáhne ven v době 

největší průtrže.

Večerní hygienu jsem spáchala velmi pečlivě,

jelikož jsem nevěděla, zda zde nuceně

nebudeme muset zůstat. Ručník, do nějž jsem

si otřela ksicht po jeho omytí v ledové vodě

jezera, jsem dala sušit k ohni, abych jeho

vlhkostí nezvýšila obsah vody vevnitř stanu.

Nemohlo to dopadnout jinak, než že mi

skočila na ručník jiskra, a dírku v něm tak

způsobila. Měla jsem tak ručník nadále vlhký,

a k tomu i propálený.
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Finové jsou fajnšmekři, a nosí si na trek máslíčko

Když se nad námi začala stahovala černá mračna, v dáli, na konci bažiny, jsme spatřili dva bílé 

fleky. Že by se tam producírovali sobi? Možné to bylo, ale neměli jsme podmínky na ověření.

Zatímco už jsme měli zhotovené spaní, trávili jsme v žaludcích véču a kecali s mladou Finkou, 

dorazila na naše tábořiště dvojice trekařů. Batohy tradičně o větší velikosti, než nosíme my, a hned 

se hnali k přístřešku, kde si dívčina plánovala zbudovat své ležení. Naštěstí oni chtěli spát ve stanu, 

tak její postel neohrozili, čímž se jí výrazně ulevilo. Já ji ještě upozornila, že se domnívám, že ve 

stanu, který si nese, by měla rozhodně tepleji, než v altánku, který je jednou stranou zcela otevřen. 

Ona mi oponovala, což jsem nerozporovala. Ano, nyní tam vnímá teplo od táboráku, Lubošem 

zapáleného, ale ten brzo vyhasne, a v průběhu noci si nebude chodit přikládat. Její boj.

Příchozí dvojice sebrala onu tabulku čokolády, ztracenou v bažinách, a navrátila ji tak její majitelce,

která ji k Lubošovu velkému zklamání strčila do batohu, aniž by čtverečky z ní podělila účastníky 

zájezdu. Dobře mu tak, měl stejnou příležitost ji ze země zvednout a sbalit. Místo toho se tehdy tak 

klepal hrůzou, že ho to prostě nenapadlo.

Přišedší dvojka finského původu začala připravovat večeři, a mně

padaly oči z důlků. Tamhle si položili papričku, tamhle rajčátko,

tamhle sýreček, vytáhli si chléb, a počali jej mazat máslíčkem.

Páni! Prostě Finové jsou fajnšmekři, a nosí si na trek máslíčko. Po

spořádání tohohle teprve začali večeřet. Vytáhli vařič a uchytali si

expediční stravu. Kam se to do nich vešlo? Tohle bychom

nesežrali ani my, a to jsme na treku už několik dnů.

Pokec u ohně se sympatickými lidmi naší krevní skupiny rozehnal

déšť kolem 20. hodiny. Zatímco trojka Finů tam zůstala, naprosto

ignorujíce kapky vody dopadající na ně seshora, nám to vadilo z důvodu, že bychom si zbytečně 

zavlekli vlhkost do stanu. Zaveleli jsme tedy k přesunu do stanu přes povinnou zastávku v 

kadibudce za účelem vyčurání se, a hurá do hajan.

Já se snad více utahám při chystání spacáku, než při treku

Jelikož jsme samým zabýváním se věcmi kolem přípravy ohně, následné večeře a pokecu s turisty 

nějak nezvládli uchystat si ležení tak, aby stačilo pouze vplout do spacáku, museli jsme úkon 

vytahování spacáků z lodních pytlů provádět nyní, kdy venku začala průtrž. Jelikož jsme jak vevnitř

stanu, tak v jeho předsíňce, měli kvůli očekávání delšího období dešťů nataháno více krámů, než 

obvykle, navíc jsme se potřebovali usalašit oba zároveň, aby jeden z nás zbytečně mimo stan 

nezmokl, čekal nás nyní vyloženě nemožný úkol. Objem našeho stanu činí papírově 2,5 metru 

krychlového. Zkuste si v takto stísněném místě ve dvou osobách, kdy jedna z nich je prostorově 
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poněkud výraznější, vybrat našlapaný spacák z obalu, tento roztáhnout /spacák, nikoliv obal/, 

převléct se do spacího oblečení a zalézt do pytle. Normálně tak činíváme na střídačku, kdy jeden 

ještě postává venku, zatímco druhý se souká do postýlky, ovšem nyní to z důvodu deště nešlo. 

Kdybychom nebyli alespoň líní si ty spacáky vytáhnout hned po postavení stanu. Teda my líní 

nebyli. Tohle je moje část úkolů na treku, ovšem dnes jsem se na to vykvákla, protože jsem měla 

nutkání sledovat Luboše, anžto coby správný zálesák si hraje s pilou a sekyrou a řeže a štípe polena.

Naštěstí jsem nezpůsobila opomenutím svých povinností nějakou větší újmu. Prostě jsme se pouze 

párkrát praštili navzájem, podotýkám, že neúmyslně, loktem do obličeje, navíc jsme se při tom 

nadřeli víc, než na treku samotném.

Usínali jsme s myšlenkami, že zítra se možná nikam nevyráží, pokud intenzita srážek nepoleví.

Statistika

Terävä-Nattanen - Kaptukaislampi: výška 290 m, vzdálenost 9,2 km, nahoru 142 m, dolů 201 m
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Den 15., neděle 16.9.

Jak se čurá v dešti

Pršelo celou noc, což oba víme přesně. Budili jsme se totiž tak nějak průběžně a vždy jsme slyšeli 

kapky, dopadající s velkou frekvencí na náš stan. Horší bylo, že důvody procitnutí byly zcela 

prozaické a velmi nepříjemné. Čurání. Snažili jsme se to oddálit, co to jen šlo, až za nejzazší mez, 

kdy jsme měli močáky nafouklé jak kopací míč a všechny záhyby na něm vyhlazené, ale nakonec 

nebylo zbytí, a museli jsme vyrazit ven. Abychom si zanesli dovnitř co nejméně vlhkosti, vykonali 

jsme cestu ke kadibudkám společně, a ještě se na pár hodin zakutali do spacáků. Horší bylo, že nám

vrškem stanu kapala voda na naše hlavy. Zcela zjevně někde opět povolil šev na stanu, a bude mě 

čekat po návratu domů lepení.

Pršet přestalo až kolem 10. hodiny, tak jsme zkusmo vylezli podruhé, a vydali se k přístřešku, kde 

jsme nalezli pouze osamělou Finku. Ta nás důrazně varovala, abychom se vydali na pochod ještě 

před další vlnou deště, protože jinak se bažiny díky srážkám stanou neprůchodnými. Ano, nebrali 

jsme její radu na lehkou váhu, jen prostě potřebujeme na sbalení

nějaký čas, navíc jsem vnímala rozdíl mezi „déšť“ a „dešťové

období“. To první je jev, který se na treku vyskytuje často, ale má

určený začátek a konec a většinou jeho trvání je řádově v hodinách.

Druhé zmíněné je situace, kdy prostě nevíte, kdy začalo pršet a kdy

skončí, protože prší permanentně, bez tendence ke zlepšení, a kromě

namoknutí věcí a sama sebe s následky prochlazení to přináší hlavně

uvedené stoupnutí hladiny řek, které je nutno brodit, a rozvodnění

mokřadů s omezením jejich prostupnosti. Usoudila jsem, že dnes

vyrazíme, i kdyby to mělo být večer – prostě se musíme přesunout

zas o nějaký ten kilometr blíže civilizaci.

Dobrá voda močální s vitamínem A jako aapa

Já stihla mezi oběma fázemi, tedy ranním nezbytným a nedobrovolným čuráním a dopoledním 

cíleným, stále ale nedobrovolným vyštracháním se ze spacáku, opět sladce usnout, v čemž mi 

pomáhal intenzivní déšť. Ne tak Luboš, ten už znovu oka nezamhouřil, a údajně děsně trpěl, když 

jsem vedle něj chrněla a dokonce jsem dle jeho slov hlasitě chrápala. Prý až tak, že se nemohl 

soustředit na čtení a byl děsně naštvaný, že jemu se takto zabrat nepovedlo.
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Měli jsme navařen čaj v termoskách na dnešní pochod, takže jsme se rozhodli pouze připravit si pár 

litrů čaje na ranní zavodnění se. Jelikož stávající přeháňka, která se opět rozhodla zkrápět nás, 

nedokázala uhasit plápolající oheň, přesunuli jsme se blíže k němu, kde jsem obsluhovala vařič v 

dešti, a průběžně jsme u toho balili. Nanosili jsme si věci do již uvolněného přístřešku, jelikož už 

všichni odešli, a u tu silnějších, tu slabších srážek jsme pomalu vše nacpali do baťohů. Při pakování 

stanu jsem při nejlepší vůli nedokázala najít nikde dírku, kterou nám nad ránem dovnitř padala 

voda. Asi to po návratu sjedu lepidlem celé a bude vymalováno.

