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Tento cestopis věnuji své kamarádce Markétě, která mě podpořila v mé tvůrčí krizi v roce 2017, kdy

jsem chtěla seknout s psaním cestopisů, a tak do mě hučela, až jsem se dokopala k sepsání zážitků z 

tehdejší výpravy. Za to jí patří můj dík, protože nebýt jí, nejspíše bych datlování svých deníků z cest 

pověsila na hřebík. Vážím si jejího přístupu o to více, že sama je spisovatelka vyššího levelu, 

vydávající své výtvory knižně.

Zdroje informací, pokud není v textu uvedeno přímo:

www.wikipedie.cz

Rough Guides

Lonely Planet

https://visitgreenland.com/

http://www.destinationarcticcircle.com/

https://www.hellosandy.cz/gronsky-pes/

https://www.extrastory.cz/5-nejhorsich-jidel-sveta-shnily-zralok-embryo-kachny-nebo-zkvaseni-

sledi-kam-se-hrabe-ryzovy-nakyp.html 

http://vtm.e15.cz/hercules-tropi-hlouposti 

https://www.autojournal.cz/dalnice-d1-mela-slouzit-v-pripade-valky-jako-tajne-letiste/ 

https://zoommagazin.iprima.cz/aerotoxicky-syndrom-0/skryta-hrozba-vzduch-ktery-dychate-v-

letadle-muze-byt-jedovaty-proudi-pres 

informační brožury z Grónska
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Kapitola první 

Přípravy
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Jak se finofilové vydali na vandr

V průběhu našich cest se z nás stali milovníci Finska – finofilové, kdy jsme se do tamní přírody 

natolik zaláskovali, až nás to nutilo se tam každý rok vracet. Rok 2018 ale byl přelomový tím, že 

přílišná globalizace pokročila i na dálný Sever, a my byli nuceni si hledat jinou oblast, ke které 

upneme svou vášeň, a tou zemí zaslíbenou se pro nás stalo Grónsko. Ptáte se, jak jsme na to vůbec 

přišli? Popravdě, já sama ani pořádně nemám ponětí, vybavuji si jen finální rozhodnutí, kdy jsem se

Lubošovi zmínila, že už vím, kam v roce 2019 na dovolenou, pustila mu na mobilu první video, 

které jsem nalezla, a on se pro výpravu do Grónska nadchnul takovou měrou, že jsem na to nakonec

kývla i já. Kde ale vznikl prapůvod toho, proč jsem mu navrhla zrovna Grónsko, naprosto netuším, 

nejspíše to byl jen takový nápad, který se mi zrovna honil hlavou, a Luboš se ocitnul v mé blízkosti 

v tom správném okamžiku, kdy jsem přemýšlela, zda se tam vydat či ne. Máte-li někdo pocit, že já 

se cítím pod vlivem Lubošova rozhodnutí, že

jedeme do Grónska, když to byla idea z mé

hlavy, tak jste uhodili hřebík na hlavičku. Jak

jsem totiž mohla tušit, že když mu předložím z

mého pohledu naprosto šílený návrh zdolat

nějakých 160 - 180 kilometrů kdesi v Arktidě,

tak jemu se to zalíbí, a místo aby mi to zatrhnul,

prohlásí, že je to dobrý nápad?

Nejsem si jistá, zda pro příště nebude lepší,

když si své tužby nechám raději pro sebe. Co

když mi úplně stejně nadšeně, jako nyní

Grónsko, odsouhlasí výpravu na jižní pól, což

mám řazeno ve svých dlouhodobých plánech ve

škatulce „Až neudržím moč ani myšlenku, zato budu mít dostatek plastových peněz?“

Zvládneme 160 kilometrů, když zatím naše nejdelší výprava činila

130 km?

Největším problémem se mi jevila vzdálenost, kterou je potřeba urazit. Dokážeme zdolat minimálně

160 kilometrů, když zatím jsme nejdále v kuse překonali 130 kilometrů v roce 2017 při pochodu k 

nejvyšší hoře Finska Halti? V otázce, zda to pro nás je či není zvládnutelné, nešlo přitom o délkový 
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údaj jako takový, ale o počet dnů, na který jsme schopni si unést jídlo. Zásoby jsou totiž to, co nás 

limituje. Pokud se vezme v potaz, že na člověka a den připadá v průměru půl kila jídla, je pro nás 

reálné si zásob vzít na maximálně 14 – 16 dnů pochodu, což obnáší 14 -16 kilo žrádla, včetně se 

započtením nezbytné rezervy pro případ nepříznivého počasí. Rozhodli jsme se, tedy přesně řečeno,

já jsem rozhodla, že to dáme. Nebudeme se přece vracet. Holt to bude chtít šlapat více, než jsme 

zvyklí, a být důslední ve smyslu nezdržovat se zbytečně, pokud to není nutné. 

Sice jsem Lubošovi ve slabé chvilce slíbila, že se v půlce otáčíme bez ohledu na okolnosti, ale on 

netušil, že já jsem pánem map. A kdo je pánem map, rozhoduje taky o dalším postupu, ale hlavně o 

tom, kde se aktuálně ta půlka nachází. A tak jako je

světelný rok míra dálková, nikoliv časová, jak by se na

první pohled mohlo zdát, tak i půlka treku v našem

pojetí není půlka zdolané vzdálenosti, nýbrž půlka

sežraných zásob. Já jsem tvrdila, že člověk se na treku

rozchodí, zoptimalizuje činnosti spojené s tábořením, a

vychytá mouchy při každodenním balení, takže ve

finále se mu ke konci bude šlapat lépe a rychleji, než

ze začátku. S klidným svědomím jsem tedy Lubošovi

odkývla, že se opravdu v půlce otočíme, aniž bych

dodala, že každý nejspíše máme na mysli půlku

jinou /dálkovou versus časovou/. A ne, opravdu není

řeč o půlce ve smyslu zadnice, byť mám dojem, že někdy by mi Luboš rád vysekal dvacet na holou. 

Ale to jsem odbočila.

Expedice v ohrožení

Ano, jednou se to muselo přihodit. Počítala jsem, že prostě se někdy před naší výpravou stane, že z 

různých důvodů nebudeme schopni odcestovat, jen jsem netušila, že to zažijeme právě nyní. Přesně 

tři týdny před Grónskem mě zplacatil zápal plic, kdy jsem v panujících vedrech soutěžila s počasím,

kdo z nás dvou dokáže vygenerovat vyšší teplotu, a akční radius, kam jsem byla schopná se dostat 

bez větší dušnosti, činil několik metrů, což přesně pokrývala vzdálenost obývák – toaleta v našem 

bytě. Z ložnice jsem se totiž k Lubošově nevůli odstěhovala poté, co jsem si pět nocí v kuse měla 

tendenci vykašlávat plíce, ačkoliv on se mnou chtěl i nadále sdílet lože společné, což jsem já 

odmítla z důvodu přenosu infekce, a obšťastňovala jsem tak sousedy z vedlejšího paneláku svým 

tuberkulózním chrchláním. 
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Naštěstí mi asi po šesti dnech horečka klesla a já už se nezadýchala při cestě na záchod, takže jsem 

se mohla vrátit ke svému oddanému manželovi, který samotu nesl nešťastně. Horší bylo, že má 

kondice klesla ne na nulu, ale k mínusu. Prostě ujít pár set metrů mi sebralo více energie, než jindy 

dvacka natěžko. Holt jednou došlo na má slova, kdy

jsem vždy tvrdila, že ty naše expedice nejsou o

kilometrech, ale o mentálním stavu, a že naše výlety

zvládne průměrný turista s běžnou kondičkou, pokud

na ni má připravenou hlavu. Letos jsem se měla

přesvědčit, zda jsem se svým názorem měla pravdu. 

Do práce jsem se vrátila přesně 14 dnů před odletem,

a nebyla jsem si jistá, zda vůbec přežiju pracovní

proces, natožpak později pochod natěžko s téměř

třiceti kily na zádech. Každopádně náhradní plán jsme

vymyšlen měli, a to poznávání inuitských osad

pomocí malých letadýlek. 

Pokud jste četli pozorně, tak vám vyšlo, že se zápalem

plic jsem byla doma 7 dnů. Bingo, je to opravdu tak,

do hokny jsem se vracela nedoléčená a v polovině užívání antibiotik. Nějak to prostě dopadne.

Dotahujeme k dokonalosti finišování těsně před odletem

A ono to nějak dopadlo. Sice jsem funěla jak sentinel při zdolávání dvou pater v paneláku, kde 

bydlíme, ale usoudila jsem, že to nějak půjde, tedy přesně řečeno, bude to MUSET jít. A ono to šlo, 

jak můžete usoudit na základě toho, že vůbec vznikl tento cestopis.

Můj překonaný zapal plic a s tím ruku v ruce jdoucí zánět ucha vpravo, na které mimochodem 

neslyším dobře dosud, a aplikovala jsem si do něj už asi šestery kapky s antiobiotikem, byl v 

podstatě detail ve srovnání s mnohem horším faktem, a tím byla potenciální Lubošova neúčast na 

naší výpravě. Nechal se totiž odvelet na služební cestu kamsi na východ, neptejte se mě kam, prostě

za Ural, a vypadalo to, že se vrátí v den, kdy máme odjet do Prahy. Nevěřila jsem, že do Prahy 

nakonec odcestuje, když jsem se s ním v pátek v pět hodin ráno míjela ve dveřích, kdy zatímco já 

jsem s obřím batohem kráčela vstříc pracovnímu procesu, on se vrátil z cesty přes půl Evropy a 

místo do postele si musel sbalit svůj batoh, uklidit byt a připravit jej na naši třítýdenní 

nepřítomnost. Měl na to pouhých pár hodin.
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Vše nakonec skončilo šťastně, a potkali jsme se v pátek odpoledne na Dolním nádraží, které po 

dobu dlouhodobé vlakové výluky suplovalo Hlavní nádraží. Řeč je samozřejmě o zatáčce před 

Vídní, nebo-li Šalingradu, tedy Brně. Tam jsme se

téměř pohádali, kdy k mému šoku, zlosti a údivu Luboš

přitáhl hrnec na oheň, který jsem já nechala doma

cíleně, protože jsem věděla, že na ohni letos vařit

nebudeme. Jednak totiž nebudeme mít z čeho oheň

založit, když v Grónsku nejsou lesy, jednak trek už asi

měsíc hoří, takže se dá předpokládat přísný zákaz

zakládání ohňů.

A proč mi tolik vadilo, že dovlekl druhý hrnec? Vaření

totiž nesu já, takže jsem nemohla cíleně odlehčit o asi

půl kila, které ten kastrol váží. Mimochodem, víte,

kolikrát jsme ten hrnec v Grónsku OPRAVDU

upotřebili? Jednou. Slovy jednou, a to ne kvůli vaření

na ohni, nýbrž jako rezervoár na právě uvařený čajík, a

to jenom proto, že tehdy zrovna vařič náhodou obsluhoval Luboš. 

Tundra v plamenech

Á propos, oheň. O tom jsem vám ještě nepovídala, že? Mamince jsem tento fakt celou dobu tajila a 

přiznala jsem se k němu až dávno po našem návratu z Grónska, ale sestra a švagr byli informováni 

plně. Co plně, ti byli určeni jako naše spojka pro případ průseru, kdy jsme si dokonce kvůli tomu 

pořídili satelitní komunikátor. Abyste rozuměli, v polovině července, tedy měsíc před naším 

plánovaným příletem, začalo na trailu hořet, a byl tři a půl týdne neprůchodný. Narychle někdo 

kompetentní v Grónsku vyznačil obchůdnou trasu, která i při stejné kilometráži měla zabrat asi o tři 

dny více, postupně z oblasti bylo evakuováno tuším 38 turistů, a důrazně se doporučovalo se na trek

nevydávat. 

Do té doby jsem si něco podobného nedovedla představit. Četla jsem z různých cestopisů na netu o 

požárech a uzavírkách na dlouhodobých trailech v USA typu PCT /Pacific Crest Trail, což je asi 

4300 km dlouhá dálková trasa/, ale neuměla jsem si to převést na místní podmínky. V době našeho 

odletu do Grónska, tedy v polovině srpna, se teprve podařilo požár uhasit, ale údolí, jímž trek 

prochází, bylo stále plné kouře, a otevření trailu se předpokládalo během několika dnů, jenže to už 

my měli být na trase, tedy mimo dosah telefonního signálu. Oblast totiž, pokud to nevíte, nepokrývá
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vůbec signál, ten končí pět metrů od poslední osady, které jsou na treku pouze dvě – na začátku a na

konci. Vyvstala tedy nutnost pořízení vybavení, jakým je satelitní komunikátor. Že to nakonec 

dopadlo jinak, než jsme plánovali, nikoho nepřekvapí. Švagr, ač chudák poctivka, se snažil pečlivě 

sledovat nás i události uveřejněné na FB, ale bylo mu to houby platné, protože my jsme kokoti, a 

dotaz na průchodnost trasy jsme mu poslali den a půl pochodu za místem, kde jsme se měli 

rozhodnout... Zase na druhou stranu, pocvičil se, osvědčil se, a nyní se již z funkce spojky 

nevykroutí :-)

Nikdy si nepořídím facebook aneb svět se obrátil vzhůru nohama

Mám chuť spíše napsat, že svět se v prdel obrací, ale mám strach, že mi bude vynadáno, že 

používám sprostá slova. Každopádně to nic nemění na faktu, že já, důsledný odmítač FB, jsem si 

nakonec účet založila. Nebyla totiž jiná možnost, když jediné aktuální informace o požáru na trailu 

se nacházely pouze v FB skupině, musela jsem tedy spolknout svou hrdost, vytvořila jsem si profil 

„sileni sobi“, napsala jeden, slovy jeden příspěvek, a tím to pro mě skončilo. Přestože tam nemám o

sobě uvedeny žádné údaje, respektive se to alespoň domnívám, chodí mi od té doby týdně tak 20 

žádostí o přátelství, které úspěšně ignoruji, a kdyby to šlo, tak si celý účet na FB zruším. 

Bohužel jsem se tak z kategorie „FB free“ dostala na úroveň běžné populace, kdy FB má každý 

blbec /bez urážky/. Každopádně považuji za zhovadilost celou situaci, kdy jediné informace o 

požáru a neprůchodnosti treku se dají nalézt a sledovat pouze na FB. Prostě se svět odehrává 

výhradně na FB, a kdo tam není, jakoby ani nežil. Bohužel jsem se z vysoce izolované a 

prominentní skupiny lidí, kteří FB nemají, zařadila k těm, jenž si bez něj nedovedou představit ani 

oběd v kantýně. Jestli mi letošní Grónsko něco vzalo, tak právě tohle. Už nikdy nic nebude jako 

dosud. Já mám FB. Řeky potečou do kopce, zamrzne rovník, roztaje Antarktida a přehodí se jižní a 

severní pól. Hrůza.
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Na tento výlet si rozhodně vezmeme slaninu!

Ach, ta angličtina, jak snadno dojde k neporozumění či diskomunikaci. Vzpomínám si, jak jsem 

před lety shlédla rozhovor s polárníkem Vaškem Sůrou, když hovořil o přechodu Grónska či 

Špicberk /podrobnosti si fakt nevybavím/, a popisoval, jak špatně pochopil otázku, zda si s sebou 

bere nouzový vysílač pro případ zavolání si pomoci, protože oblast není pokrytá běžným mobilním 

signálem. V angličtině se tento typ zařízení nazývá souhrnně „emergency locator beacon“ či 

„personal locator beacon, stručně prostě  „beacon,“ takže když se ho dotázali, zda má s sebou 

beacon, upřímně odvětil, že samozřejmě, a to spoustu. Ono totiž jemu tohle slovo znělo podobně, 

jako „bacon“, což je slanina, nebo-li špek. A toho si vzal opravdu obrovské množství.

Beacon, což česky znamená maják, obnáší více typů přístrojů, a jedním z nich je satelitní 

komunikátor. S ohledem na pořizovací cenu a nutnost následného sjednání si paušálu jsem se 

rozhodla si tento výrobek zapůjčit, ovšem bylo mi v

půjčovně  řečeno, že snažit se o tohle dva a půl měsíce

předem je beznadějné, prý se takové věci domlouvají

měsíce před akcí. Nezbylo mi tedy než si tuhle věcičku

zakoupit, a nakonec to nevyšlo až tak draho, vezmu-li v

úvahu, že Grónsko leží v roamingové skupině tři, kdy

cena za minutu odchozího hovoru činí 69 Kč, příchozí

49 Kč a sms 15 Kč. Pro týdenní pobyt v civilizaci po

dokončení treku bych tedy byla stejně nucená si

pořizovat místní SIM kartu. Díky vlastnitví satelitního

komunikátoru jsem jej užívala místo této SIM karty, a s

domovem proběhlo asi 520 smsek, rozhodně se mi tedy

investice do jeho koupě bohatě vrátila.

Pro nás existence téhle hračičky znamenala každý večer

z treku poslat zprávu, že jsme OK, sdílet naši polohu, a

hlavně mít pro případ maléru možnost zavolat si pomoc

díky tlačítku SOS.

Jestli máte pocit časového nesouladu, tak vězte, že

komunikátor jsem zvažovala zkusit si půjčit ještě dávno

předtím, než na trailu začalo hořet, ten oheň mé rozhodnutí jen umocnil. A ty prvotní důvody, které 

mě ještě před požárem k tomu vedly? Stručně řečeno, rodina, přesněji řečeno, maminka, víc to 

rozvádět fakt nebudu.