Vodu jsme nabírali z jezera, kde se zatím jeho hladina

zakalila a voněla jak močál. Usoudili jsme, že když

nám z ní nic nebylo nyní, nebude ani teď, a zakázala

jsem Lubošovi nosit tekutinu v PETce, protože to by

tak byla vidět její barva. Shodli jsme se, že pijeme

dobrou vodu močální s přídavkem vitamínu A jako

aapa, protože aapa je finsky bažina. Sice Luboš

remcal, že mu občas něco skřípe mezi zuby, ale

stačilo se na něj jen usmát a zeptat se ho, zda snad má jiný nápad ohledně zdroje vody.

Luboš se patrně zbláznil

Před odchodem jsem si ještě k ohni dala sušit ručník, protože jsem jej nechtěla vláčet mokrý. Zkuste

ovšem něco sušit v dešti, takže jsem ho strčila co nejblíže plamenům. Samozřejmě to dopadlo 

očekávaně. Ručník se připekl a na mě opět vyskočila nějaká ta jiskra, jejíž dopadnutí na péřovku v 

ní způsobilo další díry. No tak jsem zase lepila, nic nového. A proč jsem byla oděná do péřovky, 

když prší? Před tímto trekem jsem si pořizovala bundu novou s peřím s hydrofobní úpravou, tedy 

odolným proti vodě. No a jak jinak otestovat funkčnost bundy, než za těchto podmínek?

Nejhorší nakonec bylo nacpat mokrý stan do obalu, do kterého jej balíme celý trek. Poprvé za dobu,

co jej vlastníme, se nám to nepodařilo, a pořád nám relativně velká část čouhala ven. Zřejmě nabyl 

na objemu díky vodě, jiné vysvětlení nás nenapadlo. Protože jej nosíme zvenku připnutý na batohu, 

usoudili jsme, že když je beztak mokrý, tak už hůře být nemůže, a přikurtovali jsme jej na bágl 

částečně trčící z vaku. Luboš mě akorát prosil, ať jednou za čas zkontroluji, zda se stan nevyklubal 

ven a zda jsme jej neztratili.

Počasí nám předvádělo, že si vůbec neví rady, jak vlastně bude. Chvílemi intenzivně lilo, chvílemi 

nepršelo vůbec, a to celé dokola. Lubošovi už to patrně vlezlo do palice, protože najednou začal 

radostně hulákat: „Bude pěkně, bude pěkně! Prší jen každých 15 minut!“ Patrně se zbláznil.

Tábořiště jsme opouštěli v 13,45 hodin. To není tak zlé, když uvážíte, že tohle bývala běžně doba, 

kdy jsme v minulosti na pochod vyráželi za normálních okolností. Nyní nás navíc čekalo jen pár 

kiláků, protože jsme se chtěli civilizaci pouze přiblížit, nikoliv tam dojít. Netlačil nás čas ani 
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nedostatek jídla, ba naopak. Dnů do konce dovolené a odletu letadla jsme měli ještě spoustu, takže 

nebyl důvod spěchat, pouze jsme se z bezpečnostního hlediska chtěli dostat blíže k relativnímu 

bezpečí.

Pochod v dešti

Jen co jsme se vydali na pochod a začali ukrajovat dnešní dávku kilometrů, mraky se konečně 

rozhodly, co budou provádět, a ustálil se stav vytrvalého pršení. Šlapali jsme po mechem pokryté 

stezce, kdy to našim nožičkám připadalo jak chůze v bavlnce. Prostě měkoučký došlap na podušku 

plnou vody, rostlin, hlíny.

Po asi půl hodině jsme překonali jeden sobí plot, což značilo vysunout břevna, prolézt a znovu 

zasunout, aby se jim nějaký ten býložravý jedinec neprotáhl do vedlejšího údolí. Teplota činila 

+3°C a my se jí přizpůsobili, dokonce i sváču jsme konali v dešti a zimě, a ani pod nějaký ten strom

jsme se neskryli. Ono totiž to ani jinak nešlo, když jsme opět dlabali borůvky, čímž jsme si znovu 

vylepšili stravovací režim. No a že bobule nerostou pod stromy, je jasné jak facka.

Vystoupali jsme na náhorní plošinu na předvrcholu Peurapää, kde na jedné straně hřebene krátce 

vylezlo sluníčko, a na druhé intenzivně pršelo. Marně jsem se všude kolem rozhlížela v očekávání 

duhy, nikde jsem ji bohužel nespatřila. Škoda, letos to vypadá, že duhu nevyfotím, zato jsem ale 

viděla jiný úkaz. Stín. Fakt stín? Stín totiž znamená sluneční paprsky. Kde tedy onen oranžový 

punťa je?

Sestup již nebyl tak pohodový, jako výstup. Na cestičce se zjevily kameny, a kromě toho, že došlap 

na ně může být bolestivý, taky ty kurvy mohou klouzat, a to tak, že hodně. Museli jsme si tedy 

dávat velkého bacha a nohy klást tak, aby nám nepodjely.
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Důvěřuj mému orientačnímu smyslu

Najednou jsme se ocitli na křižovatce dvou tras ve tvaru X. Naši úzkou stezku protínala mnohem 

širší cesta, vyjetá čtyřkolkami. Naše byla standardně značená, pomineme-li fakt, že jsme dřevěný 

sloup museli hledat, kdežto ta druhá, širší, byla neznačená. Zatímco Luboš se neomylně vydal dál v 

našem směru, já zavelela k odbočení doleva na tu neznačenou. Odmítla jsem vytáhnout mapu a 

zorientovat se v prostoru, protože jsem přesně věděla, kde jsme, mrkla jsem pouze na displej GPS, 

který ukazoval 16 hodin a zdolaných 5,1 km. Na tomto treku jsme GPS využívali převážně jako 

hodinky.

„Důvěřuj mému orientačnímu smyslu,“ zavrčela jsem na Luboše.

„OK,“ prohlásil, a následně se zarazil: „Cože?!“

Skoro jsem se u toho rozcestí urazila. Na emoce ale nebyl prostor, protože frflající Luboš mě 

odmítal následovat, dokud se nepřesvědčím v mapě o naší poloze. Protože jsem si dobře pamatovala

z ranního čtení mapy, co nás dnes čeká, sebejistě jsem mu navrhla, ať mi dá šanci tak půl kilometru 

a když se ukáže, že jsem pravdu neměla, čtyřikrát před ním padnu na kolena a odprosím ho o 

odpuštění.

Nakonec jsem ho ani nemusela nějak více přesvědčovat, pouze stačilo bez zaváhání vykročit na 

vyjeté koleje čtyřkolek a jemu nezbylo než mě následovat, přeci jenom jsem nesla vařič a jeho 

kartáček na zuby.

Zatímco on šlapal za mnou a divil se mé nepochybné důvěře ve své

schopnosti, já tak klidná vevnitř, jak jsem působila zvenku, nebyla.

Znám se totiž, a vím, jak snadno zaměním východ a západ, seknu se v

počtu kilometrů a podobné omyly. Než jsem ale mohla více začít

panikařit, zjevily se před námi bažiny, které bylo nutno překonat, a na

jejich konci jsem zahlídla... Vysněnou kadibudku! To by jeden nevěřil,

jakou radost může učinit prostá existence dřevěného hajzlu. Luboš zíral a

téměř padl poděkováním na kolena on.

Až tak jsem to nechtěl

Náš přechod mokřadů byl přesně načasován. Jen co jsme přes ně začínali opatrně ťapat, spustil se 

silný liják, takže na nás voda šplíchala ze všech směrů. Naštěstí těch pár set metrů se nám povedlo 

relativně bezpečně přehopkat na druhou stranu, kde jsme s úlevou shodili batohy ze zad. Luboš se 

okamžitě vrhnul do přípravy ohniště, což opět znamenalo práci s pilou a sekyrkou. Já zatím 

připravovala na vařiči večeři. Napřed jsem se vydala tak daleko do bažin, kam to ještě bylo 

bezpečné, a z jejich povrchu jsem se snažila postupně nabírat tu nejméně zakalenou vodu.
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Luboš vystavěl kolem ohniště bariéru z kamenů a dovnitř nakladl polena dle specifického systému, 

jehož jinotaj mi není znám. Já bych při přikládání popadla nejbližší kládu a tu prdla do ohně, ne tak 

Luboš. Ten si jako obvykle vyhrával s dřívím různé délky, a jedno takové zrovna umístil pečlivě na 

oheň a podepřel ho o kámen. Ovšem zapomněl na fyzikální zákony, kdy na principu páky se kámen 

vymrštil, padl do ohniště, zboural celou pečlivě naskládanou

pyramidu dříví a rozprášil jiskry a uhlíky všude kolem. „Až tak

jsem to nechtěl,“ pípl nešťastně Luboš. Abych ho povzbudila za

jeho neúspěch, vrazila jsem mu do ruky nikoliv flašku fernetu, na

to dojde záhy, nýbrž právě hotovou večeři. Jednalo se o expediční

stravu zakoupenou zde ve Finsku, a moc jsme si oba pochutnali.

Nejenom že to splňovalo naše standardy pro trekové jídlo, tedy

aby toho bylo dost na zaplácání žaludku a aby to bylo teplé, tohle

bylo navíc i chutné a každá porce byla opravdu obrovská.

Nasoukat tohle množství do sebe na začátku putování by

nepřicházelo v úvahu, nyní do nás zahučelo jako malina.

Jak oheň postupně prohrával svůj boj s deštěm

Zatímco jsme dlabali véču v částečně krytém přístřešku, bez ustání pršelo. Luboš sice měl opět 

záchvěv halucinací, kdy se mě snažil v okamžiku nejsilnějších srážek přesvědčit, že vidí modrou 

oblohu, ale tyto jeho údajné vidiny jsem mu nevěřila, a ani mi nestálo za to se uvedeným směrem 

podívat. Horší spíše bylo, kde budeme dnes spát. Otáleli jsme se stavbou stanu tak dlouho, až 

najednou padla tma. Neměli jsme problém vztyčit náš příbytek v dešti za svitu čelovek, jako už 

mnohokrát, nyní mě ale osvítil nápad. Co takhle zůstat na noc v přístřešku? Zatím jsme vždy spali 

ve stanu, nyní se nám již pobyt ve Finsku krátil, a jelikož sem nedorazili žádní další turisté, měli 

jsme jednu z posledních příležitostí zažít kultovní noc v horách ve Finsku pod střechou. Sice ne 

jako loni pod Halti ve srubu, ale přesto pod střechou. Luboš nadšeně souhlasil. Paradoxně bychom 

měli tepleji ve stanu, než v boudě z jedné strany otevřené, protože tento typ obydlí zajistí pouze 

krytí před deštěm a větrem, a teplota tam bude úplně stejná, jako venku. Nevadí, za ten pobyt u 

sálajícího ohniště a pohled na něj ze

spacáku to stojí. Užívala jsem si vše do

poslední chvíle. Ustlali jsme si na

karimatkách a zalezli do zimních péřových

spacáků, zatímco teplota pomalu klesala

pod nulu. Naštěstí se Luboš přepil čaje,

takže musel co hodinu močit, a při každé

mikční pauze poctivě přikládal do ohně. Ten
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vyhasl až někdy nad ránem, kdy Luboš konečně vypustil všechnu tekutinu přijatou večer, a tvrdě 

usnul. To už jsem se do Morfeovy říše pomalu nořila i já, takže mi vůbec nevadilo, že oheň pomalu 

prohrává svůj boj s deštěm, a na našich spacácích vzniká námraza.

Statistika

Kaptukaislampi -Kopsusjärventie: výška 316 m, vzdálenost 5,88 km, nahoru 94 m, dolů 78 m
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Den 16., pondělí 17.9.

Jak jsem ráno měla uhlíky na spacáku

Když jsem se ráno probudila, nikoliv spontánně, ale na řinčení budíku, venku stále ještě pršelo. Dle 

Luboše, který chodil průběžně na kadibudku, v noci ani na chvíli nepřestalo. Spacák jsem měla v 

dolní polovině pokrytý černými uhlíky, napadanými sem z nedalekého ohniště. Naštěstí materiál 

vypadal o něco odolněji, než ten na péřové bundě, takže na první pohled nejevil nějaké známky 

propálení.

K naší neskonalé radosti se po našem zvertikalizování intenzita srážek zmírnila, takže jsem mohla 

být oděná do péřovky. Vydala jsem se pro vodu do nedaleké rozlivky, a započala jsem přípravu čaje.

„V tom čaji něco plave,“ oznámil mi Luboš.

„Do čaje a termosek se nekouká,“ odvětila jsem mu známou trekařskou poučkou, navíc to, co 

Luboše iritovalo, bylo z mého pohledu naprosto benigní. Prostě se tam vyluhovaly nějaké lístečky z

bažin. Třeba zase bude mít halucinace, no co.

Protože ohniště bylo zbudováno v blízkosti živého stromu, průběžně jsme jeho kmen polévali 

vodou, abychom jej ochránili před žárem. Nemyslete si, že bychom byli takoví barbaři, jednalo se o 

oficiální ohniště, na které Luboš pouze kladl polena délky

jednoho metru, protože rezignoval na jejich řezání na

menší délku. No a jak jsem tak polévala strom, asi půl litru

vody se mi povedlo šplíchnout do rukávu bundy. Péřové

bundy. Prostě já její voděodolnost potřebuji otestovat

zevnitř i zvenku.

Jelikož jsme stan večer nechali mokrý v obalu, ani jej

nevybalovali, nemuseli jsme se proto nyní zdržovat jeho ranním bouráním, a pakovali jsme pouze 

spacáky a vaření. I proto jsme tábořiště opouštěli v opět pro nás nezvyklých 10,45 hodin za slabého 

mrholení.

Žene se na nás modrá obloha aneb támhle se to trhá

Prší. Prší už asi třetí den. Není tedy divu, že jakákoliv změna pro nás znamená obrat k lepšímu. 

„Žene se na nás modrá obloha,“ hýká nadšením Luboš a zcela pomíjí fakt, že na té údajně modré 

obloze jsou pouze černé mraky, z nichž na nás dopadá voda. Houby v našem okolí byly nacucané 

tak, že pod objemem vody v nich obsažené měly prasklé kloboučky. Prostě jedinci této říše, kdysi 
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řazené k rostlinám, nyní považované za živé organismy a vyčleněné do samostatné skupiny, do sebe

nasákli více tekutiny, než byli schopní pojmout.

I já jsem se nakazila Lubošovým entuziasmem, a navzdory mrholení z jednolitě tmavé oblohy jsem 

zvolala: „Tamhle se to trhá!“ Nic se netrhalo, déšť byl zhruba tak silný, jako celý den, a jediné 

vytržení ze stereotypu byl přechod bažin. Totiž jak se dnes opět vyskytovaly na stezce kameny, tak 

pochod přes mokřady znamenal měkký došlap. Že jsme se u toho propadali nad kotníky, nám přišlo 

natolik normální, kdy jsme více ocenili měkký došlap a neřešili čvachtání pod našima nohama. 

Zpestřením nám byl polorozpadlý most, kdy bychom spíše uvítali jeho absenci, a přechod na 

druhou stranu potoka Kakslauttanen bychom řešili

přijatelnějším naházením nějakých těch stromů a klád,

což se nám jevilo bezpečnější, než nutnost vlézt na

zbytky mostu, neopravovaného tak deset let, možná i

více. Každopádně se zadařilo dostat se suchou nohou

na druhý břeh, což jsme ocenili, protože vykoupat se

při aktuálních +4°C by nebyl dobrý nápad. Horší spíše

bylo, že nám pršelo i do sváči, kterou jsme

konzumovali vestoje, odění do nepromokavých bund.

Přece to tady nenechám

Průběžně jsme se pásli na borůvkách. Poslední noc již teplota poklesla pod nulu, což znamenalo, že 

jejich chuť se velmi rychle vytratí, a zůstane jen taková nemastná neslaná. Rozhodli jsme se tedy 

spořádat jich co nejvíce to půjde. Naštěstí na většině našich přestávek, kromě té, kdy jsme 

konzumovali sýr, se všude kolem nás rozkládaly borůvky v míře větší než malé. Nejvíce se jich 

nacházelo na náhorní plošině bez výhledů, dále v návětrném, tedy větrem a deštěm bičovaném 

místě, kde se dokonce Luboš rozhodl přiobléct. Já tak činila prakticky na každé delší pauze, kdy 

jsem se rvala do péřovky, ale on v průběhu treku tak učinil poprvé. Přecpaní borůveček jsme byli až

za ušima. „Přece jim to tady nenechám,“ zdůvodňoval Luboš svůj sběr. Já už měla modře zbarvené 

zuby, jazyk i sliznici dutiny ústní, takže jsem vypadala, jako kdyby mi byla zima a zfialověly mně 

chladem tyto partie.

Horší bylo, že na jednom vytipovaném plácku, optimálním

pro vyhlášení svačiny, se nikde nenacházely bobule vhodné

k posbírání. Nízké křoviny s nám známými lístky

jednoznačně ukazovaly, že se opravdu jedná o brusnici

borůvku, a výskyt čerstvých bobků hovořil sám za sebe.

Sobové nám vyžrali borůvky! Hajzlové zasraní!

Náš příchod na tábořiště v 15,13 překvapil i nás. Luboš mi
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dlouho nevěřil, že se nacházíme tam, kde být máme, ale nespletla jsem se. Kdybychom to měli v 

úmyslu, mohli bychom ještě dnes dojít do civilizace, což jsme v žádném případě nechtěli. Věděli 

jsme, že tato noc bude poslední v divočině, a hodlali jsme si ji pořádně užít. Ještě jeden oheň a 

večer u něj, ještě jedno bucání ve spacáku... Prostě zůstáváme, i když turistické středisko Kiilopää 

bylo od nás vzdáleno maximálně dvě hodiny chůze.

Příchod do civilizace oslavím čistými kalhotkami

Dorazili jsme k přístřešku Sivakkaoja, kde se Luboš okamžitě oděl po péřovky. Prý mu byla zima. 