9



Bezpečná křídla aneb pojištění na leháro dovolenou

Jakoby nestačilo, že tam, kam se chystáme, vypukl požár, kromě toho vyvstal další, řekla bych 

podstatnější problém. Jak mě upozornil syn sousedky naší víkendové základny na Vysočině, tak 

většina českých pojišťoven zrušila pojištění pro cesty do zahraničí na putování MIMO turistické 

stezky. Já mu zpočátku oponovala, ale po prostudování podmínek několika pojišťoven jsem mu 

musela dát za pravdu. V současné době NELZE sjednat pojištění u české cestovní pojišťovny na 

trek mimo značené trasy. Naše Grónsko mělo být sice značené, takže teoreticky by se nás ten 

problém neměl týkat, ovšem pokud bychom museli obcházet místo, kde zuřil požár a původní trail 

by zůstal neprůchodný, dostali bychom se mimo oficiální značené stezky. Bohužel ale většina 

českých pojišťoven měla tak jako tak Grónsko ve výlukách, což znamená, že nesjednávají smlouvy 

na cesty do této destinace.

Sympatický chlapík sám věnoval čas prohledáváním netu, a objevil norskou pojišťovnu „Safety 

Wings“, což v překladu znamená Bezpečná křídla, která je ochotná pojistit i takové nomády, pro něž

ideální dovolenou představuje batoh 25 kg, denně 25 km, a noc strávená ve vlastním stanu. 

Nakonec jsem se po těžkém uvažování rozhodla Bezpečná křídla ignorovat, a uzavřela jsem 

pojistku kombinovanou, tedy připojištění u GEOS, což by měl být celosvětový systém vyhledávání 

a vyprošťování osob, a k tomu cestovní pojištění u české pojišťovny Uniqua, která jako jedna z 

mála neměla Grónsko na ignore listu. Zda to byla dobrá volba, netuším, protože jsme služeb ani 

jedné z agentur nemuseli využít.

Každopádně já byla dost vytočená tím, že

nikdo v ČR není ochoten pojistit na

takovou běžnou, v podstatě leháro

dovolenou, dva týpky v pokročilém

středním věku. No chápete to? Oč jsme

my rizikovější než běžný český paštikář

někde v daleké Dalmácii?

Přijde vám tahle anabáze zbytečná? V tom

případě doporučuji jít na jakoukoliv

pobočku cestovní pojišťovny a sdělit

údaje typu „trek v Grónsku,“ „neznačené

stezky,“ a věřte mi, že Vás vyhodí

zavřenými dveřmi.
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Dva dny před odletem aneb polibte mi všichni prdel /autentická 

zpráva z vocapu/

1. Zjistila jsem, že po více než 10 letech trekování už naše stanové kolíky potřebují vyměnit. 

Koupila jsem 10 nových a vyházela 18 ohnutých 

2. Na trailu se znovu rozhořelo, jak mě upozornil švagr. Já se totiž rozhodla nestresovat, a přestala 

jsem FB o ohni sledovat.

3. Nejsem typ pro putování podle displeje, uznávám mapu a buzolu. Holt to bude pudová záležitost 

- buďto to pude, nebo nepude 

4. Uzavřela jsem cestovní pojištění. Žádná česká pojišťovna nepojistí na turistiku za polárním 

kruhem po neznačených cestách

5. Mám připojištění u geos, což by měl být celosvětový systém vyhledávání a vyprošťování osob

6. Luboš je na Ukrajině a vrátí se v pátek

7. Zítra odpoledne nás musím sbalit

8. Serou mě pacienti, jak moji, tak od kolegyně, kterou zastupuji

9. Podle FB byli další 3 turisté evakuováni kvůli ohni a hlavně kouři

10. Nevím, zda je přínosem sledovat Letecké katastrofy před nadcházejícím Lubošovým letem z 

Ukrajiny do Vídně a naším letem do Grónska 

11. Seru na všechno a jdu spát
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Kapitola druhá

Cesta
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Den -1., pátek 16.8.

„Kam vám to mám položit?“ „Do boty!“

Poté, co jsem se na nádraží marně pokusila umlátit Luboše doneseným kastrólem /netroufla jsem si 

to provést veřejně v čekárně plné chlapů, co kdyby se ho některý chtěl zastat/, jsme se šťastně 

nalodili na pohodlný vlak Českých drah railjet, v němž jsme cestovali ve třídě business pouze za 

cenu místenky. To je tak, když si někdo sbírá body, a lístek do první třídy pak má zadarmo. Součástí

lístku do této „buržoazní třídy“ je i voucher na občerstvení v ceně 50 Kč na osobu. Upřímně jsem se

těšila na dobrou tortilu s kuřecím masem, která se mi na

předchozích cestách osvědčila, ovšem má radost klesla na

bod mrazu po sdělení číšníka, že jídelní vůz je komplet

vyjezený, použil tuším výstižnější termín vyžraný, a k

dispozici je již pouze alkohol. Z jídla nic, a to ani slané

tyčinky nebo chipsy. No co jsme asi tak měli dělat? Přece

nenecháme propadnout stovku, takže nám nezbylo než se

obětovat, a poukaz uplatnit na víno. Překvapenému

pinglovi jsme vysvětlili, že nám flašky zkvašeného hrozna

nemá otevírat, a ten se stoickým klidem naši objednávku

přijal. Mírně udiveně se zatvářil, když na otázku, kam nám

má vína položit, když stolky jsou plné našeho harampádí,

mu Luboš odvětil, že do boty. On se totiž hned po odjezdu

z Brna zul, takže nitro jeho pohorek skýtalo dostatek místa k uložení lahví s vínem. Jelikož jsme 

teprve na trek mířili, nemusela se obsluha vlaku obávat, že po sklonění se nad botu upadne jejím 

odérem do Morfeovy náruče. 

Vínko jsme si hodlali dovézt s sebou na naše domluvené ubytování v Praze a tam degustovat, až 

provedeme úspěšné přerovnání našich zavazadel, proto jsme si chtěli láhve ponechat uzavřené, 

navíc konzumovat alkohol, když venku panovaly třicítky, a ve vlaku nebylo o nic lépe, jsme si 

netroufli.

Když už jsem zmínila ty stanové kolíky... Luboš si těch starých, ohnutých, v koši vyhozených, 

bohužel všiml, takže je pečlivě vytahal a přibalil. Všechny. Já ho fakt jednou zabiju.
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Tetris aneb vejdeme se?

Protože jsme další den odlétali brzo ráno, čímž míním časový údaj „opravdu časně ráno“, tedy i pro 

obyčejné smrtelníky, nikoliv jenom pro nás, kteří budík dřívější než na devátou ráno považujeme za

život ohrožující, předem jsme si zajistili přespání v hotelu Krystal, nacházejícím se pár kilometrů od

letiště. Tam jsme si po příjezdu na recepci domluvili snídaňový balíček a hlavně taxi na šílených pět

ráno! Znamenalo to vstávat kolem 3,30, tedy v době, kdy zejména já jsem svým metabolismem 

podobná spíše oživlé mrtvole než lidské bytosti. 

Abychom mohli ráno pouze vyběhnout a vydat se na letiště, bylo nutné v pátek uskutečnit popírání 

fyzikálních zákonů, tedy náš asi metrák věcí rozdělit na dvakrát dvacet kilo určených k odbavení a 

dvakrát pět kilo, přenesených s sebou na palubu. Museli jsme tedy večer po příjezdu spáchat tento 

prakticky nereálný čin. Pomáhali jsme si u toho vínkem, získaným z vlaku, a asi po dvou hodinách 

usilovného přemísťování věcí se nám to nějak povedlo. Před námi byly necelé čtyři hodiny spánku, 

kdy já jsem se bála usnout opravdu tvrdě, abych nezaspala zvuk budíku, čímž by naše dovolená 

skončila ještě dříve, než začala.

No a kam jsem nakonec umístila ten hrnec, který Luboš dovlekl na nádraží v Brně? Tam, kde dlel 

při každé dosavadní výpravě, tedy do něj jsem strčila náš druhý hrnec s výměníkem tepla, určený na

vaření na plynu, a skládací plynový vařič. O místo vůbec nešlo, ale o váhu. Mohla jsem si ušetřit tak

půl až třičtvrtě kila :-o
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Den 0., sobota 17.8.

Kodaň

Pro nás největší zklamání. Asi jsme zmlsaní Finskem čekali něco jiného, každopádně naše 

zkušenost se výrazně lišila od nadšení jiných cestovatelů, takže to berte prostě tak, že nám se tam 

jednoduše nelíbilo, a basta. Nic dalšího v tom nehledejte, nejspíše bych byla frustrovaná z 

jakéhokoli jiného velkoměsta.

V Kodani jsme byli nucení strávit jeden den, protože jsme při koupi letenek měli na výběr: buď 

pokračující let do Grónska za hodinu, nebo za den a hodinu, tedy za 25 hodin. Zvolili jsme si 

druhou možnost s tím, že raději o den kratší pobyt v Grónsku, než riskovat, že se něco může 

pokazit, a navazující letadlo nám uletí, tím spíše, že lety Praha – Kodaň a Kodaň – Kangerlussuaq 

provozovaly odlišné letecké společnosti. Znamenalo to pro nás někde ten den navíc strávit, a 

popravdě, už po příletu jsme byli znechucení. Čím? Jednoduše snahou vytřískat z turistů co nejvíce 

peněz. Vše zpoplatněno, včetně vody z vodovodu, uložení zavazadel v hotelu, kde jste ubytovaní, 

kávy ke snídani, která všude jinde bývá v ceně... Dále neochota taxikářů po zjištění, že chceme 

popovézt pouhých pár kilometrů /vybrali jsme si hotel poblíž letiště/, kdy zejména u cesty zpět jsme

měli strach, že nám řidič snad nabančí, jak byl rozezlený z představy, že naložil zákazníka, se 

kterým pojede jen kousek, místo aby dostal rito na opačný konec Kodaně...
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Ne, fakt nechci, abyste si mysleli, že jsem vyžírka, co chce za málo peněz hodně muziky, jen jsem 

porovnávala zkušenosti ze dvou zemí – Finsko, kde jsme od roku 2009 byli asi 11 x, a Dánsko, kam

jsme zavítali letos poprvé a vstupní, či spíše přestupní branou, se stalo jeho hlavní město Kodaň. 

Strávit prakticky celý den jen na hotelu jsme nechtěli, tak jsme se navzdory počasí, kdy lilo jako z 

konve, vydali do centra. Návštěvu Malé mořské víly jsme zamítli rovnou, v dešti nemělo smysl se o

to pokoušet, a strécem doporučeného Čurajícího chlapečka jsme po dlouhém uvažování vypustili z 

plánů též, nacházel se totiž v Bruselu, tedy pár set kilometrů daleko od nás. On jakožto Čurající 

chlapeček, nikoliv stréc. Ten se teda taky nacházel pár set kilometrů od nás daleko, ale poněkud 

jiným směrem.

Letem světem

Nedá mi to, a vypíchnu alespoň to, co jsme v rychlosti z Kodaně zažili. Kromě toho, že Kodaň je 

městem cyklistů, jak jsme viděli na každém kroku, tak jsme vyloženě omylem zavítali do před námi

se najednou zjevící Rundetaarn či Rundetårn, česky Kulatá věž, což je věž ze 17. století. Věž je 

jedním z mnoha architektonických projektů krále Kristiána IV. Dánského. Původně byla postavena 

jako astronomická observatoř. Nás zaujalo hlavně spirálovité jezdecké schodiště, po němž v 

minulosti dokázalo vyjet koňské spřežení, a při jehož zdolání jsem se zlila potem jako prase. Svrchu

jsme poté měli pod sebou město jako dlani, vyhlídku nám ale kazilo špatné počasí. Poté naše kroky 

vedly do přístavu Nyhavn, což je nádherné nábřeží, kanál a zábavní čtvrť ze 17. století. Uchvátilo 

nás zejména množství lodí zde kotvících, méně nás již uchvátilo množství lidí zde se motajících, 

což je asi daň za pobyt v každém velkoměstě. 

No a jak vůbec probíhala naše příprava, co se prohlídky Kodaně týče? Na letišti jsem si vzala 

zdarma nabízenou mapu, která mi hned zmokla, což se posléze ukázalo býti výhodou, jelikož kvůli 
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absenci této pomůcky jsem nás vedla naslepo spletitými uličkami Kodaně, a díky tomu jsme 

objevili právě výše zmíněnou Kulatou věž, neboť dle papírové mapy bychom kráčeli jinudy, což by 

byla opravdu škoda.

Na mobilu jsem si na letišti v Praze vygooglila, co navštívit v Kodani, a s ohledem na počasí jsme si

zvolili právě přístav Nyhavn. Na nějaké velké chození jsme nebyli psychicky připraveni, proto 

pouze jedna pamětihodnost. Tolik k naší návštěvě dánského hlavního města, a tolik k mé přípravě. 

Nejbližší dny bude pěkně, pěkně, pěkně, až dokud nezačne sněžit

Po lehce promarněném dni v Kodani, kdy největším zážitkem pro nás byl pozdní oběd v přístavu 

Nyhavn, a já si dala svého oblíbeného halibuta a Luboš obří talíř polévky, jsme se večer v hotelu 

nezřízeně váleli v postelích a brouzdali po internetu. Já se koukala na předpověď počasí, protože 

kromě pídění se po informacích stran uhašení požáru a zprůchodnění trailu mě zajímalo hlavně to, 

zda nám bude při našem pochodu divočinou pršet či ne. Ikonky na mobilu se pro jednotlivé dny 

tvářily jednoznačně. Budeme mít pěkně, pěkně, pěkně, až dokud nezačne sněžit. 

Protože jsem měla aktivovaný 30 denní paušál na satelitním komunikátoru, využívala jsem ho už 

zde na zkoušení funkcí a na ostrý test stran odesílání zpráv sestře a mamce. Fungovalo to 

bezchybně až na drobný detail. Na rozdíl od mobilu, který má signál i uvnitř budovy, tato maličká 

krabička potřebovala mít anténku s výhledem na oblohu, což se v hotelu vykonávalo poněkud 

složitě. Jelikož jsme chytré české hlavičky, tedy přesněji chytrá hlavička česká a slovenská, poradili

jsme si. Stačilo komunikátor vystrčit z okna, a aby nespadl, přivázali jsme jej zevnitř o kliku na 

rámu. Takto mohlo být okno zavřené, nezapomeňte, že venku pršelo a bylo dost zima, a zároveň 

nehrozilo, že o přístroj přijdeme díky nechtěnému pádu z parapetu, bydleli jsme totiž v několikátém
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patře. 

Dali jsme si nabíjet veškerou techniku, tedy oba mobil, Luboš tablet, já komunikátor, a užívali si 

poslední hygienu na dlouhou dobu. Na recepci jsme si ještě domluvili taxíka na ráno na převoz na 

letiště, a předem jsme trnuli v obavách, zda to bude probíhat stejně dramaticky, jako přesun sem na 

hotel. 

Jak je pro naše výlety důležitá čepička

Ještě včera večer v Praze jsme se v hotelu Krystal sbalili na dlouhou cestu do Grónska v rozložení, 

kdy cílem bylo zavazadla z kokonů vybalit až ve finální destinaci v neděli na oběd. Proto jsme se 

uchystali tak, že do příručních zavazadel směřovalo nejenom všechno cenné /fotovýbava a 

podobně/, potřebné /mikina, bunda.../, a hlavně ale bezpečné pro přepravu na palubu /tedy tekutiny 

a gely maximálně 100 ml/, zbytek pak skončil v dvou obřích kokonech, určených k odbavení do 

nákladového prostoru. Snažili byste vzít si s sebou na palubu letadla holení, zubní pastu či hřeben? 

Ano, uznávám, že u plastového pohlavního táhla s délku zubů dva centimetry se asi nepředpokládá 

útok na pilota, ale ostří žiletky by již diskutováno být mohlo, o pastě nemluvě. Proto tyhle 

potenciálně teroristy zneužitelné předměty putovaly do batohů a ty do kilometrů potravinové folie, 

jimiž jsme je omotali. Vlastně pardon, co to kecám, letos jsme inovovali, a nakoupili jsme předem 

velké, 150 litrové sáčky do košů, do nichž jsme naše kufry strčili. No a někde tam se nacházel třeba 

zmíněný hřeben, kterým jsem chtěla učesat své strniště na hlavě poté, co jsem si s požitkem dopřála

teplou sprchu, protože dalších 14 dnů jsem očekávala

pouze mytí ve studeném jezeře. No a jak si nyní mám to

svoje rozježené háro umravnit, hřeben nemajíc?

Jednoduše, stačilo je po umytí rozhrábnout rukama, a na

zbývající pobyt v civilizaci si na kebuli narvat čepičku.

Prostě pro naše výlety je nezbytná pokrývka hlavy. Horší

byla situace s Lubošem, který lkal, že díky přítomnosti

holení kdesi v nedostupném igelitovém kokonu, mu

budou více růst vousy, a dostane tulení mor či pižmoní

slintavku. I přes jeho protesty jsem si stála za svým, a

nedovolila mu rozkuchat pěkně symetrické zámotky

batohů, toho času hozených do kouta, protože nikam

jinam se nevešly, pokud jsme o ně nechtěli zakopávat.
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Den 1., neděle 18.8.

Tahle vajíčka jsou raw!

Dnešní ráno se neslo v duchu o něco pozdějšího vstávání, než den předtím v Praze, mohli jsme si 

tedy skočit do suterénu pro servírovanou snídani, místo abychom se odbyli jako včera připraveným 

balíčkem s jídlem. Seběhli jsme tedy do obrovské místnosti, kde se u několika stolů krčilo pár 

rozespalých turistů, většina z nich s kufry vedle sebe. Celí natěšení jsme vlítli ke švédskému stolu, 

kde jsme se marně pídili po mase. To se jako zbláznili, či co? Všude samé vločky a jiné podobné 

nechutnosti, naštěstí mě upoutala pyramida vytvořená z pečlivě naskládaných vajíček. Hurá! To je 

alespoň něco, co se dá pozřít v případě nedostatku salámu či šunky, ovšem k našemu údivu se 

nejednalo o vajíčka tepelně upravená, nýbrž o raw formu, tedy syrové plody slepic. Bylo na každém

strávníkovi, aby si je strčil do připraveného hrnce s vroucí vodou a tam ve speciálním košíčku 

ponechal tak dlouho, jak sám uzná za vhodné. Já jsem si zvolila verzi na hniličku, nebo-li uvařený 

bílek s tekoucím žloutkem, tedy optimální líhniště bakterií typu salmonela. Holt není nad to, mít na 

14 denním pochodu mimo civilizaci sračku jako řemen. 