Já provedla rozborku a sborku výbavy a zjistila jsem, že příchod do civilizace oslavím čistými 

kalhotkami. Na předchozím treku jsem si kalhotky průběžně prala a sušila různě u ohně či přivázané

zvenku na batohu během pochodu, zde, kdy nám prakticky kromě prvního dne pršelo, jsem byla 

vybavena dostatečným počtem exemplářů, a poslední čistý kus na mě čekal v nepromokavém pytli 

označeném „Lea – mikina“.

Po našem příchodu na tábořiště intenzivně pršelo, ostatně jako po celý den. Na chvíli ale vysvitlo 

sluníčko. Poprvé po několika dnech jsme se tak kochali pohledem na oblohu, na níž jsme mohli 

pozorovat paprsky, a nepadala na nás voda.

Zatímco kolem nás skákala sojka zlověstná, ve finštině s úžasně znějícím jménem „kuukkeli“, a 

snažila se přiživit na našem jídle, naprosto drze atakující cokoliv, co bylo dále od nás než půl metru,

rozhodli jsme se vyřídit administraci. Byli jsme opět na dosahu mobilního signálu, ach ta blízkost 

civilizace, takže po nezbytném ohlášení se rodině, že žijeme, jsem začala zajišťovat ubytování na 

zbytek našeho pobytu ve Finsku. Bohužel turistické středisko Kiilopää bylo beznadějně vyprodané 

a zpět do Ivala se nám nechtělo, tak jsem zarezervovala nejlevnější pokoj ve snobském centru 

Saariselkä, vzdáleném od Kiilopää asi 15 minut jízdy busem. Naštěstí mezi oběma místy jezdí 

jednou denně autobus. Bohužel ten z Kiilopää do Saariselkä je identický spoj, kterým jsme se 

vraceli z prvního treku, tedy s odjezdem v 11,50. Zítřek bude proto ve znamení velmi brzkého 

vstávání, stejně jako poslední den předchozího přechodu.
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Všichni jsme Kuukkeli

Onen pěkně zbarvený fógl, producírující se na dřevěné lavičce kolem nás, vždy přesně věděl, kam 

ještě dosáhneme některou končetinou a kam už ne. Loudil jídlo či alespoň drobky, vyzývavě se 

natřásal ocáskem a při jakékoliv naší snaze nacpat si do pusy oříšky vykonával nálety na naši ruku. 

Byl si vědom svého charismatu, a moc dobře, lump jeden, věděl, že po něm nedokážeme mrštit 

nějaký ten předmět. Zpupně poskakoval, a kdyby se pták mohl usmívat, tak bych řekla, že se nám 

chechtal do ksichtu. Stačilo ale vytáhnout foťák či kameru, a frrrnk, rázem byl pryč a nebylo po 

něm vidu ani slechu. Škoda.

K přístřešku dorazila dvojice sympatických Finů nalehko a ti nám prozradili, jak se onen opeřenec 

nazývá ve finštině. Díky tomu jsem pak dohledala i české jméno a později jsme zjistili, že prakticky

všechno se v Saariselkä nazývá Kuukkeli, počínaje naším ubytováním, přes další ubytování v 

Saariselkä a konče jiným ubytováním tamtéž. Stejně se zove i autobusová zastávka a obchodní 

středisko. Prostě všichni jsme Gogo, jen někdo je Kuukkeli.

Pohodový pár s námi zapředl rozhovor, kdy zejména chlapík byl zvědavý naše výlety zde a sám jsa 

nadšeným fotografem, chtěl shlédnout nějaké naše fotky.

Nechal si na displeji zrcadlovky promítnout asi stovku

záběrů a byl nadšený. Strašně nám záviděl, že putujeme

natěžko. On si do toho sám jít netroufl, protože manželka

by se na takový trek nevydala. Museli jsme mu vylíčit, co

už máme za sebou a on uznale potěžkal naše zpola vybalené

batohy. Oba trávili dovolenou v Kiilopää, odkud vyráželi na

jednodenní výlety.

Zlověstná sojka, co nosí štěstí?

Návštěvníci Laponska se setkávají s převážně rezavěhnědošedým milým a nebojácným ptákem, 

sojkou zlověstnou /Perisoreus infaustus, finsky kuukkeli, kuussanka, kuukhainen/, létající v páru 

nebo rodinných hejnech. Odkud se vzalo její děsivé druhové jméno, jestliže je to pták jednoznačně 

sympatický vzhledem, hlasem i chováním? Snad by se nabízelo to, co je typické pro nejeden 

severský ptačí druh: ptáci se nevyzpytatelně objevují i tam, kde je lidi neznají /třeba na jihu 

Švédska/, a vždy jako stvrzení mimořádně dlouhé a kruté zimy a tedy předzvěst všeho, co pak ještě 

celkem nedávno následovalo: hladu, nemocí, epidemií, smrti, případně i neúrody v dalším roce.

V Laponsku všichni ptáci představují pro hladového poutníka nebezpečí. Pro „blázny do 

Laponska“ je však právě sojka zlověstná ptákem štěstí a vítaným společníkem na jinak víceméně 

osamělé pouti. Nejsou tedy oni blázni do Laponska přicházející z jihu jen opravdovými blázny, kteří

namísto toho, aby se sojky varovali a případně se ji snažili zabít, z neznalosti riskují? Nebo si 
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naopak z Carla von Linné, který tohoto ptáka v 18. století klasifikoval a pojmenoval, jeho laponští 

informátoři vystřelili?

V jistém smyslu je tedy sojka zlověstná podobná naší a Krakonošově sojce obecné, i když ta les před

vetřelcem varuje daleko hlučněji. Les jejím prostřednictvím dává člověku najevo, jak se má chovat. 

Potíž pak případně nastává v ambivalenci možných výkladů těchto znamení.

Takže se sojkami těžko říct: buď se k nim člověk postaví jako Anče a dobře se provdá, anebo jako 

Trautenberk sojku zastřelí a zkazí si pušku, ale může i zbohatnout. Carlu von Linné něco prostě 

nevyšlo, protože se „zlověstností“ to

jednoznačně přehnal. Jeho označení „infaustus“

ostatně převzalo zřejmě jen názvosloví

německé /Unglückshäher/ a české. Pro Nory a

Švédy se jedná o sojku „lišejníkovou“, pro

naprostou většinu jazyků včetně angličtiny pak

„sibiřskou“.

/Volně podle https://fin.ff.cuni.cz/cs/ - Ústav

germánských studií, Finská studia/

Jak jsem hledala polární záři

Pokec u plápolajícího ohně byl moc super, bohužel jako nevýhoda se ukázalo s tím spojené 

obrovské množství vypitého čaje. Když oba turisté odešli, a slunce se již klonilo k obzoru a 

počínalo zapadat za protějším hřebenem, opět to vypadalo na nikým nerušenou noc. Rozhodli jsme 

tedy znovu nestavět stan, a přespat v přístřešku. Náš zelený příbytek jsme pouze rozvěšeli s 

maximální opatrností kolem táboráku a snažili se ho zbavit nasáklé vody, věděli jsme totiž, že 

domluvené ubytování v Saariselkä nebude tak luxusní jako hotel v Ivalu, a nebudeme mít tedy 

prostor pro dosušení věcí v pokoji.

Účinky požité tekutiny vyšly najevo v noci. Musela jsem čurat, a to dokonce třikrát. Protože se 

konečně vyjasnilo a byla vymetená obloha, slibovala jsem si polární záři, a vždy jsem si tedy velmi 

pečlivě kromě čelovky nasadila na kebuli i optiku, tedy brýle. Zatímco jsem po vymočení pátrala 

zrakem po obloze, neuvědomila jsem si, že tato změna počasí s sebou přináší i citelné ochlazení. 

Zbytečně jsem pak promrzla a po poslední výpravě ke kadibudce se mi již nepovedlo znovu zahřát, 

dlouho jsem se, znovu zalezlá ve spacáku, třásla ve snaze vygenerovat teplo. Marně. Geniální 

hřejivý pytlík, který mi mnohdy zachránil kůži, nyní nefungoval, a nepomohlo ani vybalení druhého

kusu. Drkotala jsem všemi svými zbývajícími zuby, nacpala se do péřovky, na hlavu si narvala tři 

vrstvy /čepici, kapuci bundy a kapuci spacáku/ a očekávala dlouhou, těžkou noc. Naštěstí uvedená 

kombinace zafungovala a v 2,45 jsem se konečně začala zahřívat natolik, že mi dokonce bylo vedro 

a péřovku si shodila. Poté jsem toužebně vytuhla a chrněla až do rána.
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Poučení pro příště: když už hledat na nebi polární záři při teplotách pod nulou, není dobrý nápad tak

činit v trenkách a triku. Hodí se na sebe navléct kalhoty a hlavně péřovku, těch pár minut 

ztracených odíváním těchto svršků se pak vyplatí při klidném spánku.

Statistika

Kopsusjärventie – Sivakkaoja: výška 307 m, vzdálenost 8,49 km, nahoru 132 m, dolů 154 m
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Den 17., úterý 18.9

Jasné nebe, neklamná známka našeho odchodu z hor

Budík v 5,30 jsem naprosto ignorovala, horší bylo, že jsem nakazila i Luboše. Nechala jsem 

nastavené opakované buzení po 10 minutách, abychom nezaspali a nezůstali zde viset kvůli 

zmeškání jediného busu. Luboš vstal v 6,30 a stěžoval si, že ho zebou nohy. Já se vykoulela v 7,10 a

první můj pohled směřoval k teploměru. Ten jsem měla upevněný na zrcadlovce, tuto nacpanou v 

lodním pytli a umístěnou u našich hlav, úplně vzadu v částečně krytém přístřešku. Rtuťová či jaká 

to stupnice ukazovala -5°C, takže jsme noční teplotu odhadovali na -10°C až -15°C. Jak jsme 

později zjistili v turistickém centru Kiilopää, celkem jsme se trefili.

Tam totiž naměřili rovných -12°C.

Pohled na čistě modrou oblohu nás ani nepřekvapil. Klasika, jasné

nebe, neklamná známka našeho odchodu z hor. Nevadí, však náš pobyt

v pěkné přírodě ještě nekončí, stále jsem měla ještě jedno eso v

rukávu, a tím byl jednodenní výstup nalehko na vrchol Kiilopää,

snadno dosažitelný ze stejnojmenného turistického centra, kam se zase

pro změnu dokážeme dopravit busem ze Saariselkä, kde máme

domluvené ubytko.

Protože jsme už byli zkušení, a věděli jsme, že v hotelové části

turistického střediska Kiilopää se dá zaplatit snídaně i pro neubytované hosty, jen jsme si nyní zobli 

pár oříšků, abychom něco dostali do žaludku a do krve, a nezkolabovali při pochodu. Cílem bylo 

nechat si tolik místa v zažívacím traktu, aby se do nás vešlo něco z těch dobrůtek, servírovaných 

formou švédských stolů.

Boty zmrzlé na kost, obvyklý to scénář ze zimních hor

Luboš v pohorách pobíhal po tábořišti v marné snaze zahřát si studené nohy. Mě tahle chuťovka 

teprve čekala. Boty byly zmrzlé na kost a dosahovaly parametrů lyžáků. Obvyklý to scénář ze 

zimních hor, jen s tím rozdílem, že kalendářně ještě

zuřilo léto, alespoň ve střední Evropě jo. Dostat se do

pohor byl nadlidský úkol, ale povedlo se mi to, akorát

nešly pořádně stáhnout šňůrkami. Znala jsem další

průběh. Boty je nutné zahřát zevnitř svým oběhem,

později trochu povolí a bude možné je sešněrovat tak,

aby se v nich dalo pochodovat. To ovšem nějakou dobu
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potrvá, odhadem několik hodin.

Luboš zapálil oheň, protože bez něj si nedovedeme představit táboření. Nemuseli jsme se zdržovat 

přípravou čaje, protože ten jsem fikaně navařila do termosek již večer, a vydali jsme se v 8,13 na 

pochod. Luboš z principu nechtěl do bundy, ale díky mrazu neměl na výběr, a dokonce si oděl 

teplou čepičku. Mě po pár stech metrech neskutečně začaly bolet prsty rukou a klepala jsem se 

zimou. Teploměr ukazoval -6°C, takže jsem za tento výlet poprvé vytahovala rukavice a honem je 

rvala na ruce, což se mi díky jejich promrznutí nedařilo. Nakonec se mi to ale povedlo a usilovně 

jsem hýbala prsty ve snaze je prokrvit a přivést k životu. Pokud si někdo myslí, že rukavice jsou na 

letní přechod podobného druhu zbytečné, tak aktuální podmínky ukázaly, že tomu tak není, a je 

lepší být připraven, než zaskočen. Rukavice, péřovka a čepice jsou standardní vybavení i na letní 

dovolenou.

Proč je výhodná vazoneuróza aneb kterým směrem je Kiilopää?

Když už se mi zadařilo prokrvit prsty horních končetin, začali jsme oba řešit podobný problém na 

opačné straně těla, tedy na nohou. Ty stále byly zmrzlé jako rampouchy. Zde se ukázalo, jak je 

výhodná vazoneuróza, tedy porucha funkce cév, projevující se špatným prokrvením určitých oblastí 

těla, kdy se jedná o funkční poruchu, tedy nadměrnou reakci na specifický podnět, a to chlad. Já 

mám nohy ledové běžně takových šest měsíců v roce, takže pro mě prožívaná situace nebyla 

žádným překvapením, ale Luboš na tohle zvyklý není, a prochladly mu haxny natolik, že se snažil 

dupat a skákat kolem mě. No není lepší být defektní, než mladý a krásný?

Protože jsme se těšili na výhody civilizace typu žrádlo a kafe, tak přes ideální podmínky jsme 

zvolili raději nejkratší cestu do Kiilopää, než pokračování přes tundru. Podle mapy jsem vytyčila 

jednoznačný plán: nasmahnout to přímým azimutem kolmo na silnici a po ní doťapat do 

turistického centra. Zkratka, kterou jsem vymyslela, se nesla v duchu „je to sice dál, zato horší 

cesta“, přesto jsme v podstatě utíkali, protože stále jsme měli negativní tepelnou bilanci. Naštěstí 

nejsme úplně blbí, a asfaltku jsme neminuli, pouze jsme se na ni museli dostat přes rokli a přelézt 

svodidla. Tam jsem jednohlasně určila pokračování doprava, což Luboš neschvaloval, protože měl 

utkvělý pocit, že Kiilopää leží opačným směrem. Odmítla jsem s ním o tom diskutovat, pouze jsem 

mu navrhla, že když mi nevěří, ať si kráčí, kam si zamane, ale já jdu na snídani doprava a jsem 

maximálně ochotná ho nabrat do busu, až kolem něj budu projíždět. Rozdělit naši dvoučlennou 

smečku nechtěl, tak zabočil, kam jsem já zavelela, a záhy se mohl přesvědčit, že jsem nás 

navigovala správně.

Krátká vsuvka: Luboš se řídil svým orientačním smyslem, který já postrádám. Ten mu sdělil, kde se

nachází Kiilopää, ovšem se vůbec netrefil. Já, neobdařená tímto vrozeným instinktem, se mohu 

držet pouze mapy, což se někdy, jako v tomto případě, ukázalo výhodou, jindy to ovšem bývalo 

spíše kontraproduktivní.
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Dobře investovaných 12€ aneb tepelný kolaps

Do turistického centra Kiilopää jsme dorazili v 9 hodin. Poučeni z minula jsme si u vchodu shodili 

batohy, zaplatili za každého 12€, což se ukázalo jako dobře investované peníze, a vrhli se na 

snídani. Oba jsme si pořádně zavdali osvědčeného černého prejtíku v jitrnicovém střívku, 

osmaženému na pánvičce, k němuž jsem já zakusovala vyloženě vegetariánský, výborný mrkvovo-

kukuřičný koláček.

Po naplnění našich žaludků, kdy jsme si oba dávali velkého bacha, abychom se nepřežrali jako před 

týdnem, jsme už jen sem tam do něčeho ďobli, a zakoupili pohledy a poslali široké síti kamarádů a 

rodinných příslušníků. Já při pohledu do zrcadla s překvapením zjistila, že pět dnů nečesané strniště

vlasů vypadá podstatně hůře, než desetidenní. Rozdíl byl v tom, že tohle bylo méně mastné, tudíž 

více ztopořené a tím pádem rozježené všemi směry.

Následně u nás nastal tepelný kolaps. Ačkoliv jsme oba byli

přecpaní téměř k prasknutí, tak jsme se v jídelně klepali zimou a

nemohli se zahřát. I tohle jsme už zažili a dokonce mnohokrát,

většinou po pobytu v chladném prostředí a následnému příchodu do

tepla. Údajně se v polárních oblastech na léčení tohoto syndromu

používaly Eskymačky a proces zvaný „výměna genetické

informace“. Jelikož se široko daleko nevyskytovala žádná

Eskymačka ochotná zahřát dva promrzlé Středoevropany, použili jsme námi osvědčenou metodu, 

familiárně pojmenovanou „Světáci“. Prostě jsme pokoutně vytáhli zásoby fernetu a tajně si ho lili 

do čaje /Luboš/ či do kafe /já/. Pomohlo to. Buďto jsme chlad přestali cítit úplně, nebo nám bylo 

naprosto jedno, že je nám zima :-)

Třetí, Bohoušku, třetí

Pamětliva toho, jak jsem se naposled přepila kávou, ovládla jsem se v počtu zkonzumovaných 

hrnků této černé tekutiny. S končící snídaní jsem v sobě měla pouze kávy dvě, a třetí, Bohoušku, 

třetí, jsem do sebe slastně vlila úderem 10. hodiny, kdy bufetová část končila, s čímž jsem, co se 

týče kávy, pro nejbližších několik hodin vystačila.

Luboš se pak vyvalil na stůl a usnul na zkřížených pažích, zatímco já dopisovala resty v deníku. 

Opět jsem měla problém s ostřením do blízka, i když ne tak výrazné, jako před několika dny, kdy 

jsme zde končili při přechodu parku Urho Kekkonena. Doufala jsem, že stejně jako minule, i nyní 

tento stav postupně odezní.