Konzumaci vajíček nám zpestřil výkřik jedné z dívčin u vedlejšího stolu, která si též donesla tuto 

pochutinu, na rozdíl od nás si ovšem nepřečetla nápis u vajíček se nacházející, tyto považovala za 

uvařené, a jedno z nich si začala loupat. S Lubošem jsme potřebovali zachovat vážnou tvář, takže 
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jsme se téměř udusili, jak jsme zakrývali smích pod masku soucítícího pohledu. Že ten varovný 

nápis o nutnosti si vajíčka předem uvařit byl prakticky nepřehlédnutelný, jsem já osobně živoucím 

důkazem, jelikož jsem si ho všimla bez větších problémů. A ne, nebyli jsme poťouchlí, a nenechali 

jsme onu turistku loupat syrové vejce k našemu pobavení, my fakt netušili, co se chystá provést, až 

dokud jí vejce nevyteklo do klína.

Není taxikář jako taxikář

Při snídani jsem myslela, že se horkem rozteču, uklidňoval mě naštěstí pohled na okolní lidi, nebyla

jsem totiž jediná, kdo se pařil v zateplených softshellových kalhotech :-) Zjevně se více výletníků 

vydává někam, kde očekává spíše chladnější klima, a Kodaň má, stejně jako já, pouze jako 

nezbytnou přestupní stanici, během níž musí vydržet v teplém oblečení.

Po snídani jsme nanosili naše kokony před hotel, tedy přesněji, Luboš je tam nanosil, a s mrazením 

v zádech jsme očekávali domluvené taxi. Díky včerejší zkušenosti jsme se dost obávali, jak to bude 

probíhat, a zda nám vůbec někdo dorazí. Výsledky předčily naše očekávání. Přistavené vozidlo se 

tam zjevilo přesně, řidič byl ochotný a vstřícný, a dovezl nás na letiště nejkratší trasou, takže jsme 

platili přesně sumu, kterou nám zjistil včerejší pracovník banky, u nějž jsme na letišti měnili eura na

dánské koruny. Žádná oklika jako včera s trojnásobným navýšením, žádné blbé řeči, že jsme se 

mohli vydat veřejnou dopravou, žádné emotivní výlevy, jak jej krátkou cestou připravujeme o 

výdělek, protože mu ušel výhodnější kšeft. Kdepak. Dnešní řidič byl profesionál par excellence. 

Naložil nás, vyložil, byl příjemný a pohodový, před letišní budovou nám sám od sebe zašel pro 

vozík, na nějž jsme si mohli

naskládat svá zavazadla, a až poté

přijal platbu. Super. Zlepšil nám

celkový pohled na taxislužby v

Kodani, jenže to jsme ještě netušili,

že ten nejhorší zážitek s taxíkem nás

ještě čeká, a to na zpáteční cestě.

Nebudu ale předbíhat. 

Hnusné kafe na letišti aneb alespoň se nepřepiju jako ve Finsku

Na letišti v Kodani jsme se ocitli před sedmou ráno. Měli jsme více než dvě hodiny na navazující let

do Grónska, takže naší prioritou se stalo zbavení se olbřímých kokonů a poté kafíčko. Po několika 

zmatených pobíháních po hale jsme úspěšně odevzdali u přepážky naše batohy, a po průchodu 
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rentgenem a pasovkou jsme se mohli zaslouženě věnovat degustaci černé tekutiny, po níž jsem já 

toužila už od rána. V hotelu, kde jsme spali, byla totiž za příplatek, navíc hnusná, protože jakožto 

skalní kafař jsem samozřejmě nevydržela, a kávu si přikoupila. Byla ovšem fakt odporná. To jsem 

ale nevěděla, že to, co mi naservírují zde na letišti v Kodani, bude ještě horší. Káva, kterou jsem si 

za docela drahé peníze pořídila, byla tak nechutná, že se ani při nejlepší vůli nedala dopít, nechala 

jsem tedy více než třetinu v kelímku a snažila jsem se na věc dívat pozitivně. Alespoň se nepřepiju 

jako ve Finsku. 

Jelikož jsem si nemohla pořádně vychutnat kafíčko, můj pohled na svět se stal děsně depresivní. 

Náladu mi zlepšilo až letadlo společnosti Air Greenland, vlastnící monopol na dopravu do Grónska, 

jenž bylo přistaveno záhy. Vydali jsme se tedy dovnitř a spolu s námi několik set dalších cestujících.

Naštěstí jsme měli přidělenou dvojici sedadel v pravé části letadla, což se ukázalo býti výhodou. 

Tento dopravní prostředek měl totiž uskupení sedadel po dvojicích vlevo a vpravo a čtveřici 

uprostřed. Tihle chudáci samozřejmě neměli ani výhled z okýnek, ani snadno dostupnou mezeru v 

řadách sedadel. Jak jsme přišli k tomuto lukrativnímu umístění, netuším. 

Co nás ale pobavilo, byla první řada v turistické třídě. Na zdi před ní se totiž nacházely speciální 

úchytky, o jejichž použití jsme zpočátku neměli ani tušení. Využití ale bylo pochopitelné, jednalo se

o věšák, na nějž se dala cvaknout přenosná dětská postýlka. Zjevně tahle sedadla ponechávala 

letecká společnost volná do poslední chvíle, a s námi tak nyní cestovala novopečená maminka, 

vezoucí si z porodnice miminko. 

Bezpečnostní pokyny po grónsku

Vznesli jsme se napřed do vzdušného prostoru nad Grónskem a poté do mezinárodního prostoru nad

Atlantským oceánem. Bezprostředně po dosažení letové hladiny nám příjemný stevard, jednoznačně

eskymáckého původu, donesl prázdné kelímky s upozorněním, že „kafe přijde s velkým servisem“. 

Jak jsme posléze zjistili, jednalo se o službu s velkým vozíkem, ze

kterého nabízeli teplé jídlo, kávu a alkohol dle osobních preferencí.

Ačkoliv bylo teprve ráno, tedy nějak kolem 10. hodiny, chlast zdarma

byl ponoukán v neomezené míře. Sice jsem zastávala názor, že

správná dáma nepije před polednem, ovšem Luboš mě zlákal na vínko

s poukázáním na fakt, že nejbližších 14 dnů se k této poživatině

nedostanu. Oba jsme si zvolili lahvinku Tempranila, tedy červené

suché víno, a ačkoliv jsme byli plní ještě ze snídaně z hotelu,

spráskali jsme kuře s omáčkou, které před nás sympatický letušťák
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položil. 

Horší bylo, když opravdu přinesli slibované kafe. Fuj, hnus, větší hrůzu jsem nepila. Copak ani 

Dánové, ani Gróňané, neuměji uvařit fakt dobrou kávu?!

Čtyřhodinový let nám zpestřila interaktivní obrazovka na sedadle před námi. S pomocí erárních 

sluchátek byla možnost shlédnout nabízené dokumentární či reklamní filmy a spoty, čímž jsme se 

rázem zamilovali do produkce skupiny Nanook. Rozhodla jsem se, že jejich CD si musím sehnat 

stůj co stůj.

Co chcete dělat během těch několika hodin, kdy máte na výběr buďto chlastat, nebo zírat z okna, 

pokud máte to štěstí a sedíte u okna, nebo zírat na okolní cestující, pokud jste při koupi letenek 

štěstí neměli, a sedíte tak obklopeni minimálně jedním zpruzeným člověkem z každé strany? 

Odpověď je jednoduchá. Čumíte na malou obrazovku před sebou a pokusíte se zkouknout vše, co se

zde nabízí. Pro mě se tak otevřel nový svět. Není nad to, sledovat oficiální videa cestovní agentury 

v Grónsku, kdy v LETNÍ verzi doporučené oblečení

končí u péřovky. Nechtěla bych vidět zimní verzi,

která se nyní nepromítala :-) Užasné taky byly

bezpečností pokyny, které byly natočeny v divoké

přírodě Grónska, a hráli tam větrem a polárním

sluncem ošlehaní pracovníci Air Greenland. Jindy tak

nudné blinkání do pytlíků a nasazování kyslíkových

masek bylo najednou děsně zajímavé, a vydržela

jsem koukat až do konce se zaujetím.

Jak jsme svými batohy letiště zablokovali

Z Kodaně jsme startovali v 9,15 a po více než čtyřhodinovém letu jsme přistáli těsně před desátou 

na grónské půdě. Ptáte se, jak je to možné? Snadno, mezi Grónskem a naším časovým pásmem 

panuje čtyřhodiný časový posun. Z malé haly, připomínající svou velikostí vlakové nádraží někde v 

Horní Dolní, jsme po zmateném pobíhání byli kýmsi z leteckého personálu nasměrováni do 

suterénu, že tam získáme naše zavazadla. To je sice pěkné, ale se snahou objevit pás, na kterém 

vždy batohy ve všech letištích světa vyjíždějí, jsme neuspěli. Přesto jsme se tam nyní vydali a k 

našemu údivu tam opravdu probíhalo vykládání kufrů z letadla, které asi před hodinou dosedlo na 

dráhu. Něco jako posuvný pás, na němž se točí zavazadla cestujících, zde suploval chlapík z Air 

Greenland, který postupně do kouta místnosti nosil jednotlivé kokony a tam je házel na velkou 

hromadu, odkud si pasažéři to svoje zavazadlo dolovali. Inu, k čemu sem instalovat technické 
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zařízení, když to snadno může provést lidská síla? Aspoň se vydávání kufrů nezastaví díky výpadku

proudu. My tam každopádně dokázali způsobit chaos tím, že jsme se v protilehlém rohu začali 

přebalovat, tedy vyházeli jsme všechno z batohů a následně věci postupně cpali dovnitř tak, aby se 

nám to na treku dobře neslo, ovšem netušili jsme, že se jedná o část místnosti, vyhrazenou pro 

druhou várku zavazadel. No tak sympatický zaměstnanec letiště musel chvíli počkat, až si své 

harampádí odneseme jinam, kde tolik nebude překážet. Obešlo se to bez nějakých výtek jak ze 

strany pracovníka, tak ze strany cestujících. Všichni více méně v pohodě a se stoickým klidem 

přijali fakt, že jsme kokoti, kteří netuší, jak to na zdejším mezinárodním letišti chodí. 

S tímto bezproblémovým přístupem jsme se setkávali všude v Grónsku. Prostě když nejde o život, 

tak není nutné si zvedat krevní tlak a vzrušovat se, však zdržení několik minut ještě nikoho 

nezabilo. Oč rozdílné jednání jsme zažili za tři týdny v Kodani.

Jak jsme partu Čechů k smrti vyděsili

Nyní jsme si tedy svoji entropii odnesli o patro výš, do příletové haly, která zároveň slouží i jako 

odletová, kde jsme se pokusili pokračovat v započatém procesu, tedy mód zabalení zvaný přepravní

přeměnit v mód zvaný trekový. Bohužel k nám chodilo tolik informacíchtivých lidí, že jsme 

nemohli pokračovat v práci, protože každý byl zvědavý, kam míříme, jaké máme vybavení, kdekdo 

toužil vidět mapu treku, satelitní komunikátor, případně se občas někdo zeptal, jak jsme do letadla 

pronesli trekové hole, termosky, vařič, stan...

Na letišti jsme se taky konečně převlekli do expedičních triček. Teda my v nich cestovali už v 

letadle, ale oděn po celou dobu letu do něj zůstal pouze Luboš, protože mně bylo buď horko, nebo 

zima, takže jsem si triko svlékla, a zůstala v trekovém, či v mikině. Nyní konečně tedy nastala ta 

pravá chvíle, a narvala jsem na sebe výtvor sestřiných dětí s mrožem na prsou a nápisy Greenland 

2019. Upoutali jsme tím partu turistů, z nichž se vyklubali naši krajané. Já se jich zcela logicky, v 

intencích prožívání posledních dnů, zeptala, jak řeší požár na treku, tím spíše, že jdou v opačném 

směru, než my, a dorazí tak ke kritickému místu dříve. Dle posledních zpráv se zprůchodnění trailu 

očekává nejdříve zítra. Vytřeštili na mě oči, čímž vyšlo najevo, že o ohni vůbec nic nevědí, nemají 

totiž FB. Ano, to chápu, taky jsem odmítač ksichtoknihy, ale nyní to byl jediný zdroj informací 

ohledně požáru. Vyvedla jsem je sdělenou zprávou natolik z míry, že dokonce obětovali cenné 

finance na roamingový hovor na policejní stanici /minuta za 69 Kč!/, aby se informovali o 

bezpečnosti na trase. Vrátili se za námi asi za 20 minut mírně pobledlí, ale s vítězným úsměvem. 

Bylo to přesně tak, jak jsem jim sdělila, trail už měsíc hoří, ale před pár dny ho konečně uhasili, 

napomohl tomu déšť, protože pomocí letadel byli neúspěšní. Právě kvůli kouři je trasa stále 

23



neprůchodná a nebezpečná, což je ostatně možné se dočíst i na výstražné ceduli vyvěšené před 

vchodem na letišti, zítra ale již oficiální místa předpokládají, že intenzita dýmu poklesne natolik, 

aby bylo možné na trail pustit turisty. Každopádně jim na policii řekli, že bez satelitního 

komunikátoru se nemají nikam vydávat. Ona skupina jej naštěstí vlastnila, čímž jim spadl kámen ze

srdce. Nám ostatně taky, protože dozvědět se od někoho až téměř v cíli, že Vaše vysněná cesta je v 

ohrožení, není moc přínosné pro vnitřní klid, tím spíše, že za prozrazení faktů jsem byla 

zodpovědná já. 

Jak Vargovčíci zásoby uzenin vykoupili

Po více než  hodině jsme byli spakováni na trek, chyběly nám ale zásoby jídla. Marně jsme se na 

letišti snažili doptat se, kde najdeme obchod s potravinami, až jsme uspěli v prodejně suvenýrů. 

Tam jsme se dozvěděli něco ve smyslu, že to jeden musí být naprostý debil, aby se ve zdejší osadě 

nevyznal. Byť je Kangerlussuaq mezinárodním letištěm, nic jinéno než letištní budova jej netvoří, a 

místních asi 500 obyvatel jsou pouze zaměstanci letiště a jejich rodiny, takže pokud hledáme zdejší 

supermarket, máme vylézt ven z budovy a přejít přes silnici. Tím vyčerpáme většinu toho, co se zde

dá navštívit. 

A bylo to tak. Stačilo opustit letiště a hned naproti ležel kýžený obchod. Mně se tam nechtělo se 
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svým 25 kg těžkým batohem, tak jsem si jej mínila složit na zem a opřít o výlohu, ovšem zevnitř 

vycházející policista mi galantně podržel dveře, čímž mě dostal do rozpaků, jak se zachovat. 

Rozhodla jsem se být upřímná, a vysvětlila jsem mu, že je moc pěkné, když mě slušně pouští 

dovnitř, ovšem já teď hned fčíl tam nechci, a musím si napřed batoh shodit se zad. Akceptoval to s 

úsměvem. Aby ne, když jsme v Grónsku :-)

Vlezli jsme dovnitř s jasně daným cílem. Sehnat aspoň 2,5 kg uzenin, nějaké sýry a oříšky, a hlavně 

plynové bomby. Poslední jmenované bylo úplně v pohodě, protože krám nabízel s odpuštěním 

plnou prdel bomb různého provedení, takže jsme si do košíku vhodili dvě velké a jednu malou. 

Horší to již bylo u regálů se salámy. Tam totiž ležely 4 malé štangle, či spíše štangličky, každá o 

váze 250 g, tedy dohromady bídné kilo. S tímto nepokryjeme náš požadavek na bílkoviny a zdroj 

energie ani omylem. Nakonec, po dlouhém

váhání, jsme si ony šrůtky nakonec vzali, a

to přesto, že minimálně jedna z nich se

blížila konci své trvanlivosti. Tímto jsme

tedy vykoupili veškerou zásobu uzenin ve

zdejším kraji, a jak jsme zjistili za více než

dva týdny poté, zjevně se tak stalo na

dlouhou dobu. Holt kdo po našem

úřadování v obchůdku přišel s touhou

koupit si uzeninu, zplakal nad výdělkem. 

Poslední kafe na dlouhou dobu

Protože jsme nesehnali dostatek salámů, museli jsme je váhově doplnit tvrdým, tučným sýrem. 

Zakoupili jsme tedy 1,4 kg sýra a pak jsme se věnovali doplnění proviantu v podobně svačin. 

Volbou se staly oříšky a místní müsli, které zde nabízeli balené po šesti kusech. Vhodila jsem tedy 

čtyři tyto krabičky do košíku v dobré víře, že nám to s přehledem pokryje celý trek. Chyba lávky, 

jednalo se o mini balení, kdy jednotlivá müsli tyčinka byla tak třetina běžně dostupné. 

Po spáchání nákupu jsme se vybrali složit před obchod na lavičku, kde jsme využili pěkného, byť 

chladného a větrného počasí, a díky absenci srážek jsem se pokusili do dávno plných batohů nacpat 

dovnitř několik kilogramů jídla. Znamenalo to znovu všechno vytahat ven a pak se to marně pokusit

narvat zpátky. Mohli jsme si tak ušetřit naprosto zbytečné přebalování před více než hodinou na 

letišti :-( Nevadí, na trailu tuhle zkušenost jako když najdeme.

U vedlejšího stolku párek postarších Inuitů prodával uloveného soba, maje jeho jednotlivé části 
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vyloženy na igelitu, budili ovšem menší údiv než my s tím svým trekařským harampádím. Asi je ve 

zdejších končinách běžnější mít na parkovišti naporcovaného soba, než stan, spacák a vařič.

Tímto jsme měli valnou část povinností splněnu, a zbývalo si trochu vyhodit z kopýtka, v našem 

případě nachlemstat se kávou až po vrch. Vrátili jsme se tedy

zpět na letiště, kde jsme zasedli do místní restaurace. Tam nás

příjemně překvapila cena nabízených pokrmů – fakticky se

jednalo o bufet s relativně slušnou a finančně dostupnou

nabídkou jídel. Dobré vědět, sem rozhodně zajdeme po

dokončení treku, zatím jsme byli hodně sytí z jídla

servírovaného ještě v letadle. Poručili jsme si tedy každý

kávu, kterou jsem si zejména já vychutnávala, jako by měla

být má poslední. Závěrem jsme si ještě do našich čtyř

termosek nechali uvařit čaj, kdy při placení se mi zježily

všechny chlupy na těle, a že jich tam mám. V přepočtu nás ty

čtyři litry čaje vyšly asi tak srovnatelně, jako teplé jídlo pro

nás oba. Nevadí, nedá se nic dělat, pokud ještě dnes chceme

něco ukrojit z té vzdálenosti, která nás celkem čeká. 

Asi nejsme ideální stopovací pár

Úderem 13. hodiny jsme se vyprdolili před letiště, kde jsme na malém parkovišťátku zaujali 

strategické pozice. Naším cílem bylo sehnat odvoz na začátek treku, vzdálený asi 14 km po prašné 

cestě. Zvedla jsem palec, prohrábla si pěšinku, nasadila si na hlavu čepičku, nahodila úsměv číslo 

tři, a jala se stopovat. Jedno auto, projeté kolem nás po cca 20 minutách, nás rychle přivedlo do 

reality. Vyrobila jsem si ceduli, vykreslenou na nepoužité straně mapy, a vyslala jsem Luboše shánět

auto aktivně. Napřed jsme si zavolali oficiální taxi, ale nikdo nám to nebral, a nepomohlo ani zkusit 

telefonní číslo, vyvěšené na nástěnce na letišti, které se lišilo od kontaktu, nastudovaného z tepla 

domova. Prostě slepá ulička. 

Rozdělili jsme se tedy, a zatímco já marně stopovala, Luboš stejně bezútěšně přemlouval obsluhu v 

přiléhajícím kempu, který zároveň funguje i jako cestovní agentura. Do Kelly Ville, osady tvořené 

asi třemi baráky, sloužící k vědeckým účelům, se nedá dostat jinak, než taxíkem, protože sem vede 

pro běžná auta nesjízdná cesta a místní doprava sem nezajíždí. Ona zde vlastně neexistuje žádná 

veřejná doprava, když se všude dá dojít pěšky, a kromě letiště, které zároveň slouží i jako sociální 

centrum, se zde nic jiného ani nenachází. 

26



Luboš se po své marné misi ke mně přidal, a zkoušeli jsme se

střídat, posléze jsme zoufale stopovali zároveň. Zbytečně, ani

ťuk. Nevím, asi nejsme ideální stopovací pár. Nepomohlo ani,

když Luboš použil svůj šarm a sexepíl, který funguje zejména

na dámy středního věku, a pokusil se ukecat i civilisty. Myslím

tím osoby nepracující na letišti, v kempu ani v cestovní

agentuře. Marně a zbytečně. Asi už ztratil svůj vliv na ženy.

Pokusil se totiž oslovit nejprve pracovnici kempu a cestovní

agentury v jedné osobě, tak posléze jakousi ženskou spíše

pokročilého věku v moderním nabušeném fáru. U té druhé

jsem nechápala, kam s tím luxusním vozem asi tak jezdí na

zdejších rozbitých cestách.

Co s námi bude dál?

Smutně jsme se posadili na lavičku a dumali, co s námi. Čas ještě nepokročil natolik, abychom se 

nemohli vydat ke Kelly Ville těch 14 kiláků pěšky po vlastní ose. Mohli bychom, ale nechtěli jsme, 

tedy já jsem nechtěla. Neviděla jsem důvod se odpálit hned první den putování, pamětliva toho, jak 

se mi tohle stalo před dvěma lety při treku k nejvyšší hoře Finska Halti, a vzpamatovávala jsem se z

toho několik dnů. Kdepak, letos to rozhodně nehodlám ze začátku přehnat. Když se nepovede 

sehnat odvoz dneska, zkusíme si někde zajistit ubytování, přinejhorším postavíme stan, a zítra snad 

již budeme úspěšnější. 

Dali jsme si závazek, že to budeme zkoušet tak do 17 – 18 hodin a pak to zabalíme. Zatímco já jsem

poctivě se zvednutým palcem a cedulí Kelly Ville stopovala, Luboš žhavil telefon a snažil se stále 

dokola dovolat taxikáři. Michochodem, víte, jak je obtížné namalovat tlustými písmeny nějaký 

nápis, když máte po ruce pouze propisku? A proč tlustý? No aby to řidič spatřil bez problémů. Ehm,

řidič. Kolem nás za celou dobu projelo asi pět aut, z toho většina byly pracovní – jednalo se buď o 

vozidla aerolinek v krásné firemní červené barvě, nebo o off-roadový autobus místní cestovky, který

mířil opačným směrem, než jsme potřebovali my. Řídila jej ta pracovnice kempu, u které se Luboš 

asi před hodinou snažil sehnat odvoz. Srdečně nám zpoza volantu zamávala, a odfrčela i se svými 

klienty v širou dál. 

Kolem 14. hodiny nastal absolutní zvrat všeho. Na druhém konci imaginárního telefonního drátu to 

někdo zvedl. Sice neuměl anglicky skoro vůbec, ale na základních věcech se spolu s Lubošem 

domluvili, slovíčka jako airport a parking jsou naštěstí mezinárodní. Po asi půl hodině přijel řidič v 
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otřískaném voze, a ještě než nás naložil, řekl si předem o sumu 450 DKK s tím, že nebere karty. My

jsme hotovost měli na tohle připravenou, takže jsme do auta v dost dezolátním stavu naložili sebe i 

naši bagáž a vydali se vstříc toužebně očekávanému dobrodružství.
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Kapitola třetí

Sami v divočině
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Arctic Circle Trail

Trasa Arctic Circle Trail v Grónsku je považována za jeden z nejlepších výletů na dlouhou 

vzdálenost. Stezka se táhne téměř 200 kilometrů od okraje ledovce poblíž Kangerlussuaqu k 

rybářskému městečku Sisimiut na západním pobřeží. V závislosti na kondici a počasí její překonání 

může trvat 7 až 12 dnů. Kromě několika dřevěných srubů pro ukrytí ve špatném počasí a jednoho 

mostu přes největší řeku tato trasa nenabízí žádné vymoženosti. Běžná turistická sezóna trvá od 

června do srpna, a každý rok trail zdolá 500 až 1300 jedinců. Krajina podél cesty je velmi 

rozmanitá a mění se s každým kilometrem, kterým se blíží k pobřeží. Prochází nízkými údolími 

pokrytými mnoha jezery, a ve střední části šplhá přes horské hřebeny o relativně malé absolutní 

nadmořské výšce. Jediné osady jsou umístěny na začátku a konci treku, což znamená, že si turista 

musí nést s sebou veškeré jídlo a výbavu na přežití po celou dobu túry. Rizikem je naprostý 

nedostatek civilizace s absencí telefonního signálu, a je nutné být připraven na neočekávané 

události nebo případ nouze. Samotní turisté by měli mít zkušenosti s přežíváním v osamělé divočině,

znát své hranice včetně rozpoznání krize a zlomových bodů, rozpoznat změnu počasí a mít 

schopnost číst v mapách a dokázat se orientovat pomocí mapy a kompasu.

30



Den 1., neděle 18.8.

Jak nás vezl bývalý hasič

Nasedli jsme do vozidla, které mělo za sebou svá léta nejlepší, ale i nejhorší. Otřískaná kapota, 

karoserie, u níž se nedala poznat původní barva, vymlácená okna... Ano, opravdu zde chybělo okno,

a záhy jsme pochopili proč. Těch 14 km do hor jsme jeli skoro hodinu, kameny větší velikosti 

kolem nás lítaly a střílely do auta, a my se tomu vymlácenému oknu přestali divit. Spíše nás 

překvapilo, že tohle vozidlo ještě vůbec nějaká ta skla má. 

Jízdu jsme si krátili hovorem s řidičem, vedeném v unikátním anglicko-grónském nářečí. Tolik nám

chlapík sdělit dokázal, abychom pochopili, že je to bývalý hasič, kterého od jednotky vyhodili pro 

alkohol. Ano, tím se mnohé vysvětlilo, jako třeba jeho doznívající kocovina, kdy i nyní by nadýchal

tolik, jako průměrný student po vysokoškolském večírku. Každopádně nám bylo jasné, proč nevzal 

v neděli telefon dříve, než po obědě. Jednoduše vyspával alkoholový exces. 

Později, když jsme se do Kangerlussuaqu po zdolání treku po více než 2,5 týdnu vrátili, taxikáře i 

jeho vozidlo jsme potkávali relativně často. Vozil turisty jak sem, na začátek Arctic Circle Trailu, 

tak opačným směrem, k úpatí ledovce. Ve všední dny je asi spolehlivý, výpadek zjevně mívá jen o 

sobotní noci a po část neděle, než vystřízliví. 

Na bezútěšné planině, kde nebylo nic, pouze zvuk svistu větru v pusté krajině, nám zastavil, vyložil 

naše zavazadla, a požádal o zaplacení. Na tachometru měl natočeno 430 DKK, já mu ale vrazila 

předem domluvených 450 DKK, čímž jsem jej poněkud vykolejila. Já se ještě několikrát ujistila, že 

nás dovezl opravdu tam, kam jsme

chtěli, protože jsem postrádala jak

nějakou tabuli označující začátek

treku, tak úplně obyčejnou

turistickou značku. On mávl kamsi

do hor, že kudy tudy cestička, a že

tím směrem leží Sisimiut, náš cíl. S

natolik vyčerpávajícími informacemi

jsme se tedy vydali na pochod.
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Jak jsme se museli krotit

Konečně nastal ten dlouho očekávaný okamžik. Bylo 15 hodin místního času, když jsme nahodili 

batohy na záda a vydali se na trek od ledovce k moři. I přes nesmírnou váhu batohů, já 29 kg, Luboš

téměř 35 kg, se nám šlapalo nadmíru dobře, dokonce jsme se museli krotit, protože naším dnešním 

záměrem bylo urazit pár kiláků, maximálně šest, a nepřehnat to hned první den. Prostě se jen tak 

dostat do tempa, sladit s nesenou zátěží, a kochat se krajinou. 

Trošku nám, přesně řečeno mně, kazil náladu fakt, že nejbližších několik jezer bylo slaných, jednalo

se totiž o přítok fjordu. Nevěděla jsem přesně kolik, informaci jsem měla nastudovanou z netu, a 

jejich chuť jsme nezkoušeli. Nedostatek vody nás ale nyní nemusel trápit, zatím jsme měli tekutin 

dost. Výhodou se totiž ukázalo to, že čaj, zakoupený před pár hodinami na letišti v Kangerlussuaqu,

je tak hnusný, že se dobrovolně pít nedá. Naštěstí jsme měli ještě zbytek Coca-coly a jakési 

minerálky, pořízené v místním krámu, takže jsme se zavodňovali tímto, a čaj jsme odsouvali ke 

konzumaci, až bude nezbytí. 

Zatím nás uchvacoval pohled na okolní přírodu. Tundra, kam jen pohlédneš. Trek se na místní 

poměry jevil luxusně vytyčený, tedy sem tam stála kamenná mohyla, zvaná mužik, doplněná 

cákancem červené barvy. Ano, ve srovnání s našimi končinami je to zcela nedostatečné, ale třeba 

proti loňsku, kdy jsme se vydali na neznačný trek do národního parku Urho Kekkonen, jsme nyní 

zažívali vyloženě Lurdy, a co jsme si naprosto vychutnávali, byla absence turistů, zatím se nekonala

obávaná invaze trekařů. V našem směru jsme potkali pouze jediného. Ten pohrdl odvozem do Kelly 

Ville, a poctivě si to sem po prašné, makadamové cestě odšlapal. Úplně hotový si postavil stan hned

u prvního, bohužel slaného jezera. Jeho boj. 
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Jak se pozná, že je relativně teplo 

Že je relativně teplo, se dalo poznat podle toho, že Luboš kráčel ve svých oblíbených reflexních 

trenýrkách a já si vyhrnula rukávy mikiny. Nechtělo se mi ji totiž svlékat, což by znamenalo těžký 

batoh shodit a zase si nechat na záda naložit, navíc jsem vestičkový typ, což značí, že potřebuji mít 

extra vrstvu na tělesné jádro, přitom ruce mi mohou mrznout. Takhle jsme šlapali asi hodinu, 

zatímco jsme dumali, zda a kdy potkáme někoho v protisměru. Podle mých dedukcí na základě 

informací, že na trailu hořelo a byl neprůchodný, bychom měli střetnout lidi jen sporadicky, a pokud

se někdo takový objeví, tak rozhodně by šel jižní, narychlo vytyčenou trasou, proto nás tak 

překvapila dvojice turistů, která nás míjela u třetího jezera v pořadí. Dali jsme se s nimi do řeči, a 

mě upoutaly vyloženě české značky typu Hannah, Tilak, Direct Alpine, zasáhla jsem tedy do 

anglicky vedeného rozhovoru rázným českým „Odkud jdete?“ Zírali na mě všichni tři, tedy Luboš i 

ona sympatická dvojice, z nichž se opravdu vyklubali naši krajani. Nás zajímalo jediné, tedy 

průchodnost trailu, je zase zajímala možnost odvozu do Kangerlussuaqu a koupě alkoholu. Když si 

přepočetli cenu taxíku na množství piv, které mohou na letišti zkonzumovat, rozhodli se zbytek 

raději odšlapat po svých. My se jim to

snažili rozmluvit s ohledem na zkušenost,

kterou jsme získali zpoza oken taxíku, tu

cestu bych nechtěla jít pěšky ani zadarmo,

navíc přesunem vlastními silami to bude

trvat den, kdežto taxíkem to zabere

maximálně hodinu. Oni sice neustále něco

mleli o tom, jak se jim ta cena zdá

přemrštěná, ale s Lubošem jsme se později

shodli, že pokud někdo dá za letenku 25

tisíc, aby se sem dopravil, tak snažit se uspořit 1500 Kč za odvoz z hor do civilizace je nesmysl, tím

spíše, že ve hře je ztráta jednoho dne, čehož bychom my litovali nejvíce. A vůbec, kazit si pěkný 

dojem z treku hnusnou silnicí?

Voda jako Vincentka

Každopádně pokec s nimi byl inspirativní. Byli první, kdo trail po uhašení požáru prošel v klasické, 

tedy severní variantě, za nimi jdou lidé, z nichž 80 % to zvládlo nově vytyčenou alternativní cestou,

která je prý extrémně obtížná a náročná, a i při stejné délce zabere minimálně o 2 - 3 dny déle. OK, 

dobré vědět, že oficiální trek by se již překonat měl dát, náhradní varianty jsme se přece jen obávali.
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Mimo jiné jsme zmínili i vodu a slanost okolních jezer. Podle nich je sladkovodní jezero vzdáleno 

miminálně ještě dva kilometry, možná o něco déle, a to, podél kterého nyní kráčíme, je slané, či 

spíše brakické, tedy koncentrací solí mezi mořskou a sladkou vody, kdy jeho voda není tak slaná 

jako voda mořská. Dle jejich zkušeností jezero chutnalo jako Vincentka, a dalo se se sebezapřením z

něj pít či vařit, jen se jídlo už nesmí dosolovat. 

Závěrem jsme se sympatické dvojice zeptali na nebezpečný brod cca v polovině treku. Podle nich se

suché léto projevilo i v Grónsku, takže je místo snadno zdolatelné bez většího nebezpečí. Uklidnilo 

nás to. Tahle dvě fakta se mi z domova jevila jako zlomová – požár a brod. První zmíněné je snad 

již vyřešené, pro jistotu se budeme ptát turistů jdoucích v protisměru, a druhé zmíněné by, 

doufejme, taky mělo být v pohodě. Každopádně vše ukáže čas, zatím se stresovat nebudeme. 

Rozloučili jsme se a vydali se každý vstříc svému osudu. Oni na vysněné pivko v Kangerlussuaqu a 

my na pokračování treku, na jehož začátku jsme se nacházeli. 

U čtvrtého jezera jsem v 18 hodin zavelela k Lubošově údivu k postavení stanu. Ano, mohli jsme 

ještě tak hodinu i více šlapat, do karet nám hrálo relativně pěkné počasí, ale já měla velmi dobré 

tušení, že je nutné zakotvit zde. Jak se později ukázalo, bylo štěstím, že jsem poslechla svůj vnitřní 

hlas, či chcete-li, instinkt, a netáhli jsme dále. 
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Jak jsem fungovala jako tvrdý zdroj aneb jak jsme se cítili jako u 

moře

Já prostě funguji jako tvrdý zdroj. Už jsem to v minulosti zmiňovala, takže nyní jen připomenu. 