Následoval přesun busem do Saariselkä, kde jsme měli domluvené ubytko v jednom ze zařízení, 

nesoucím v názvu slovo Kuukkeli, tedy sojka. Protože samozřejmě ještě neměli uklizeno po 

předchozích hostech, zapadli jsme na kafe. Kam jinam než do obchodního centra Kuukkeli, do 
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kávarny Kuukkeli? Tam jsem si dala čtvrté a posléze i páté kafe tohoto dne. Hlad jsme neměli, 

jelikož jsme ještě ani jeden z nás nevytrávili pozdní obří megasnídani v Kiilopää, takže jsme 

plánovali pouze vyrazit na nákup proviantu a stravovat se z vlastních zdrojů.

Pokud se chcete ubytovat, jděte na poštu

Když jsem včera večer, po příchodu na tábořiště Sivakkaoja, rezervovala na tři noci nocleh, přišel 

mi mail s instrukcemi, jak se máme ubytovat. Protože čas našeho příchodu jsem znala poměrně 

přesně, korespondoval totiž s příjezdem busu z Kiilopää, kdy ovšem nebude připravený pokoj pro 

nás, domluvili jsme se, že si máme někam zajít na kafe, což jsme učinili, a měli jsme se zkusit 

poptat kolem 13,30, zda již bude hotovo. No a protože se jednalo o nejlevnější ubytování v 

Saariselkä, neměli recepci, ale klíčky se dle specifického systému vyzvedávaly v závislosti na čase 

příchodu. Protože nám to vycházelo na odpoledne, tedy v otvírací době zdejší pošty, byli jsme 

posláni do této instituce. Očekávali jsme zádrhel, přece jenom jsme si nedovedli představit, jak to 

bude probíhat. Když jsme vlezli do budovy pošty, což byl zadní vchod do supermarketu, kde se 

muselo prokličkovat uličkou z krabic balíků až k pultíku, museli jsme tam asi 10 minut čekat, až 

jedna z prodavaček zavřela kasu a šla se nám

věnovat. Bez mrknutí oka šáhla kamsi do

šuplíku, odkud vytáhla obálku „Tšekki“, což

znamená Česká republika, dala nám k vyplnění

registrační lístky a předala nám klíčky a

vouchery na snídani, která byla v ceně. Poplatek

za ubytování byl stažen z naší platební karty při
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bukování.

Když jsme šli po shození našich zavazadel na nákup, všimli jsme si v obchoďáku nápisu, že po 

zavírací době poštovní přepážky se klíčky od ubytování vyzvedávají u pokladen v marketu. Jak se 

to řeší, když někdo dorazí ještě později, což se běžně stává, protože do Saariselkä zajíždí bus z 

letiště v Ivalu od posledního letadla s příletem kolem půlnoci, jsme netušili. Třeba to ale mají 

vymakáno podobně, jako když pro nás hotel v Ivalu připravil pevnost Boyard.

Alespoň jeden vrchol bude

Měli jsme mít zítra volný den, kdy jsme plánovali vyprat a usušit se, ovšem předpověď počasí nás 

donutila změnit plány. Dnes bylo pěkně a na zítra rosničkáři slibovali stejný trend, pak se to má 

začít opět kazit, pro jistotu na delší dobu. Takže místo zahálky se další den pěkně zostra vydáme 

zdolat horu Kiilopää. Alespoň jeden vrchol tedy bude, když už se nezadařilo ani v parku Urho 

Kekkonen, kde jsme v mlze nevylezli na Sokosti, a otáčeli se asi 700 metrů od nejvyššího bodu, ani 

na stezce Ruijanpolku, kde jsme se ani nepokusili jít na Terävä-Nattanen.

Hned po příchodu do hostelu jsme si složitě zjistili, kde najdeme v budově pračku, což byl úkol 

hodný špiona. Na poštu jsme se vrátili ještě asi třikrát, než jsme získali požadované informace. 

Automatická pračka se nachází v místnosti se saunou, která je v provozu, tudíž odemčená, mezi 16. 

až 18. hodinou s tím, první hodina je určena ženám, druhá mužům. Prací cyklus trvá zhruba 60 

minut. Suma sumárum to znamenalo jediné. Prát zajdu dát já a pro vyprané věci skočí Luboš. Sice 

jsem si pohrávala s myšlenkou, že bych do sauny zaběhla znovu já, protože jsem nepředpokládala, 

že by má přítomnost v mužské sauně mohla vadit, ale Luboš mi to zatrhnul, nechápu proč. 

Každopádně jsme měli prádlo vypráno a díky ždímacímu cyklu i celkem vody zbaveno. V našem 

minipokojíčku Luboš natahal všude gumicuky, kde jsme posléze vše zavěsili. Nezbývalo nám než 

jen doufat, že vše do dalšího dne proschne, a nebudeme si tak muset na sebe navlíkat vlhké svršky. 

Sice vyprané, ale zato mokré.

Zakutali jsme se do peřin a usnuli spánkem spravedlivých, utahaných turistů.

Statistika

Sivakkaoja - Kiilopää: výška 318 m, vzdálenost 2,6 km, nahoru 49 m, dolů 29 m

Celková překonaná vzdálenost 121 km
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Část pátá

Úskalí civilizace
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Den 18., středa 19.9.

Kdo nebyl na vrcholu Kiilopää, jako by zde ani nebyl

Zdolání hory Kiilopää bylo lehčí, než jsme vůbec čekali, alespoň ve srovnání s tím, co už jsme měli 

za sebou. Busem jsme dojeli ze Saariselkä do Kiilopää, odkud jsme po krásně zpevněné, excelentně 

značené stezce šplhali na stejnojmennou horu. Vycházka na odpoledne pro důchodce, kterým jsme 

utekli, a povedlo se nám tak být na vrcholu samotným. Měli jsme na spáchání foto a video 

dokumentace asi 20 minut, než dorazil štrůdl ostatních turistů, a čas, kdy jsme mohli být osamoceni 

na zdejším úchvatném vrcholu, jsme zužitkovali do mrtě. Máme jak společnou fotku, tak i 

videosekvenci, a při sestupu jsme pak s hrůzou v očích potkávali celé zájezdy. Nevadí, nám to vyšlo

tak akorát.

V turistickém středisku Kiilopää jsme se ocitli asi tři čtvrtě hodiny před odjezdem busu zpět do 

Saariselkä, a k našemu překvapení ještě servírovali oběd formou švédského stolu. Tak jako snídani, 

i tento oběd bylo možné si zakoupit i pro zde neubytované, čehož jsme využili, a pojedli nějaké ty 

rybičky a podobnou havěť. Já si opět dopřála kafe v míře větší než malé, mě tohle jednou porazí.

Nejvíce nás mrzelo, že krvavá jitrnička z včerejšího rána zde nebyla nabízena. Nevadí, zato zde 

měli úžasnou rybí polívečku a hlavně ty chutné vegetariánské mrkvovo-kukuřičné koláčky. Mňam.

Díky dnešnímu úspěšnému dni jsme si tak mohli „odškrtnout“ další položku na seznamu, tedy 

výstup na vrchol. Jelikož nám vyšlo počasí a tím pádem i výhledy, nelitovali jsme vynaložených sil 

a času.
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Povýstupové obžerství

V našem ubytování Kuukkeli v Saariselkä jsme si pak připravili večeři. Protože jsem brala tu 

nejlevnější možnost přespání, měli jsme společné sociální zařízení s ostatními zde přespávajícími, 

což sice bylo nevýhodou, ovšem sdílená kuchyňka tohoto objektu veškerá negativa převažovala. 

Mohli jsme si tak nakoupit prakticky cokoliv, co se dalo připravit ve zdejších podmínkách. Nastalo 

tak klasické povýstupové obžerství. Co je to už jsem kdysi vysvětila, ale opakování je matka 

moudrosti, jak tvrdili již staří Latiníci. Povýstupové obžerství je naprosto normální součást 

dálkových treků a nastává po návratu do civilizace, kdy do té doby jedinec, živící se konzervami, 

expediční stravou, suchary, těstovinami, má najednou přísun normálního jídla. Zakoupili jsme si 

tedy obalované filé a půl litru oleje a já to pak poctivě smažila. Oba jsme to pak soukali do sebe, až 

se nám dělaly boule za ušima. Kromě tohoto jsme měli i palačinky, samozřejmě pořízené ve formě 

hotových korpusů, přece nejsem magor, a na to jsme si pak každý plácali ingredience dle vlastních 

chuťových preferencí. Luboš si lívance mazal džemem

a já paštikou a oba jsme si na to kladli sýr a já navíc i

salám. Mňam.

Kromě žrádla jsme ale vykonali ještě jiný důležitý

nákup. Pořídili jsme si novou buzolu. Sice tohle mohlo

počkat až do našeho návratu domů, ale jsme chroničtí

prokrastinátoři, kteří si to musí koupit buď hned, nebo

se k tomu pak už nikdy nedostanou. Měli jsme tak

důležitý nástroj pro orientaci v terénu. Chtělo by to ho

hned otestovat, ovšem náš finský čas se krátil mílovými

kroky, pozítří nám totiž letí letadlo domů.

Kam s námi dále?