Prostě jsem jako naspídovaný králíček Duracell, který by z fleku zaběhl maratón, když náhle a bez 

většího varování se z něj stane vyšťavený chcípáček, kterému došly baterky. Je to u mě proměna ráz

naráz a většinou pak odpadnu, a to doslova. Naštěstí jsem se už za ty roky trekování naučila v sobě 

rozpoznat tuhle mez relativně včas, a tohle nastalo i nyní. Termínem včas samozřejmě myslím 

situaci, kdy aniž by se v mém nitru cokoliv změnilo ve smyslu nástupu únavy, dokážu určit, že teď 

je potřeba zatábořit, protože během dvou hodin budu KO a naprosto nepoužitelná. Prostě i když 

bylo v našich silách ještě o ty dva kiláky šlapat dále, což by nám zabralo tak ¾ hodiny maximálně, 

zůstali jsme. Kdybychom dnešek ale takto natáhli, došlo by přesně k tomu, čeho jsem se tak 

obávala, tedy přepálení začátku. Jednalo se přitom o blbé dva kilometry a něco přes půl hodinky 

chůze, tedy z celkového pohledu naproto zanedbatelný úsek. 

Místečko, kde jsme se rozhodli zůstat, bylo ovšem malebné, vzduch kolem nás voněl slaností a my 

si připadali jako někde u moře. Jelikož dul silný vítr, Luboš stan fixoval pomocí gumicuků a 

kamenů. Protože jsme stále ještě byli zasyceni z dopoledního letu, ani jsme nevařili teplou večeři, a 

jelikož jsme se zavodňovali zakoupenou minerálkou, uchovali jsme čaj z letiště na zítra. Odbyli 

jsme se každý půlkou bagety s tuňákem, zakoupené ještě na letišti v Kodani, a původně určené na 

konzumaci do letadla. Spát jsme šli v 20 hodin, kdy u mě nastal výše zmíněný úkaz. Prostě jsem z 

bdělého a fungujícího stavu rázem přešla do módu zombie, tedy do naprostého mentálně fyzického 

propadu. Naštěstí se to přihodilo přesně v okamžiku, kdy jsem zalezla do spacáku a zatáhla za 

sebou zip. Vlastně ani nezatáhla. Vytuhla jsem dříve, než jsem rukou spacák zavřela. Naštěstí 

dnešní noc byla relativně teplá, tedy nemrzlo, a můj zimní spacáček hřál, i když jsem jím byla 

pouze přikrytá. Myslím, že nedošlo ani na přání dobré noci a láskyplnou pusu, a jestli došlo, tak 

Luboš líbal tuhoše.
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Den 2., pondělí 19.8.

Jak mě bolela záda z přeležení

Nad ránem jsme byli oba probuzeni pro nás typickým zvukem, tedy bubnováním kapek na stan, a to

vzdor předpovědi, zjištěné na satelitním komunikátoru večer. Prostě pršelo, a to přesto, že 

pravděpodobnost srážek pro naši pozici byla stanovena na 10 %. Nevím, jak to prožíval Luboš, ale 

mně to kvůli extrémní únavě předchozího dne, a zejména o čtyři hodiny delšímu dnu díky 

časovému posunu, bylo úplně šumafuk, navíc díky tomu, že jsem typ, který katastrofy řeší, až 

pokud nastanou, a těmi potenciálními se pokud možno nezabývá, umožnil mi tento přístup se 

zachumlat do teplého spacáku, hlavně si ho konečně zapnout, a zvýšit si tím pádem tepelný 

komfort. Usnula jsem tak ještě na pár hodin spánkem spravedlivého, totálně vyflusnutého turisty. 

Ještě včera jsme rychlou debatou odsouhlasili, že to sice druhý den pochodu nebudeme hrotit, ale 

zároveň je potřeba se pohnout vstříc cíli, takže jsem

natáhla budík na 6,30. Vstávali jsme tak po skoro 12

hodinách spánku, protože na lože jsme uléhali ve 20

hodin, a vylézt ze spacáku jsem dokázala až někdy v

7,30, tedy po hodině od prvního zvonění budíku.

Naštěstí, či pro někoho naneštěstí, jsem vybavena

výrobkem, který pípá každých 10 minut až tak dlouho,

dokud jej člověk zcela nevypne, takže hodina

opakovaného buzení není vůbec žádný problém. Mě

ovšem v tu dobu z pelechu vyhnala spíše urputná bolest

zad, než řinčící přístroj jako takový, vůči jeho zvuku

jsem totiž naprosto imunní. Píchavou bolest v kříži jsem

vyhodnotila jako bolest vzniklou z dlouhého ležení,

protože v 5,30, kdy jsem byla probuzena z vnějších příčin, tedy z důvodu deště, a zkontrolovala si 

aktuální čas, mě rozhodně nic nebolelo. Stačilo ale s pravidelnými léky zapít si i zázračné růžové 

kolečko /lék na bolest Ibalgin/ a během půl hodiny potíže odezněly. A ne, nepožila jsem k tomu 

fernet, tento nápoj jsme konzumovali pouze večer, nikdy ráno, protože jsme si chtěli zachovat 

jasnou mysl za všech podmínek.
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Tepelný paradox

Nastalo klasické ráno, jak jej známe na našich dovolených. Slunce někde za mraky, zima, vítr, 

vlhko. Já si zapnula satelitní komunikátor a nechala si zaslat z ústředí kdesi daleko aktualizovanou 

předpověď počasí pro naši polohu, a zároveň jsem si přečetla zaslané zprávy z domova. Stal se z 

této relace postupně rituál. 

Oba jsme se na tábořišti pohybovali adekvátně naší tradici, tedy já byla oděná do péřovky, Luboš 

měl na sobě kraťasy. Nic neobvyklého. Podotýkám, že já nejsem žádný zmrzlík, to jen Luboš je 

kříženec ledního medvěda a mrože, takže ve srovnání s ním každý jedinec vypadá jako teplomilný. 

Protože jezero, u nějž jsem přespali, nabízelo pouze slanou, či spíše brakickou vodu, rozhodli jsme 

se vystačit s čajem nabraným /a draze zakoupeným/ ještě na letišti s tím, že dnes půjdeme tak 

dlouho, dokud nám zásoby tekutin vystačí, a pak bez ohledu na okolnosti či zdolanou vzdálenost 

postavíme stan a zůstaneme na noc. 

Protože jsme si nakoupili v Kodani na letišti více obložených baget, než bylo v našich silách sníst v 

průběhu letu, měli jsme stále ještě dostatek čerstvého jídla na snídani, a to včetně pečiva. Jelikož 

jsme ještě náš organismus vnitřně nepřepli do módu „šlapej a nekecej“, neměli jsme nějak extra 

velký hlad, a po pár soustech jsme okousané zbytky housky se salámem zabalili a vrazili do 

vrchlíku batohu. Na svačinu to jako když najdeme.

Protože jsme si na tento výlet nebrali GPS ani jiný přístroj schopný určit překonanou vzdálenost, 

neměli jsme možnost zjistit, kolik jsme již zdolali. Nutilo nás to snažit se každý den vstát co 

nejdříve to půjde, šlapat co nejdéle zvládneme, a nahnat si tak kilometry pro případ nepřízně počasí 

či jiné nepředvídané okolnosti. Pro nás nezvyk, umíme si vychutnat ranní i večerní pobyt na 

tábořišti, zde ovšem nešlo jinak, pokud jsme se nechtěli vracet po stejné trase. S ohledem na tato 

fakta jsme tedy zkrátili náš pobyt na plácku na minimum, v čemž nám pomáhal i okolní chlad.
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Zázrak aneb vyrážíme v pro nás nezvyklých 9,30

Nemožné a nereálné se stalo skutečným. Ano, my, kteří za brzký odchod z tábořiště vyhlašujeme 

pravé poledne, a čas opuštění místa, kde jsme spali, kolem 15. hodiny nepovažujeme za nijak 

neobvyklý, jsme se dnes vytáhli, a na pochod jsme byli připraveni již v naprosto nemožných 9,30. 

Ptáte se, jak je to možné? Jednoduše. Jednak jsme vstávali

nechutně brzo, jednak byla kosa jak prase, která nás donutila

optimalizovat veškerou ranní činost týkající se přípravy

snídaně a bourání stanu, hlavně jsme ale nemarnili čas

sezením u ohně. Až nyní jsme viděli, jakým je pobyt u

plápolajícího táboráku žroutem času. Luboš se sice pokusil

nějaký ten ohýnek vytvořit, ale striktně  jsem mu to

zakázala. Ani moc neremcal, na čemž měla hlavní podíl

absence čehokoliv, co by hořelo. Dnes jsme navíc ani

nevařili, když nebylo z čeho, chlastat čaj ze slané vody jsme

fakt netoužili. Napili jsme se včerejšího, podotýkám že

hnusného čaje, pojedli bagety z letiště z Kodaně, a vydali se,

poněkud promrzlí, na pochod. Hned v úvodu nás čekalo

překonání několika desítek výškových metrů na náhorní plošinu, kde jsme byli doprovázeni poryvy 

studeného větru, což pociťovanou, již tak nízkou teplotu, sráželo ještě blíže k nule. Oblekla jsem se 

tedy do nepromokavé bundy, na hlavu si narvala kuklu a čepici, jen ten Luboš musel furt trapasit v 

reflexních trenýrkách a v mikině a na ní nataženým tričkem. Však se mu jeho kolena poděkují za 

expozici zimě. Já vím, o čem mluvím, protože díky prochladnutí určitých partií těla /furt je řeč o 

kolenou/ v roce 2014 na cykloputování severním Finskem jsem se pak dva roky nemohla zbavit 

bolesti v těchto kloubech.

I am the king of the world aneb znáte ten vtip o islandském lese?

Postupným šplháním do výše položených partií zdejší vrchoviny jsme se ocitli na pěkném plácku. V

hloubce pod námi se ve velkém jezeře zrcadlily vrcholky zdejších hor a my se rozhodli, že zde 

spácháme společnou fotodokumentaci. Kdo někdy na trek vláčel zrcadlovku a stativ, ví, o čem je 

řeč. Ve stručnosti, každá taková fotka zabere alespoň 20 minut, protože to obnáší rozložit stativ, na 

něj upevnit zrcadlo, poté naměřit expozici, šibovat s Lubošem sem a tam, dálkovou spouští odpálit 

několik záběrů, a poté vše složit. Zde, zatímco jsem prováděla boj s technikou, si Luboš vylezl na 

jeden větší šutr, a rozpaženými pažemi, podoben Leonardu DiCapriovi, předváděl, že je pánem 
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světa. Já mu ovšem velmi rychle ukázala, že je jím jen do té doby, než dokvačí jeho manželka. 

Když jsme skládali stativ, shodli jsme se, že u tohoto místa má fotku každý, kdo jde tento trek. Mně 

scenérie spíše připomněla klasický vtip o islandském lese. Neznáte? No prostě co musíte udělat, 

když zabloudíte v islandském lese? Jednoduše. Postavit se. Pro nechápavé: les na Islandu má tak do 

metru výšky :-)

Postupně jsme začali stoupat do sedla, čímž jsme regulérně nabírali výškové metry, a sledovali tak 

vzdalující se údolí kdesi dole. Těsně na předvrcholu, tedy pár metrů pod nejvyšším bodem zdejšího 

hřebene, jsme se usadili v závětrném místě, abychom poobědvali. Trápil nás nedostatek vody, 

protože jsme šlapali pouze s čajem, nabraným včera na letišti Kangerlussuaqu.

Jak vypadá labrador tea?

Oběd probíhal ve formě dojídání a dopíjení zbytků ještě z civilizace. Zpráskali jsme včera v Kodani

zakoupený salám se zbytky již poněkud okoralého chleba, a zapíjeli to neskutečně hnusným čajem. 

Usazení jsme byli dle svého zvyku na karimatkách, které nosíme zvenku na batohu, kdy v případě 

přestávky je stačí pouze odepnout, a rychle tak vznikne pohodlné a hlavně teplé místečko, kde se dá

usadit, případně i ulehnout. Kolem mě se nacházelo množství pěkných kvítků, které jsem dle 

znalostí z internetu identifikovala jako labrador tea, což by měl být obecný název pro tři úzce 

příbuzné druhy rostlin a z něj vyrobeného bylinného čaje. Kdesi na fóru, věnovanému Grónsku, 

jsem se dočetla, jak lahodný nápoj se z těch bylinek dá připravit, i jala jsem se je tedy trhat s cílem 

vhodit si pár těchto rostlinek do svého čaje za účelem zlepšení jeho chuti. V této činnosti mi  

zabránil Luboš s podotknutím, že vůbec netuším, jak takový labrador tea vůbec vypadá. Než jsem 
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se stačila nakrknout, proběhl mi hlavou sled myšlenek, jehož výsledkem bylo přiznání, že v kytkách

se fakt nevyznám, a v případě nouze od sebe rozeznám kopřivu, jablko a mrkev. Ač nerada, 

rozhodla jsem se jej poslechnout, a jak později vyšlo najevo, měl hlubokou pravdu. O tom ale 

později, i když z názvu díla asi tušíte, že má kompatibilita se zdejší květenou nebyla zas až tak 

idylická. 

Na rozdíl od flóry se okolní fauna chovala přátelsky. Zatím jsme měli co do činění se sobíky, kteří 

se proháněli kdesi za obzorem, kam ovšem mé oko zrcadlovky bez širokého objektivu nezaostřilo. 

Doufala jsem ale, že se k těmto králům Severu dostaneme blíže, a já tak budu mít možnost si je 

vyfotit.

Jak chtěl Luboš dostat giardie

Tou dobou se ovšem mou myslí prohánělo zoufalství. Mapa vůbec nekorespondovala se 

skutečností, procházeli jsme kolem jezer, která jsem v papírovém podkladu naprosto neměla 

značená, a když jsem si pomocí mírky na buzole změřila jednotlivé denní etapy, vycházela mi o 20 

– 25 % větší kilometráž, než byla uváděná v knižním průvodci či na netu. Možná se to někomu 

nebude zdát až takový rozdíl, berte ovšem do úvahu, že jsme měli na trek s udávanou délkou 165 

km vyhrazených 14 – 16 dnů díky zásobám, které jsme schopni si na zádech odnést. Pokud bude ale
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počet kilometrů o čtvrtinu vyšší, může se stát, že pochod nedokončíme, a hlavně, problém můžeme 

zjistit až v situaci, kdy by nám návrat na začátek nepomohl, protože už by bylo pozdě ve smyslu 

množství jídla. Tohle mi zabraňovalo užívat si okolní přírodu, která byla opravdu nádherná, alespoň

co se tundrosexuálů týče. Ano, uznávám, že většině lidí by ten pohled tak pěkný nepřišel, ale nám 

se tady prostě líbilo. 

Luboš se rozhodl, že jako každý správný cestovatel si musí dovézt

netradiční suvenýr v podobě střevních parazitů, a rozhodl se dostat

giardie. To jsou taková malá zvířátka, která za životní ráj a místo k

životu považují vnitřek střev, což ubírá hostiteli živiny, hlavně ale

nedochází k trávení sacharidů nebo-li cukrů, což se projeví řídkým

případem s hustým běháním. Prostě Luboš začal pít vodu přímo z

jezer či řek, a to bez filtrace či převaření. Jen tak, rovnou z koryta

do huby. Na druhou stranu, díky tomuto jeho rozhodnutí jsme ten

den mohli urazit delší vzdálenost, než na kolik by nám vystačil

včera zakoupený čaj. Tím, že on konzumoval tekoucí vodu, spořil

obsah termosek, z nichž jsem tak pila pouze já, a zásoby tekutin

nám tak vydržely minimálně o hodinu či dvě déle, během nichž

jsme se posunuli o pěkný úsek dále. 

Jak na poušti aneb jak jsme dopili poslední lok

Z důvodu nutnosti redukce tekutin jsme omezili pitný režim na minimum. Luboš poctivě šetřil čaj 

pro mě a pil z kdejaké mláky, čemuž jsem se já bránila. Nevím ale, zda hnusný čaj, který mi lezl 

krkem, nebyl nakonec horší, než to, co konzumoval Luboš, alespoň barva u obého byla stejná. Díky

tomu, že bylo relativně teplo, tedy i já jsem pochodovala bez bundy, připadali jsme si jako na 

poušti, jazyk se nám lepil na patro, a na pohory se nám prášilo. Voda!!! Já chci voduuu. Má touha se

smrskla do představy sklenice čaje či minerálky, kterou do sebe hodím na ex, zatím jsme si ale o 

tom mohli nechat leda tak zdát. Předběžně jsme se domluvili, že čas je zatím dobrý, takže až 

najdeme příhodné jezírko, zakotvíme u něj, uvaříme čaj na okamžité zavodnění, případně ještě do 

jedné termosky, a potáhneme to ještě o nějaký ten kilometr dál. 

Z náhorní plošiny jsme počali scházet do údolí, až jsme došli k předělu mezi dvěma jezírky. To 

vlevo nás upoutalo natolik, že jsme se odpojili od značené stezky a po jeho břehu kráčeli asi půl 

kilometru, když jsme objevili pěkný, vcelku rovný plácek. Shodou okolností jsme právě dopili 

poslední lok čaje, čímž se mi velmi ulevilo, opravdu byl odporný a konzumovala jsem jej jen s 
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velkým sebezapřením. 

Vytahali jsme z batohů všechny naše věci a rozprostřeli je na celtu, abychom ten náš mrdník měli 

tak trochu pod kontrolou. Pohled na foťák /ano, měříme čas fotoaparátem, tedy spácháním snímku a

následným prohlídnutím exif informací/ ukázal čas příchodu 17,15. Než jsme se dostatečně 

hydratovali čajem, který jsme si z vody z jezera uvařili a který chutnal o mnoho lahodněji než ten 

včerejší z letiště, pokročila doba a naše únava natolik, že se nám chtělo všechno možné, jenom ne 

pokračovat v treku.

Jak se Luboš odebral na wellness procedury

Jelikož jsem si slíbila, že dohlídnu na to, abychom to v prvních dnech nepřepálili, moc se mi hodilo 

do krámu tohle brzké založení tábora. Sice Luboš remcal, že jsme mohli ještě šlapat, ale já jsem při 

představě, jak všechno to roztahané harampádí cpeme zpět do báglů, dostala kopřivku. Abych 

ukecala Luboše, že zde zůstáváme, musela jsem mu slíbit, že zítra již do toho pořádně šlápneme. 