Neprozřetelně jsem díky zdejší wifině Lubošovi na mobilu ukázala trailer k treku v Grónsku s tím, 

že bychom tam příští rok mohli jet. Bohužel než jsem se sama se sebou dohodla, zda do Grónska v 

roce 2019 chci, Luboš shlédl uvedenou upoutávku, a nadchnul se pro ni natolik, že to bral jako 

hotovou záležitost. Já přitom po zvládnutí letošní navigace v neznačeném terénu zvažovala i 

přechod divokého parku Sarek ve Švédsku. Tož co teď? Pokud by všude jinde probíhal podobný 

trend, jaký pozorujeme ve Finsku, tedy nechutné civilizování treků, bylo by záhodno se do Grónska 

vydat dříve, než tam vybudují dálnice pro pěší. OK tedy, pro tentokrát se tedy nechám ukecat, a 

pojedeme tam, kam chce Luboš. Ale pro příště už se sebou takhle zametat nenechám :-)

Zbytek povýstupového dne pak probíhal vyloženě nudně. V hostelu Kuukkeli jsme se ve 

společných prostorách občas s někým potkali. Většina ubytovaných hostů tam trávila jedinou noc, 
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pozdě večer přijela a brzo ráno zase odjela. Autem. Proč tihle na první pohled movitější turisté 

nejdou raději do hotelu? Měli by to sice dražší, ale rozhodně komfortnější.

Největší nevýhoda hostelového systému bylo to, že WC bylo pro všechny společné na chodbě. Za 

každou potřebou jsme se tedy museli obléct alespoň natolik, abychom nebudili veřejné pohoršení, a 

takto se vydat na onu místnost.

Statistika

Není. Prostě jsem si neopsala údaje z GPS, pokud jsem si ji vůbec tehdy brala. Ale podle mapy by 

to mělo být 5,3 km, nahoru 561 metrů a totéž dolů
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Den 19., čtvrtek 20.9.

Chytrá horákyně

Náš pobyt v civilizaci po dokončení treku Ruijanpolku připomínal chytrou horákyni. Ani ryba, ani 

rak, ani hory, ani kultura. Prostě od všeho kousek, včera vrchol Kiilopää, dnes odpočinkový den. To

již dle předchozí předpovědi intenzivně pršelo, a venku bylo pár stupňů nad nulou, jak jsme se 

přesvědčili ráno, když jsme ťapali z hostelu Kuukkeli do kavárny Kuukkeli na snídani. No a protože

na snídani se nechodí v pohorách, obuli jsme se do brodících bot, které si Luboš nazul naboso, a já 

se narvala do nepromokavých ponožek, jelikož naše trekové po včerejším výstupu začínaly jevit 

známky pachového terorismu. Zajímavé, že na několikadenním putování nám ty stejné fusky 

nevadily. Asi to bylo způsobeno tím, že nyní jsme přebývali v civilizaci, tedy v dosahu zařízení 

obecně známému jako sprcha. Přechod asi 100 metrů přes parkoviště, kde voda stála v kalužích, a 

na nás seshora padaly intenzivní srážky, bych nepopsala jako „běžnou cestu na snídani“.

Jako včera, ani dnes od nás nikdo nepožadoval nafasované vouchery na snídani. Prostě jsme si 

vybrali místečko u pultu na vyvýšených židličkách, jelikož kavárna spíše než kavárnu připomínala 

osvěžovnu typu baru, a poté jsme si z nabízených ingrediencí sestavili jídlo tak, jak nám 

vyhovovalo. K tomu samozřejmě nezbytné kafe, pro jistotu jsem hrnek otočila několikrát. Kávy 

prostě není nikdy dost.

Po naplnění našich žaludků jsme se vrátili zpět na náš

pokoj, kde jsme prokličkovali mezi schnoucími oděvy,

zavěšenými všude na gumicukách, a práskli sebou do

postelí. Však kam bychom se hnali, dnešek je ten správný

odpočinkový den, máme v nohách více než 100

kilometrů, zdolali jsme dva treky a jeden samostatný

vrchol, a další den nám letí letadlo domů. Oddech si

rozhodně zasloužíme.

KVOP

Výhled na další dny, co se týká předpovědi počasí, nevěstil nic dobrého. Opět bude pršet, a to až do 

konce našeho setrvání ve Finsku. Nechystali jsme se tedy na žádný větší výstup, ovšem co se 

zbytkem volného času? Letadlo nám letí až zítra, je tedy potřeba někde strávit dnešní upršený den. 

Lubošovi se nechtělo trmácet někde v dešti kamsi na výšlap, a mě zase nelákalo ráchat se v bazénu. 
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Poprvé na naší dovolené tedy dojde k rozdělení, kdy si navzájem udělíme KVOP a každý z nás si 

půjde po svých podle toho, kam ho osobní preference více potáhnou. Já si zvolila blízký vrchol 

Kaunispää a Luboš plavání v bazénu v jednom z okolních hotelů.

Jediný zádrhel byl klíček od budovy a následně od našeho pokoje. Měli jsme totiž jediný exemplář 

a museli jsme se domluvit, který z nás se vrátí dříve a počká na toho druhého vevnitř. Hodit klíčky 

někam do recepce nepřicházelo v úvahu, když hostel recepci neměl. Nevěděli jsme, jak dlouho nám 

naše aktivity budou trvat. Nakonec jsme se domluvili, že s ohledem na vytrvalé srážky bude menší 

zlo, když klíčkem budu vybavena já. Luboš se bude plácat v bazénu a vířivce a vrátí se občerstven a

zahřát, kdežto já dorazím mokrá a zmrzlá, spíše tedy počká on na mě někde v kavárně, než já na 

něj. Vybavili jsme se tedy vším nezbytným, tedy Luboš popadl ručník, do plavek se rovnou oblekl, 

do kapsy strčil dvacku a do ruky minerálku, já si vzala dokladovku a do malého baťůžku, 

užívanému jako palubní zavazadlo do letadla, minerálku, že mi to na ten krátký výlet stačit bude. 

Dali jsme si obrovskou pusu, popřáli relax a vydali se každý po svých záležitostech.

Kdo z Vás nebyl na vojně a nezná termín KVOP: Krátkodobé Volno k Opuštění Posádky

Autentická smska z vrcholu

Zdravim z vrcholu Kaunispa (aspon myslim, ze hsem na vyse jmenovanem). S Lubosem jsme se 

rozdelili - on nesdilel me nadseni z trmaceni se v 6stupnich v desti na kafe, toz nafasoval prachy, 

rucnik a plavky a sel si zaplavat do bazenu do jednoho z hotelu. Ze Saariselka je to asi 3 km. Jelikoz

jsrm si nevzala turistickou mapu, ale byla jsrm vybavena jen plankem z infocentra, hned na zacatku 

jsrm ztratila stezku, takte jsem sem splhala nekolika sjezdovkami (orientace byla jednoducha, stale 

nahoru), jednou jsem i musela prelezt drevenou zabranu proti snehu, co byla na okraji. Logicky 

hsem sem dolezla zasrana jak prase - idealni na to, ze zitra odlitame. Fcil rozmrzam, chlemstam 

kafe a vsude ze me kape voda. Dolu si stejnou cestou netroufam, jednak bych po sjezdovce uklouzla

a zasrala se i na prdeli, kde jsem zatim cista, jednak bych v mlze a desti nemusela trefit spravne 

dolu, hlavne hsem ale kokot, ktery si nevzal celovku. Vracet se budu druhou stranou kopce po 

silnici, coz je asi 2x delsi, ale z meho pohledu bezpecnejsi. P.s. Tak nejak jsem usoudila, ze toto 

neni vhodna smska na poslani mamince ;-)
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Co jen mám napsat mamince?

Mamce jsem nikdy nelhala. Možná jsem jí neříkala vždy úplnou pravdu, ale klasicky jsem nelhala. 

Průsery jsem jí vždy poctivě prozradila, často až ex post, ale netajila jsem jí nikdy nic, jen jsem 

prostě občas informace pouštěla po částech a v době, kdy už bylo jasné, jak situace dopadla, jako 

třeba v roce 2011, kdy jsem omrzla tak, že mi hrozila amputace.

Výše zveřejněnou smsku z vrcholu Kaunispää jsem mamce neposlala, ale měla jsem v plánu jí svou

eskapádu popsat z bezpečí tepla domova, ovšem bylo by záhodno ji o mých dnešních aktivitách 

informovat. Přeptala jsem se tedy ségry, co nám mamince napsat, a došla mi lakonická odpověď: 

„Napiš jí pravdu. Že jsi si zašla na kafe.“

Návrat byl nakonec podobně dramatický, jako výstup. Nebyla jsem vybavena čelovkou ani 

blikačkou, a jít po tmě, navíc za mlhy a deště, neosvětlená po silnici, která nemá chodník, jsem si 

netroufla, nehledě na dvojnásobnou vzdálenost, kterou bych musela zvládnout. Copak o to, to bych 

dala s prstem v nose, ale krátil se mi čas opušťáku a klíč od pokoje jsem měla já. Nakonec jsem to 

vyřešila šalamounsky. Brala jsem to kolmo na silnici, která se z kopce dolů klikatila, a klesala jsem 

napříč, kdy jsem přelézala svodidla. Směr jsem měla daný, zabloudění nehrozilo, a zabahněná jsem 

byla beztak až mezi lopatkami.