Zjevně se i on obával štreky, jaká nás ještě čeká, tím spíše, že mapa ani předem zjištěné informace z

netu nemusí vůbec odpovídat, a délka trasy může činit o mnoho kilometrů více. 

Ztopořili jsme náš zelený příbytek a poté byl již Luboš k neudržení. Průzračná, ledová hladina 

jezera jej lákala jako můru světlo. Oděl se tedy do plavek, kdy za

tento kus oblečení prohlásil své reflexní trenýrky, v nichž celý den

šlapal, a vnořil se do studených vln. Naštěstí se ani nepokusil mě k

tomu zlákat, moc dobře věděl, že by nepochodil, ba co víc,

promrzlá bych se mohla dožadovat jeho přídělu fernetu. Takto si

byl jist, že když mě nechá svému osudu, budu jej z bezpečí břehu

sledovat a třímat v ruce budu pouze hrnek se SVOU dávkou této

vzácné tekutiny. A opravdu, úžasně se mi Luboš pozoroval, když

kráčel s ručníkem v ruce na své wellness procedury, zatímco já jej

zrakem doprovázela, popíjejíc u toho zmíněný fernet s čajem,

zababušená do péřovky, kdy mi z ní čouhal pouze nos na dýchání

a ústa na polykání.

Jak nám pohodu narušil slejvák padající z modré oblohy

Nastal dlouho očekávaný okamžik. Ne, nebyl to fernet, nalitý do horkého čaje, ani sex. Jednalo se o 

zcela prostou a na treku žádostivou situaci, vyvolávající stav blízký orgasmu. Večeře. Teplá večeře. 

Zatímco se Luboš ráchal ve vodách jezera, já se zhostila své historické úlohy ženy coby ochránkyně
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domova a krbu, a uvařila jsem tříchodovou večeři. Nevěříte? Jednoduše jsem zalila dehydratovanou

stravu horkou vodou, zavřela sáček k tomu určený, a po několika minutách byl pokrm připraven k 

servírování. Že jsme jej každý zhltli na tři sousta je věc jiná, a patří to k trekařskému bontonu. 

Véču jsme si ani nestihli pořádně vychutnat. Pohodu nám narušil brutální slejvák, padající z modré 

oblohy. Stihli jsme to tak tak, a s prvními kapkami deště jsme honem zalézali do spacáků, kdy jsme 

si předtím stihli akorát vyčistit v rychlosti zuby, někdo kartáčkem, jiný fernetem, že Luboši, a 

vypustit obsah močových měchýřů. 

Nevím jak Luboš, ale já usnula prakticky hned po zatažení zipu spacáku. Byla jsem právě v 

nejhlubším spánku, když mě v 23 hodin vzbudil svým křikem Luboš. Jak jsem posléze pochopila, 

odháněl jakéhosi ptáka, kterého zaujal náš koš, a začal jej prozkoumávat. Mě tato událost nechala 

zcela chladnou. Bylo mi naprosto jedno, co kde jaký fógl provádí, tedy pokud se nevloupal do 

našich zásob s jídlem, to bych ho klidně pádlem umlátila. Jakým pádlem? Copak jsme zde s lodí? 

No tak trekovou hůlkou, když na věc přijde. Žádné zvíře nebude požírat mé jídlo! S odpadky ať si 

klidně provádí, co se mu zlíbí, ale na potraviny mi nikdo nesáhne. To by si ostatně nedovolil ani 

Luboš, který se mnou sdílí lože i osud již nějakých 29 let. Fakt. Ještě rok a můžeme slavit 

třicetiletou válku :-)
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Den 3., úterý 20.8.

Jak měl Luboš pachové halucinace

V průběhu noci jsme byli párkrát vzhůru, a vždy jsme slyšeli pro nás tak obvyklý zvuk, tedy 

ševelení kapek deště na tropiku našeho stanu. Naštěstí jsme ani jeden z nás, zřejmě díky šetřícímu 

pitnému režimu předchozího dne, nemuseli ven za potřebou, takže jsme se pokaždé jen chutě 

přetočili na druhý bok a pokračovali v přerušené činnosti. 

Budíček v 7,30 jsem dle svého zvyku ignorovala, a vydrželo mi to až do 8 hodin, kdy jsem se 

odhodlala opustit teplý spacák. Pták zřejmě ustoupil, a neopakoval svůj večerní útok na náš pytel s 

odpadky, protože jsme vak nalezli nepoškozený a nejevící známky proklovnutí, zato jsme byli 

atakováni jiným zástupcem zdejší zvířeny, a to naprosto drzým, bíle zbarveným polárním zajícem, 

pobíhajícím kolem našeho stanu a neustále hopsajícím pár metrů od nás. Ten nás jen zlobil svou 

přítomností, ale nijak neškodil, takže jsme se jej ani nepokoušeli odhánět, a snídali jsme tedy za 

asistence tohoto králíčka se srstí bílou jako padlý sníh. A ne, králík ani zajíc fakt nejsou hlodavci.
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Při balení Luboš projevoval pachové halucinace, projevující se tím, že dle něj jsem pěkně voněla po

pracím prášku Ariel, který mimochodem nepoužíváme. Třetí den na treku, kdy nosím stejné 

oblečení, a hygiena spočívá v umytí zubů, je technicky nemožné, aby se ze mě šířil libý odér. Není 

tedy divu, že mě tento jeho klamný vjem vzniklý v bdělém stavu bez reálného podnětu vyděsil díky 

vzpomínce na léto minulé, kdy Luboš požil halucinogenní bobule. Nyní ale nic takového 

nekonzumoval, nebo snad ano? Vysvětlení bylo tedy jediné: natolik mě miluje, že se mu zdám 

atraktivní i v takové situaci.

Tábořiště jsme opouštěli v 10,10. To jsme borci, co? Ono

není divu, když jsme nedělali oheň, a zima a vítr nás

donutily dobu strávenou balením zminimalizovat na

největší optimum. Nejhůře se ovšem pakoval stan, který po

propršené noci byl mokrý, takže poněkud zvětšil svůj

objem, a nacpat jej do futrálu bylo jako protlačit broskev

klíčovou dírkou. 

Jak jsem způsobila dopravní zácpu

Hned v úvodu nás čekal prudký krpál, tedy v podstatě první větší kopec na treku, který zatím stál za

zmínku. Měli jsme jej na dohled od stanu, takže jsme celou dobu věděli, co nás čeká a nemine. 

Vyhnout se nedalo, obejít ta hora nešla, takže jsme zostra, seč síly stačily, započali stoupat. A 

stoupání to bylo regulérní, jen co je pravda, zejména díky tomu, že se zde nesrali s nějakými 

serpentinkami, a narvali to přímo direttissimou zvanou rychlá smrt, tedy rovnou kolmo vzhůru. Já 

musela zejména v poslední třetině užít pomoc horních končetin, při kteréžto činnosti se mi trekové 

hole pletly pod končetiny dolní. Stezka měla povrch z nafoukané hlíny, takže to podkluzovalo, a v 

posledních metrech jsem musela lézt i po kolenou a rukama se chytat okolních kamenů či vegetace. 

Samozřejmě že se můj batoh rozhodl hanebně využít situace, a na bedrech mně vůbec nedržel, 

sklouzával níže, kde se zarazil o pánev a tlačil na nervy vedoucí do nohou, a že mě jedna či druhá 

haxna brněla a bolela, je věc jedna, horší ale bylo, že jsem ji i hůře ovládala. Tohle mi batoh 

prováděl již od začátku, celkem jsem si na to zvykla, a abych tomu předešla, každých pár set metrů 

jsem si musela rozepnout bederák, povolit přezku, znovu zapnout a fest utáhnout. Vydrželo to jen 

slabý kilometr, a nanovo mi bágl sjel dolů. Čiňte ovšem tento úkon v kopci v nestabilní poloze, kdy 

jednou nohou stojíte ve svahu, druhou podjíždíte dolů, pod rukama se Vám drolí kámen a 

vysmekávají keře, takže mi nezbylo než se smířit s tím, že mám batoh proklatě nízko. Proč se tak 

dělo, netuším. Vlastně ano, mám na to jednu teorii. Asi nikdo z výrobců těchto zavazadel 
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nepředpokládal, že by v něm žena mohla vláčet 29 kg, jak jsem nyní měla na zádech já, přitom se 

nejedná o nějak velké přetížení, když jde o pouhý dvojnásobek toho, co má žena povoleno nosit. 

Těsně před vrcholem jsem zjistila, že svým pomalým tempem jsem vytvořila dopravní zácpu. Parta 

asi tří kluků, přesný počet si nevybavím díky hučení v uších a rudé mlze před očima z výškové 

nemoci, musela čekat, až já jako grófka největší, se doštrachám svým hlemýždím tempem úplně 

nahoru. Stezka byla totiž natolik úzká a strmá, že se nedalo míjet v protisměru. Chlapci se ani 

netvářili nijak naštvaně, a prostě s nadhledem svého mládí vyčkali, až si osoba ve věku jejich matky

vybalancuje postup natolik, aby nedostala infarkt. Kdo by se taky s její mrtvolou tahal?

Bufet u sobí lebky

Mám takový dojem, že jsem jednoho z nich majzla svou trekovou hůlkou, ale fakt to nebylo 

naschvál. To jen přecenil mou šikovnost a začal slézat dolů ještě v okamžiku, kdy jsem se 

vyskytovala kvantově, tedy na dvou místech zároveň, a díky tomu se má ruka nacházela jinde, než 

se jemu jevilo. Kvůli nemožnosti popadnout dech jsme se jich ani nezeptali na průchodnost trasy po

požáru, ani kterou šli variantou.

Z náhorní plošiny, kam jsme lopotně vyšplhali, se otevíraly nádherné výhledy na hory před námi, 

které nás čekají. Spáchali jsme tam samozřejmě fotku, aby nám každý věřil, že jsme tam fakt byli, 

hlavně ale se nad námi skvěla blankytně modrá obloha, což je u nás spíše nezvyk, a potřebovali 

jsme to zdokumentovat. Takže, vážení přátelé, ano, i my někdy můžeme mít pěkné a slunečné 

počasí. 
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Protože stezka pokračovala dále do hor, logicky opět začala stoupat. Těsně před překonáním 

druhého krpálu jsme si dali krátkou pauzu na doplnění tekutin, a po zvládnutí zbylých výškových 

metrů jsme se opět kochali. Plató, chcete-li plateau, znamenalo i absenci větru díky horskému 

masivu, který jej odklonil jinam. Rozhodli jsme se tam zůstat déle na svačinu, takže jsme se 

usalašili přímo na jedné z kamenných mohyl, na niž někdo naskládal sobí parohy i s lebkou. 

Rozložili jsme si tam náš bufet, tedy termosky s čajíkem, a uzobávali müsli. Bohužel vyšlo najevo, 

že na letišti v Kangerlussuaqu jsme se sekli, a koupili jich málo. Přesně řečeno, protože úlohu 

nákupčího plním já, tato fatální chyba padá jen na moji hlavu. Sáčky s touto životně důležitou 

pochutinou jich sice obsahovaly deklarovaných 10 – 12 kousků, ovšem jednalo se o miniaturní 

verzi, což jsem netušila. Ano, mohla jsem to zjistit z údajů o váze, to mě ale tehdy nenapadlo. Snad 

s tím vydržíme až do konce treku. 

Jak jednoduše rozbít termosku

Že bylo opravdu relativně teplo, se dalo poznat z toho, že jsem si na pauzu nemusela oblékat 

péřovku, vystačila jsem si úplně na pohodu v mikině. Však to říkám, opravdu pěkné počasí. 

Po svačině jsme se pohli dále, a čekalo nás další, třetí stoupání toho dne, občasné výšvihy 

nepočítajíc, mluvím o souvislém překonávání hřebene, i když zde zatím spíše hřebínku. To už jsme 
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pochopili, že značení pomocí mužiků neznamená, že se k nim má šlapat, a spíše naopak, snažit se 

vyšplhat až k nim by nás svedlo ze správné cesty. Tyto kamenné mohyly, ukazující turistům směr, 

byly totiž často stavěny na různých vrcholcích a sloužily k orientaci směru z dálky, a aby se 

ušetřilo, zbudovány byly tak, aby byly vidět rovnou z obou směrů. 

Mě zdejší scenérie naprosto uchvátila. Nádherná jezera, hory a mraky, kterými jsem se vydržela 

kochat nekonečně dlouho. To se tak jeden kochá, kochá, kochá, až se dokochá, zakopne o šutr, a 

flákne s sebou na zem tak, že loktem narazí do jiného šutru, a prorazí přitom termosku a ohne 

fotografický filtr v brašně. V první moment jsem myslela, že mám tu rukou zlomenou, tak strašná to

byla bolest, nakonec se z toho vyklubalo v podstatě banální zranění, které na další pokračování 

treku valný vliv nemělo, a vadilo mně pouze ve spacáku, kdy jsem se o ten loket nemohla opírat, a 

druhou rukou tak datlit deník přímo z postýlky. Termoska měla naštěstí proražený jen vnější plášť, 

takže netěsnila jenom ve funkci uchování teploty, obsah si nadále dokázala podržet. No a filtr? Co 

nemáš, to taky nepotřebuješ, takže jsem se bez

něj i nadále obešla. 

Horší bylo, že mě za mou neopatrnost Luboš

seřval. Ano, chápu ho, co by si taky se mnou

počal, kdybych si tu haxnu fakt zlomila, musel

by řešit, kdo by nesl mé zavazadlo. A aby

nedošlo k mýlce: nestalo se to v obtížném

terénu. Přihodilo se to na rovině, na široké,

dobře vyšlapané a překážek prosté stezce, kdy

jediné dva šutry byly ty, kdy o jeden jsem

zakopla a na druhý upadla.

Fetnu si 

Jakkoli mě zdejší fauna nechávala chladnou, nedalo se totéž říci o místní flóře. Ta mě přitahovala 

kouzlem přímo magickým. Květena, která se nacházela všude vůkol, mě lákala když už ne k vložení

do hrnce za účelem uvaření čaje, což mi zakázal Luboš, tak alespoň k fetování. Prostě jsem 

zahlásila, že si jdu fetnout, trhala jsem si jehličí z této byliny, mělnila si jej v prstech, a natírala si 

nos zevnitř, abych mohla vdechovat co nejdéle aromatické výpary. Následky na sebe nenechaly 

dlouho čekat, a v průběhu několika dnů se mi rozvinula brutální reakce na silice z labrador tea v 

kombinaci se sluncem. Výsledný stav se nazývá fytofotodermatitida. V zásadě se jedná o reakci, 

kdy spolupůsobí určitý lokální činitel, zde esence z kytky, a sluneční záření. Prostě tam, kde jsem 
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byla potřená rozdrceným jehličím, mi při dalším pochodu při expozici paprskům Oskara, vznikla 

silná reakce, která není plně zhojena ani nyní, tedy pět měsíců poté. 

Zatím jsem naštěstí netušila, co na mě chystá osud a zejména má blbost, takže jsem si tu a tam 

utrhla nějaké to snítko a strčila jej do nosní dírky, případně co nejvíce promnula v prstech a 

následně potřela nos a jeho okolí. 

Aby nedošlo k mýlce. Nejsem zase až takový kokot, jak by se mohlo jevit. Opravdu nejsem 

naprostý blbec, který by se takto mazal úplně neznámou kytkou. Podobný exemplář jsme viděli i 

rok předtím ve Finsku, a nečinil mi žádné obtíže.

Uznávám ovšem, že tehdy jsme byli skryti vůči

spalujícím paprskům slunce, protože jsme se

pohybovali převážně v zalesněném terénu, ovšem

jinak můj kontakt s takto libě vonící květenou byl

identický. 

Zatím jsem ale žádné projevy inkompatibility

nepozorovala, takže jsem se v šťastné

nevědomosti patlala všemožně na kůži nadále. 

Tento terén je balzám na nožičky

Dostali jsme se do terénu, který moc nemusíme, a to konkrétně na turistický chodník plný kamenů, 

po kterých bylo nutné pochodovat. Auuu, děsně mě z toho bolely šlapky nohou. Myslím, že i 

Luboše, ale jelikož jsem se jej neptala, netuším, a je dokonce možné, že on trpěl více než já, protože

já nosím dvoje ponožky, čímž je i dáno větší odpružení při došlapu na šutr. Není tedy divu, že když 

jsme po několika kilometrech zdolali kamenné morény a ocitli v oblasti tundry, která našim 

chodidlům nabízela bažiny a mokřady, počal si Luboš libovat, že tento terén je balzámem na 

nožičky. Neuplynulo ale dlouho, a z ráje jsme se ocitli rovnou v pekle. Najednou jsme stáli na skále,

odkud se dopředu nedalo pokračovat, protože pod námi ležel prudký sráz, a slézt tudy dolů by nešlo

z důvodu nestability podloží, což jsme si ověřili. Kudy ale dál? Když jsme se postavili na okraj 

útesu, spatřili jsme přímo pod námi vyšlapanou stezku. Jediný problém byl v tom, že nás od ní 

dělilo asi 100 metrů. Výškových, nikoliv dálkových. Prostě není lepší situace, než skončit na skále 

nad neschůdným terénem s následným zjištěním, že chodníček vede dole v údolí. Kde jsme se z něj 

ale odpojili? Naprosto jsme netušili. A aby nás někdo neoznačil za tupce: ano, mužici zde sice 

ukazují směr, ale jsou umístěni na velké vzdálenosti od sebe, někdy i několik kilometrů, tedy to, že 

jsme dlouho žádného neviděli, nemuselo nutně znamenat, že jsme zahnuli někam do blbého údolí, i 
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když v tomto případě tomu tak skutečně bylo, což jsme ovšem netušili. Takže co teď? Vracet se? To 

se nám nechtělo, takže jsme se rozhodli nějak k cestičce pod námi dostat. Opatrně jsme scházeli po 

bočním hřebeni, kde naštěstí strmost nebyla tak výrazná, a pak jsme přes suchou tundru pokračovali

níž a níž, zatímco nám pod botami chroustaly jakési výhonky zdejší flóry. A ano, opět to byl balzám

na nožičky, protože podloží bylo měkkounké a šlapat po něm bylo jako kráčet po vodní posteli. Sice

jsem nikdy po vodní posteli nešla, ale tak nějak si to představuji. Bohužel díky psychickému vypětí 

jsem si nevyfotila pohled seshora ze skály, když jsme zjistili, že se nacházíme úplně mimo trasu, tak

jsem si alespoň zezdola zvěčnila hřeben, ze kterého jsme se lopotně dostávali dolů. Po spoře 

vyšlapaném chodníčku jsme přes šutry scházeli údolím níž a níž a bylo nám více než jasné, že 

ačkoliv je stezka patrná, nejedná se o značenou trasu, jelikož chyběli jak mužici, tak cákance 

červené barvy. No, někam to snad míří, a pořád lepší neznačený chodník vedoucí dál, než sráz a 

skály.