Medvědí sádlo, všude jen medvědí sádlo

V našem ubytování jsme se nakonec úspěšně potkali. Já tam dorazila asi 20 minut před příchodem 

Luboše, a snažila se tvářit, že tam takhle čekám už několik hodin. Protože jsme další den končili náš

pobyt a přesouvali se směr domov, nemělo smysl pokoušet se prát moje oblečení, umatlané 

výstupem na Kaunispää. Holt ačkoliv jsme si cíleně hadry přivedli do stavu použitelného k cestě 

domů včas, jsou jedinci, kteří se dokáží zamazat den před odletem.

Protože ještě byly otevřené obchody v Saariselkä, obešli jsme nějaké ty suvenýry v marné snaze 

sehnat medvědí sádlo. Totiž během našeho civilizačního intermezza v Ivalu jsme úplnou náhodou 

koupili balení medvědího sádla, kterým si Luboš potíral rozpraskané paty, a dle jeho slov byla tohle 

první mastička, která mu po letech trvání praskliny vyhojila. Proto jsme se tedy vydali do víru 

„velkoměsta“, že se tímto výborným krémem zásobíme na kila. Neuspěli jsme nikde, a to jsme 

prolezli všechny krámy. Škoda, že jsme těch kelímků tehdy v Ivalu nekoupili více, ale jednak se 

nám s tím tehdy nechtělo tahat přes druhý trek, jednak nás ani omylem

nenapadlo, že by taková věc jako medvědí sádlo mohla být nedostupná.

Dost nás to mrzelo, a dokonce jsme řešili, zda je logisticky schůdné to

vzít zítra při cestě na letiště přes Ivalo a tam si koupit medvědího sádla,

kolik uneseme. Nakonec jsme to zamítli, nechat si uletět letadlo kvůli

takové maličkosti jsme nechtěli.
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Tri dni ma naháňali

Měli jsme ještě jednu pochůzku, kterou jsme potřebovali vykonat. Totiž jak druhý trek byl o něco 

kratší, než jsme plánovali, navíc jsme i vařívali na ohni, zbyla nám nevyužitá plynová bomba. Bylo 

nám líto ji jen tak vyhodit, když může někomu z turistů ještě dobře posloužit. Kam ale s ní? Obchod

nám ji zpátky nevezme, to nám bylo více než jasné, takže jsme si zvolili místní informační centrum.

Tam jsme dívčinám onu bombu vnutili s vysvětlením, proč tak činíme. Obě dvě zaměstnankyně se 

zpočátku zdráhaly, protože prý to odporuje jakési legislativě, nakonec ale usoudily, že naše 

zdůvodnění je přijatelné, takže předpisy šly stranou a nevypálenou bombu od nás přijaly. Začaly se 

nás poté vyptávat, co jsme zdolali a jaké to bylo. Ubezpečily nás, že bažiny a řeky mohou být po 

deštivém období nebezpečné a neprůchozí, což vysvětlily na příkladu turistů, kteří se v tomto týdnu 

nemohli dostat přes jeden z rozvodněných toků v parku Urho Kekkonena, a museli čekat tři dny, 

než hladina opadla natolik, že již pak řeka šla brodit. V podstatě to muselo být někdy v tu dobu, kdy

jsme přecházeli bažiny a mokřady na druhém treku.

Uvedená historka nám ukázala, že činíme dobře, když nosíme jídlo s rezervou na minimálně dva 

dny pochodu a že se dokážeme přizpůsobit okolnostem ve smyslu redukce trasy pochodu a zvolení 

bezpečného přiblížení civilizaci. Hrdinů jsou plné hřbitovy.

Nám pak vrtalo hlavou, proč ti trekaři tábořili tři dny u řeky v zoufalé snaze vydat se na druhý břeh 

až poté, co to okolnosti bezpečně umožní, místo aby se buď

vraceli, nebo zkusili šlapat proti proudu tak dlouho, až by

našli spolehlivé místo k brodění. Těžko říct, neznali jsme

podmínky, ale asi neměli jinou možnost. Jít zpět po vlastních

stopách mohlo být neschůdné třeba kvůli bažinám, kterým

stoupla hladina, a chůze po břehu řeky mohla být nemožná z

důvodu terénu /křoviny, skály a podobně/. Rozhodně to

museli být zkušení výletníci, žádní začátečníci, když se pohybovali ve východní zóně parku, ještě 

divočejší, než jsme putovali my.

Kubýk a Míša na cestách /úryvek a foto z jejich deníku/

Šli jsme stále podél a hledali vhodné místo na překročení. To ale nepřicházelo. Ještě míjíme 2 

rybářské chatičky. Zavřené. Spát by šlo sice na verandě, ale jsme ani ne v půlce plánované 

vzdálenosti pro dnešní den. Jsou 4 odpoledne. Kolem 6, po dalších dvou hodinách pochodu podél 

řeky už zjišťujeme, že to asi podle plánu k chatě nedáme. Vyhlížíme další ohniště a laavu, které 

máme zakreslené na mapě. Tak trochu doufáme, že někde poblíž nich určitě půjde řeka překonat.

Chyba lávky. Teda žádná lávka. Teda že není lávka nás nepřekvapilo. Horší je, že jsme najednou na 

kopci, pod náma 20m sráz, tam jedna hodně široká řeka a na ní kolmo užší, o to však divočejší 
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přítok. Jdeme kousek dál, směrem proti proudu přítoku ale narážíme na třetí řeku, z které přítok 

první řeky vytéká. Jsme v pasti. Studujeme mapu, čumíme do ní jak porodní bába do turbíny. 

Možnosti jsou vrátit se, ale nevíme jak daleko nebo přebrodit. Problém je, že široká řeka je z 

našeho břehu nepřebroditelná. Rozhodujeme se tedy pro nejhorší variantu, jaká by mohla kohokoli 

napadnout. Přebrodíme nejdřív užší přítok (šířka odhadem 30m) a pak budeme brodit širokou cca 

60m řeku. Odhadujeme hloubku místy minimálně do půlky stehen, kalhoty tedy musí dolů. Jdu 

první. Proud je takový, že pořádně nejde ani přepichovat hůlky. Cokoliv nemá kontakt se zemí je 

okamžitě unášeno pryč. Peru se s tím jak se dá a před půlkou uznávám, že to nedám a vracím se 

zpátky na břeh rozmrznout. Příště nesmím čumět do vody, zamotala se z toho hlava. Další pokus 

Brába. Vybral jinou trasu, evidentně mělčí. Super. Je vidět, že se s tím taky pere, šoupe nohy kousek 

po kousku, hůlky stejně tak. Nicméně po nějaké době stojí bezpečně na druhém břehu. Honza stejně 

tak a já je stejnou trasou následuju. Uznávám, že tohle jít Míšu s batohem rozhodně nenechám a 

prázdný se vracím zpátky. Beru její batoh a jdeme znovu. Já do vody už potřetí, Míša hned za mnou.

Když se na druhé straně všichni potkáváme, jsme spokojení, že jsme se vymáchali jen od pupíku 

dolů. Pak se pouštíme do hlavní řeky. Pořadí zachováváme stejné, v jakém jsme došli. Kvůli tempu 

rozmrzání je to logické. Brába, Honza, akorát já přeskakuju Míšu. Když jsme 3 na druhé straně, 

hlasujeme, že tohle můžeme nechat i Míšu jít s krosnou, neboť oproti přítoku je to slabý odvárek a 

navíc sem zmrzlej, že už se mi znova pekelně nechce. Když ale vidím Míšu v půlce jak manévruje, 

sundávám mikinu a běžím jí radši naproti. Nakonec společnými silami dolézáme na druhý břeh. Na 

mále jsme měli jednou, když Míše podjel šutr a málem jsme plavali oba.
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Statistika

Opět nemám, a tentokrát to ani podle mapy nespočítám. Odhadem ale překonáno asi 9 km, nahoru 

172 m dolů 172 m /tohle převýšení asi jako jediné bude validní info/

Závěrem

Letošní Finsko bylo takovou důstojnou tečkou za naší severskou anabází. Nevěděli jsme, co máme 

od treku v Národním parku Urho Kekkonena čekat, a výsledky předčily naše očekávání. Byť jsme 

se prakticky pořád pohybovali v lese bez výhledů, kouzlo opuštěné divočiny na nás mělo větší 

pozitivní vliv, než kdybychom putovali oblastí s možností rozhledů. To, co se nám tak líbilo, byl 

právě ten klid a pohoda, ráno i večer ohýnek, žádný shon a spěch. Bonusem byla nutnost vlastní 

navigace v krajině bez značek a signálu. Celkově vzato paráda a Finsko nám tak ukázalo pěknou 

tvář. Takto zůstane v našich vzpomínkách a není vyloučeno, že se tam přece jenom jednou vrátíme. 

Děkujeme Ti, země sobů, za tolikeré vřelé přijetí.

Sepsala Lea Vargovčíková, vyfotili Lea a Luboš Vargovčíkovi
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