Taky Vám ty kilometry připadají delší?

Na Cestě /Cesta s velkým C, protože fakt mám na mysli Cestu jako něco s vyšším cílem, nikoliv 

cestu jako výlet/ jsme se nacházeli již třetí den, ale neměli jsme žádnou kontrolu zdolané 

vzdálenosti. Jelikož jsme letos s sebou nebrali GPS, která by měřila překonanou dálku, netušili jsme
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vůbec, kolik kilometrů jsme již ukroutili, a taky kolik nám ještě zbývá, a to ani přibližně. Sice jsme 

denně posílali svou polohu švagrovi přes satelitní komunikátor, ale nějak jsem se neodhodlala 

napsat mu, ať nám změří vzdálenost mezi jednotlivými noclehy, a nezbývalo nám tedy než doufat, 

že se pohybujeme dostatečně rychle, a že trek dokážeme dokončit. Horší bylo, že jak včera, tak i 

dnes, jsme putovali kolem jezer, která se na mé mapě rozhodně nevyskytovala. Důvod jsem odhalili

až o mnoho dnů později. Každopádně jsem si občas pomocí měřítka na buzole odpočítala na mapě 

naši trasu, a vždy mi vyšla o čtvrtinu větší vzdálenost, než byla udávaná na netu na oficiálních 

stránkách. Naše psyché tak byla zmítaná od nejvyšší euforie po nejhlubší depresi, to podle toho, zda

jsme si mysleli, že se blížíme mílovými kroky k cíli, či naopak, zda jsme se domnívali, že se 

loudáme jako lenochodi. 

Když jsme sklesali k jezeru Amitsorsuaq s délkou asi 27 km, po

jehož břehu budeme pokračovat, bylo 16,30. Ocitli jsme se u něj z

údolí, kudy rozhodně turistická stezka nevedla, a kterým jsme

pokračovali poté, co jsme omylem skončili na skále. Až tady u jezera

jsme totiž spatřili paralelní dolinu, mnohem širší, než byla ta naše, a

v ústí obou dolin ležela na břehu jezera maličká chata Kattifik.

Značená cesta k jezeru přišla z vedlejšího údolí, kdežto my dorazili z

mnohem užšího, které bylo lemováno strmějšími štíty. Luboš si

prosadil, že se chce podívat do chaty, ačkoliv ležela asi půl kilometru

mimo trasu. Shodili jsme tedy batohy a nalehko tam přes šutry a

bažiny dokráčeli. Přivítal nás tam švýrarský pár dotazem, zda nám

zdejší kilometry připadají taky poněkud delší. Uvedená skutečnost je dost děsila, jednak měli jídlo 

na menší počet dnů než my, jednak měli mnohem dřívější letenku zpět na kontinent. Ha! Takže 

získali stejný pocit! Není nad to, když si můžete s jiným předávat svou paniku, a úspěšně si ji tak 

posilovat... Říká se tomu folie à deux nebo-li sdílené šílenství :-)

Z těch kamenů jsem měl blbý pocit

Sympatická dvojice tam strávila dokonce několik hodin, jelikož tam oba dorazili již krátce po 

poledni! Útěchou nám budiž to, že i oni sem dokvačili stejným způsobem, jako my, tedy špatným 

údolím. Oni též kufrovali na skále, a na rozdíl od nás zvolili jiný postup, kdy se vraceli několik 

kilometrů na sice vyšlapanou, ale stále ještě neznačenou stezku. Tak jako my, ani oni netušili, kde 

vlastně ležel ten kritický bod, tedy místo, kde jsme všichni zbloudili. Zjevně jsme nebyli jediní, kdo

sešel z cesty, což nás poněkud uklidnilo. 
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Chlapík si z kapsy vytáhl průvodce „Trekking in Greenland“, na kterém jsem si doma díky své 

chabé znalosti angličtiny vylámala zuby, a ukazoval nám jednotlivé denní etapy. Dle jeho mínění 

obsah publikace nekorespondoval se skutečností, a vzdálenost se jim v reálu jevila o 20 – 40 % 

větší, než se tam udávalo. Ano! Tohle přece tvrdím taky! Shodli jsme se, že toho prostě musíme 

ušlapat více, a s tím jsme se taky rozloučili. Oni se tam rozhodli zůstat a přespat, jelikož přepálili 

začátek, kdežto my jsme si zvolili ještě pokračování a tím pádem zdolání alespoň tří kilometrů. Ono

se to nemusí zdát mnoho, ale naše idea zněla, že když denně odšlapeme o tři kilometry více, než na 

předchozích trecích, tak za 10 dnů pochodu to bude činit 30 kilometrů. A to se počítá, ne?

Čekalo nás zvládnutí těžšího terénu, což se jevilo i z mapy, kde byl tento úsek značen černě, tedy 

nejvyšší obtížností, skutečnost ale předčila naše nejhorší očekávání. Do cesty se nám zhmotnily 

šutry. Co šutry, obrovské balvany to byly, a jejich překonávání bylo podmíněno házením baťohů 

před námi a postupem nalehko bez nich, protože jinak to prostě nešlo. Tato etapa měla na délku 

pouhých pár set metrů, ale zabrala nám asi 1,5 hodiny, a právě tohle byl pro mě okamžik důležitého 

rozhodnutí. Ne, tohle nechci absolvovat znovu, MUSÍM dojít až k moři, abych se nemusela vracet 

stejnou cestou zpět.

Sranda je, že Luboš, když shlížel před pár hodinami z horského hřebene jezero a jeho břehy, tak, 

aniž by tušil, že tudy budeme pokračovat, a aniž by vůbec zblízka spatřil, jak jezero a jeho břehy 

vypadají, prohlásil, že z těch kamenů má blbý pocit. 
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Ještě že jsem byla ušetřena rozhodovacího procesu

Přelézání nakupení balvanů byla poněkud adrenalinová záležitost, ale ve srovnání s tím, co nás ještě

v dalších dnech mělo čekat, tohle bylo jen takové lechtání, což jsme naštěstí netušili. Batohy jsme 

spouštěli dolů a zase vytahovali nahoru, sami jsme lezli po čtyřech, případně opatrně slézali po páté 

noze, tedy po prdeli. To se už výrazně ochladilo, ale zůstali jsme odění jako dosud, protože nás 

hřálo teplo generované fyzickou námahou. Slunce pomalu zapadalo za obzor, zvedal se silný vítr, a 

mně se honily hlavou myšlenky, zda dnes dojdeme na pěkné místo, které jsme si vytipovali, když 

jsme předtím stáli na vyvýšeném místě, protože tady, na morénovém poli, nemáme šanci strávit noc,

leda tak ve stoje. 

Zatímco jsme se lopotili na šutrech, propluly kolem nás dvě kánoe, jezero se totiž dalo v podélném 

směru překonat i na loďkách, což jsem se dočetla ještě z bezpečí domova. Kdysi dávno totiž někde 

v půlce jezera fungoval kanoistický klub s půjčovnou, který ale zkrachoval, a zbylé kánoe zde 

zanechal na pospas přírodě. Turisté se je naučili využívat, a přeplouvali těch cca 27 km, místo aby 

šlapali po břehu. Když jsme ovšem dorazili k jezeru Amitsorsuaq, nebyla na našem konci žádná 

dostupná loďka, a byla jsem tak ušetřena rozhodování, zda tento prostředek použít, či ne. Moc 

nerada bych totiž řešila, zda je za stávajících podmínek bezpečné nasednout do kánoe bez vybavení 

typu neopren a záchranné vesty, když fouká silný vítr a na hladině jezera se čeří obrovské vlny. 

Museli jsme tak volky nevolky pokračovat pěší stezkou, tím spíše, že použitím lodě bychom si 
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žádné kilometry nezkrátili – jednalo by se o pouhou změnu v přesunu, a vzdálenost by zůstala 

stejná, ušetřili bychom maximálně naše záda, protože by nemusela nést těžké batohy. Možná, že 

kdybychom věděli, po jakých šutrech budeme muset skákat, asi bych uvažovala jinak, ale jak říkám,

osud mě ušetřil rozhodovacího procesu, což bylo nakonec dobře. A vůbec, sedla bych si do plavidla,

když je těsně nad nulou, fouká silný vítr, na jezeře jsou velké vlny, a to aniž bych na sobě měla 

zmiňovaný neopren a záchrannou vestu? Co kdybychom se cvakli? To by šla ke dnu naše výbava i s

námi, jelikož já nikterak dobrý plavec nejsem.

Jak jsme měli soukromou pláž

Mohli jsme si samozřejmě na loďku nějakou dobu počkat, při příchodu k jezeru z hor jsme totiž v 

dálce spatřili dvě malinkaté tečky, které se pomalu přibližovaly. Jednalo se o kánoe směřující se k 

nám, nechtělo se nám ale zbytečně setrvávat, tak jsme se vydali na pochod, a zrovna když jsme 

bojovali s nakupením kamenů, turisté proplouvali kolem nás. Jedna dvojice celkem svižně 

pádlovala, ale druhá měla zjevné problémy. Ne s technikou, nýbrž s lodí, co pár set metrů museli 

přirazit k břehu, zastavit, vyházet bagáž, a vylít vodu z kánoe jejím převrácením dnem vzhůru. 

Takto museli činit každou chvíli, a když se nacházeli kousek od nás, pochopili jsme proč. Měli díru 

do kýlu lodi velkou jako pěst. 

Nám se konečně povedlo překonat úsek s kameny, a rázem jsme se ocitli ve schůdném terénu. 
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Pokračovali jsme ještě asi hodinu, a konečně jsme doťapali k místu, na kterém jsme si už před 

několika hodinami naplánovali založit tábor, pozorovali jsme jej totiž z horského hřebene, a upoutal

nás svou pláží. Jupí, budeme mít svou soukromou pláž! Po příchodu jsme již naprosto 

zautomatizovaně začali vykonávat své povinnosti, tedy stavění stanu, přípravu večeře, společné 

focení, a podobně. Očekávala jsem, že až bude dokonáno, tak se Luboš, jako obvykle, vydá do 

vody. Kdepak! Prý je kosa. Ano, uznávám, já měla na sobě péřovku a v ruce jsem svírala hrnek 

horkého čaje s fernetem v poměru 2:1, tohle ale činím každý večer, Luboš ale fakt odmítl se jít 

smočit kvůli takové blbosti, že teplota činí několik stupňů. Na jeho obranu neochotně připouštím, že

díky větru byla hladina jezera dost neklidná, a připomínala nám spíše moře za přílivu, než 

sladkovodní nádrž.

Sobík u stanu

Na předchozím tábořišti kolem stanu panáčkoval polární zajíc. Zde se zjevil sob, který pobíhal na 

srázu nad naším příbytkem, několikrát vytvořil kolečko, zvědavě nakukoval, ale po pár minutách ho

to přestalo bavit, a odběhl kamsi do tundry. Jeho štafetu v otravování převzalo jakési ptactvo. Už 

jsme byli navečeření, umytí a zalezlí ve svých spacácích, když se zvenku ozývali nějací opeřenci, a 

protože to nevypadalo, že by útočili na náš koš či jiné vybavení, nevšímali jsme si jich. Dle zvuků 

jsme to identifikovali jako namlouvací a pářící rituál, který zjevně skončil happy endem, alespoň 

nám se to tak jevilo. Hluk ale vytvářeli hustý, o tom žádná. Vyhodnotili jsme tedy fógly jako 

benigní, a více se jimi nezabývali.

Reálně jsme se obávali nájezdů hrabošů, kdy dle

popisu turistů byli tito hlodavci schopní se prohryzat

materiálem batohu, aby se dostali ke žrádlu, a

znehodnotili tak bágl k jeho dalšímu použití. Když

totiž v zavazadle máte otvor, kterým se mohou věci

sypat ven, dost těžko se s ním bude pokračovat.

Naštětí ale nic z toho, co k nám doléhalo zvenku,

nevypadalo jako prokousávání se plachtou či

batohovinou.

V noci opět pršelo, což nám přišlo natolik obvyklé a

očekávané, že jsme se tomu ani nedivili. S překvapením jsme ovšem zjistili, že na předpověď ze 

satelitního komunikátoru se nemůžeme spolehnout. Před ulehnutím jsme jako obvykle měli 

pravidelný rituál, tedy poslání zpráv domovu, že jsme OK, odeslání naší polohy, a žádost o 
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prognózu stran počasí pro naši polohu. Nevím, z jakého centra to generovali, ale predikce pro ten 

večer byla 10 % pravděpodobnost deště, přitom nám lilo skoro celou noc. Netrápili jsme se nad tím.

Doteď jsme existovali bez možnosti předpovědi počasí, tak proč se na to upínat, když jsou 

informace stran předpovědi tak nespolehlivé. 
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Den 4., středa 21.8.

Jak se Luboš oděl do dlouhých nohavic a bundy

Dosavadní tři dny treku byly již zpočátku cíleně brány jako zahřívací, kdy až ode dneška jsme chtěli

nastolit tvrdý režim a šlapat a šlapat a šlapat, že to ale nakonec dopadlo jinak snad ani nemusím 

vysvětlovat, o tom ale později.

Ráno nás přivítalo vlhkostí, zimou a silným větrem, příboj z vln se valil v obrovské mase na břeh, a 

jestli včera byly jakž takž podmínky na plavbu, tak dneska by se mohl na jezero vydat leda 

sebevrah. Naše tušení se nakonec ukázalo jako správné, všechny čtyři kánoe jsme nalezli později 

vytažené na břeh s vysvětlujícím dopisem, že se pádlovat nedalo. 

Okolnosti nám zabránily spáchat společnou fotku za použití stativu, natolik mám svůj foťáček ráda, 

nechtěla jsem, aby mi poryvy shodily stativ, a zrcadlo na něm připevněné sebou prásklo o zem. 
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Jakýsi drzý sobík, nepoznali jsme, zda to byl stejný exemplář jako večer, se producíroval na našem 

tábořišti přímo u stanu, čumáčkem zvědavě očichával naše věci, ale když jsem ho chtěla vyfotit, 

jako když střelí do vrabců, a už cupital v dostatečné vzdálenosti od objektivu. 

Zachumlaná do teploučké péřovečky jsem, posazená na karimatce, dopisovala deník. Díky zmrzlým

prstům, větru a uslzeným očím /též z větru/ se zápisky jevily nečitelně, a to prosím i za normálních 

okolností drápu jako doktor, tedy nesmyslné klikyháky. I v běžném životě nejsou mé výplody 

snadno rozluštitelné, nyní jsem ovšem postoupila ještě na vyšší level, asi tak pětinu zápisů jsem pak

doma po sobě nedokázala rozkódovat. Přimělo mě to při přepisu deníku do PC začít uvažovat o 

variantě diktafonu a namlouvání místo psaní.

Mrazivé podmínky donutily Luboše k extrémnímu řešení. Ne, nenandal si na sebe péřovku, taková 

zima mu zase nebyla, ale oděl si dlouhé nohavice a nepromokavou bundu. Na něj to opravdu 

pokrok. Díky panujícímu chladu a větru jsme opouštěli tábořiště v neskutečných 9,08. Fakt. To 

zíráte, že? Kdo nás zná, tak ví, že tohle je doba, kdy já běžně mívám ještě půlnoc, a hle, zde jsem v 

tuto kurevsky brzkou hodinu, tedy v devět ráno, stála v plné polní na stezce a ukrajovala dnešní 

první kilometry. 

Pravděpodobnost deště 30 %? Vždyť prší už od rána!

Naším opravdu včasným odchodem jsme si vytvořili nový rekord, který ovšem byl později ještě 

překonán. Jsme prostě borci, věřte nevěřte.

Díky nočnímu dešti byl každý zdejší traverz velmi výživný, hodně nám to podjíždělo kvůli 

podmáčenému terénu plnému kořenů a kamenů, při šplhání jsme ještě jakž tak balancovali za 

pomoci trekových hůlek, ale sestupy byly nepříjemné. Naštěstí nám nehrozil pád ze skal, ale 

uklouznutí by mohlo vyústit v poranění, kdy i podvrtnutý kotník by znamenal nejenom konec 

výletu, hlavně ale vážný problém. 

Horší bylo, že jsme opět narazili na limit stran předpovědi počasí.

Satelitní komunikátor, na který jsme si ráno nechali zaslat

aktualizovanou predikci, trval na 30 % pravděpodobnosti deště.

Jakpakto, když prší už od rána! Fakt! Zahalení do nepromokavého

jsme byli od pasu nahoru, kde jsme na sebe navlekli bundy,

zatímco nohy nám moknuly, protože již několik let na treku

neužíváme membránové kalhoty. Neosvědčily se nám, byť nám

převážně prší. Prostě zbytečná váha, většinou totiž ležely v batohu,

protože nedýchaly. Více nám vyhovoval jiný typ kaťat – Luboš
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nosil tenké šusťákové a já zateplené softshellové, ve kterých jsme pobývali od rána do večera, a 

někdy i spávali. Obojí promoknou, dlouho schnou, ale dá se v nich šlapat, i když jsou mokré, 

protože nestudí nějak výrazně, dají se vysušit vlastním teplem, ale hlavně, jsou PRODYŠNÉ. 

Nejinak jsme činili i nyní, tedy jsme pokračovali, zatímco materiál kalhot nasával do sebe vodu. 

Nepromokavé bundy měly ale svou velkou nevýhodu, a tou byl jejich materiál. Byl totiž neskutečně

kluzký, a tím pádem se batohy sesmekávaly a nedržely na bederáku, čímž nám tlačily na ramena 

díky dosednutí na oblast trapézů přes ramenní popruhy. Luboš to vyřešil převlečením trička přes 

bundu, tím si ale vyrušil prodyšnost tohoto svršku. To mohl mít rovnou igelitovou pláštěnku, a 

dýchalo by to stejně :-o

Poprvé v životě mám na prstech rukou puchýře od trekových holí

Již druhý den obcházíme velké jezero Amitsorsuaq, což nás moc nebavilo. Popravdě, jednalo se o 

nejnudnější úsek celého treku, protože nám chyběly výhledy. Další důvod, proč se, kromě obyčejné 

touhy splnit si sen a zvládnout výzvu, pokusit dojít až k moři, a nevracet se stejnou trasou. Prostě 

výrazná motivace pro nás, abychom plnili denní dávku kilometrů, a dokázali trek dokončit.

Do cesty se nám najednou postavily skály. Jednalo se o podobné uskupení šutrů a balvanů jako 

včera, a já jsem začala trnout, jak tuhle haldu překonáme. Naštěstí nás stezka vedla nahoru na 
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hřeben, kdy jsme skalní masív nechali pod sebou, a překonali jej vrchem. Hurá! 

Mě v průběhu šplhání kamsi do nebeských výšin začaly bolet palce rukou. Když jsem se na ně 

podívala, zjistila jsem s překvapením, že na nich mám puchýře, zřejmě od trekových holí. Čuměla 

jsem na to jak puk. Už mám dost nachozeno nalehko i natěžko, a považuji se za zkušeného trekaře, 

přesto jsem nyní zírala na hráškovité útvary naplněné tekutinou, vyskytující se na mých něžných 

ručičkách. To jsou mi věci. Své prstíky jsem politovala, a u toho to taky skončilo. V průběhu pár 

hodin mi puchýře praskly a byl pokoj. Sice to bolelo

nadále, ale už mě to opticky neštvalo, a tím pádem

jsem si rukou nevšímala. 

Obědovou pauzu jsme zahájili v 12,30. Původně k

tomuto účelu plánované müsli jsme se rozhodli ušetřit

na pozdější dobu, na těžší úseky, a na ořechy jsme

chuť neměli, volba tedy padla na sýr, kterého jsme si

oba zavdali po velkém kusu. Přesně řečeno, vytáhla

jsem svou kudlu a z mohyl sýra jsem každému tak

100 gramů odřezala. Nakonec jsme ale, vzdor předchozímu přesvědčení, stejně neodolali, a každý z 

nás si jednu tyčinku müsli sežral. Až nastane kritická chvíle, nějak to pořešíme, nyní ale máme na 

tohle chuť, a přes to nejede vlak. 

Mohyly ze sobích paroží

V 15 hodin jsme měli v nohách, po šesti hodinách poctivého šlapání, asi devět kilometrů. 

Překonanou vzdálenost jsem si odměřila pomocí mapy a měřítka na buzole. Nic moc, řekli byste si, 

nás ale zjištění o počtu zdolaných kilometrů naplnilo optimismem. Když to dnes ještě pár hodin 

potáhneme dál, posuneme se k „povinným“ 12 kilometrům, což jsem stanovila jako limitní mez, 

kterou bychom měli denně urazit, pokud se nechceme dostat do problémů. Bavíme se samozřejmě o

průměru, takže o co méně jsme šlapali dosud, o to více budeme muset později, abychom trek 

zvládli.

Stezka byla lemována spoustou mohyl z kamenů, někdy i se sobím parožím. Zjevně vše vzniklo 

rukou turistů, nikoliv tvůrců trasy, na většině těchto do výšky šplhajících sloupů totiž chyběl 

cákanec červené barvy, což normálně znamená symbol Arctic Circle Trailu. 

Dnešek byl ve znamení silného, teplo z nás vysávajícího větru, přesto jsme se s tím poprali bez 

ztráty kytičky. Proti Halti v roce 2017, kdy jsme to zažili poprvé, jsme na tuto situaci byli mnohem 

lépe vybaveni, a hlavně jsme s tím nyní předem počítali, takže nás okolnosti nepřekvapily. Před 
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dvěma lety jsme zjistili, že nejvíce jsme teplo ztráceli jednak z hlavy samotné, jednak z netěsností 

mezi hlavou a krkem, takže jsme se po návratu na tuto situaci dostatečně předem připravili. Já to 

vyřešila tubusem z merina, který mi sloužil jako kukla, takže chránil krk, a na to jsem si ještě 

přetáhla pohlavní pokrývku nebo-li čepici, Luboš si nandal šátek, ve kterém vypadal jako Ferda 

Mravenec, jen ty puntíky mu chyběly. Onen kousek oděvu nosil na hlavě, či si jej omotal kolem 

krku, a vůbec mu při tom nevadilo, že je barvy růžové. Já osobně bych tento odstín na své kebuli 

snesla jenom v nouzi nejvyšší, a na krku bych se s tímto oblečením smířila pouze tehdy, pokud bych

jej měla skryt pod ostatními vrstvami. 

Ptáte-li se, proč jsme si rovnou nekoupili originální kuklu k tomu určenou, tak berte prosím v 

úvahu, že oba nosíme brýle, takže při nasazené kukle jsme si na ně dýchali a následně se nám mlžila

skla, a proto ani jeden nemůžeme užívat tento doplněk oblečení, který si běžná, neobrýlená 

populace, nemůže vynachválit.

Jak jsme šli spát hladoví a žízniví

Úderem 17,30, tedy v čase, kdy jsme ještě minimálně dvě hodiny měli naplánováno šlapat, Luboš 

najednou nakrabatil čelo, a významně se podíval na oblohu. Dle něj se žene silný déšť, a měli 

bychom honem postavit stan. Nevím, jak na tohle přišel, pršelo s přestávkami prakticky celý den, a 

podle mě mračna nad námi vypadala furt stejně, neoponovala jsem mu ale, už jsem se mnohokrát 

přesvědčila, že jeho instinkt stran počasí je zcela správný. Nejinak tomu bylo i nyní. V rychlosti 

jsme vztyčili náš zelený přístřešek, ale stejně jsme veškeré práce s přípravou tábora dokončit 

nestihli. Z nebe na nás najednou padaly proudy vody. Zvládli jsme se akorát vyčurat, v tomto již 

máme praxi, protože víme, že do spacáku se musí s prázdným močovým měchýřem, nic dalšího už 
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ale nám nebylo dáno spáchat, a honem jsme do stanu naházeli naše batohy, s nimiž budeme muset 

sdílet zdejší malý prostor kolem dvou metrů kubických. Nejhorší na celé situaci bylo, že jsme 

zůstali hladoví a žízniví, nebylo totiž možné si uvařit čaj či večeři, navíc jsme si již dopili veškerý 

čaj z termosek, nezůstal nám ani hlt na svlažení vyprahlých hrdel. Léky jsme si, odpusťte nám 

všichni felčaři světa, zapili fernetem, a zuby jsme si vyčistili žvýkacím Kinedrylem, nebo-li Travel-

Gumem, což jsou žvýkačky k léčbě cestovní nevolnosti a zvracení. 

Hlad. Hlad. Hlad. Kdybych měla zbytečného půl litru vody, mohla bych spáchat večeři za využití 

samoohřívacího pytlíku, který by exotermickou reakcí uvařil sáček s expediční stravou. Trápil mě 

totiž krutý hlad. Navrhla jsem vystrčit hrnec ven před stan, že tolik do něj naprší, a já zachycenou 

drahocennou tekutinu použiji výše uvedeným způsobem, Luboš mi to ovšem zatrhnul, takže mi 

nezbylo než jít spát hladová a žíznivá, ostatně stejně jako Luboš. 

Jak jsem si šáhla na břicho a odtekla mi voda

Vevnitř stanu jsme měli ohromnou vlhkost, bohužel jsem před ulehnutím nestihla otevřít větrací 

průduchy, a lézt nyní ven by byl holý nerozum, zmokla bych natolik, že bych ještě zvýšila již tak 

šílené množství vodní páry ve vzduchu. Rozhodli jsme se tedy jeden z mokrých batohů strčit do 

předsíňky, ale druhý se tam nevešel, takže jsme jej umístili k našim nohám. Ze zavazadel jsme 
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vytahali pouze spacáky a péřovky a odepnuli karimatky, nošené zvenku, jinak jsme obsah báglů 

ponechali nevybalený. Spát jsme šli v oblečení, ve kterém jsme celý den šlapali, sundali jsme si 

pouze mokré kalhoty a bundu, a z nohou samozřejmě pohory. To už jsem se smířila s faktem, že 

dnešní naplánovanou porci kilometrů jsme nezvládli, snad to další dny doženeme. 

Krátká vsuvka. Když jsem si po návratu stáhla údaje ze satelitního komunikátoru, tak i přes 

nepřízeň počasí jsme ten den urazili 13 km, což s ohledem na okolnosti vůbec není tak zlé. 

Pro šťouraly: ne, nemohla jsem vzdálenost určit přímo na treku, na to bych potřebovala připojení na

internet, a kde není mobilní signál, není ani internet. Jak prosté, Watsone.

Když jsem zalehla do svého spacího pytle, šáhla jsem si na břicho, jehož kůže mě bolela. Na rukou 

mi ulpěla jakási tekutina. Když jsem rozžala čelovku, zjistila jsem, že mi právě odtekla voda. 

Troubové, ne plodová, nýbrž voda z několika puchýřů. Ty jsem měla vysázeny v pruhu o délce asi 

15 cm a přesně korespondovaly s umístěním bederního pásu.

Prostě taková nepatrná daň za přetížený batoh. Přemýšlela jsem,

zda si to mám nějak ošetřit, ale jednak jsem byla líná, jednak

lékárnička byla kdoví kde. Prostě se to nějak zahojí. Vzápětí se

mi na spodinu po stržených puchýřích přilepilo tričko, a

vytvořilo tak jednotný organismus s mým podkožím. Jak tohle

ráno bez poškození svého těla odlepím, jsem fakt netušila, což

ale budu řešit, až to nastane. Vlastně, cože budu odstraňovat?

Tričko?! Vždyť spím v trekovém tričku! A otázka za 100 bodů:

za kolik dnů si myslíte, že jsem si tohle trekové tričko POPRVÉ sundala?

Večerní dialog

Spát jsme šli jako ti největší humusáci, nemytí, a v oblečení nošeném již několik dnů. Zatím jsem se

vždy snažila převlékat do spacích věcí, nyní poprvé mi to nebylo dáno. Aniž bych tušila, založila 

jsem tím novou tradici. Ono je to totiž pohodlnější, víte? Prostě si večer pouze vyzujete pohory, a 

máte na sobě rovnou pyžamo :-)

Před definitivním usnutím ještě proběhl mezi mnou a Lubošem následující rozhovor.

„Ty sis prcla?!“

„NE!“

„Aha, takže to smrdím já.“

Luboš to sebekriticky vystihl. Prostě oba smrdíme, akorát se už necítíme. I tohle patří k delším 

trekům. Náhodou, díky tomu, že jsme nadále nevyužívali původně určených triček a trenýrek jako 
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pyžama, mohli jsme tyto kousky prohlásit za rezervní a hlavně jako jediné jakž tak čisté a v 

podstatě nenošené. Horší bylo, že jsme žvýkáním Travel-Gum vytvořili nový rituál, kdy jsme 

zbytek těchto žvýkacích tablet postupně tímto způsobem spotřebovali, takže jsme je pak postrádali 

při výpravě na moři. O tom ale později. Nyní jsme se za kručení prázdných žaludků a olizování 

okoralých rtů uložili ke spánku znavených turistů. 

Nastavila jsem budík na pro nás šílených 6,30. Ono tedy pro nás by bylo nesnesitelné nucené 

vstávání i kolem 9. hodiny, to ale nic nemění na tom, že 6,30 je naprosto blééééé.
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Den 5., čtvrtek 22.8.

Jak byl Luboš vzbuzen fyziologickou potřebou aneb 

odškodňujeme se za včerejší příkoří

Ano, budíček jsme opravdu měli na 6,30, což v mém případě znamenalo jeho zaklapnutí a následné 

buzení v intervalu 10 minut, kdy v 7 hodin jsem na chvíli otevřela jedno oko a rychle ho zase 

zavřela, a v 7,30 jsem konečně byla ochotná otevřít kukadla obě, a to na delší dobu, tedy na pár 

minut. Chudák Luboš lkal, že to není fér, protože on byl vzbuzen v 6 hodin fyziologickou potřebou, 

kterou musel za ještě panujícího deště vykonat, a znovu už usnout nedokázal. Jelikož pršelo, 

nemohl pobývat venku, musel tedy zalézt zpět do spacáku, a vedle své sladce spinkající manželky 

čekat na spásné řinčení budíku, což jej děsně vytáčelo, ale naštěstí zůstal tiše.

Když už jsem se konečně zmátořila a byla ochotná opustit svůj teplý spacáček, venku se válely cáry

mlhy a slunce bylo skryto někde na ocelově šedé obloze. Nabízela se otázka zde zůstat, ale o tom 

jsme ani nepřemýšleli. Pokračujeme. Neměli jsme příliš možností na výběr, pokud jsme chtěli trek v

rozumné době dokončit. 

Jelikož jsme včera večer zažili příkoří v podobě usínání bez večeře, rozhodli jsme se nyní 

odškodnit, a uvařit si na snídani teplé jídlo, které normálně konzumujeme před spaním. Volba dnes 

padla na Bigos, což je tradiční polské, běloruské a litevské jídlo ze zelí, masa, hub a uzených 

švestek. Byla to naprosto unikátní kombinace chutí a bylo to moc, moc mňam, jen následky na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Holt uvedené přísady jsou poněkud kakánípudné, což se jaksi na treku 

praktikuje poněkud hůře. O vyměšování ve zdejších podmínkách se ještě dočtete, nebojte, 

nenechám si to pro sebe. Zase na druhou stranu, pravidelná stolice je na takovém výletě výhodou. 
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Odchod 8,45 aneb revize jídla

Konzumace snídaně probíhala pro nás standardním způsobem, tedy v sedě na karimatce, kdy já 

jsem byla oděná do pohor, zateplených kalhot, péřovky, kukly a čepice. Prostě normálka. Copak vy 

se na Vaší dovolené stravujete jinak?

Jelikož jsme pohnuli s našimi zásobami jídla, rozhodli jsme se provést jeho revizi. Když jsem si 

spočítala, kolik jsme vezli z domova, kolik jsme dokoupili v Kangerlussuaqu, a kolik jsme již 

sežrali, zjistila jsem, že máme vážný problém. Pokud bychom se pohybovali a konzumovali stejným

tempem jako dosud, nestihneme dojít včas do Sisimiutu, plánovaného konce naší cesty. S Lubošem 

jsem to probrala, a jednohlasně, přece jenom tohle jsem si netroufla rozhodnout sama, jsme se 

domluvili, že budeme pokračovat dále, a nebudeme to otáčet. Zatím jsme téměř nejedli ořechy, tak 

jsme tuto potravinu určili jako rezervní, navíc oplýváme oba dostatkem podkožních zásob, takže 

hlady neumřeme. Já stále doufala v to, že se jako obvykle rozchodíme, tedy budeme schopni urazit 

denně větší vzdálenost, než zpočátku. Zatím nám v tom bránily vnější příčiny, tak snad se to 

konečně zlomí.

Čeho jsme ale měli dostatek, tak byl fernet. Díky šetřícímu režimu, kdy jsme si každý večer dali 

pouze hlt této životodárné tekutiny, téměř nám neubýval. Takže když bude nezbytí, dojdeme k moři 

sice hladoví, ale zato v příjemné náladě s určitou hladinkou :-)

Brzkým vstáváním, absencí ohně, u kterého jsme jindy trávili mnoho hodin, v kombinaci se zimou a

větrem, které nás donutily zminimalizovat pobyt na tábořišti a zrychlit bourání stanu a balení, jsme 

si vytvořili nový osobní rekord odchodu. Považte, 8,45! Fakt! Tohle normálně býval čas, kdy jsem 

se ve spacáku obracela na druhý bok, a nyní již zuřivě dupeme po stezce. Nevěřila jsem, že toho 

budeme schopní, ale je to opravdu tak.
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Co mě všechno bolí

Však i díky těmto včasným odchodům jsme dokázali překonat tolik kilometrů denně. Jediná 

nevýhoda tohoto systému byla, že nás všechno bolelo. Teda všechno ne, ale rozhodně bych snáze 

vyjmenovala části těla, které mě nebolely, než naopak.

No a čím vším jsem zde aktuálně strádala:

– Palec levé dolní končetiny, přesněji řečeno, nehet na něm, který začal zarůstat. Bylo mi více 

než jasné, že mě v nejbližší době nemine chirurgický zákrok.

– Plosky nohou od pochodování po šutrech. Sice to nebylo tak intenzivní, jako v roce 2017 při

výstupu na Halti, ale ozývalo se to dost. 

– Kyčle, respektive kyčel pravá. Bolelo mě každé její vytočení, tedy výstup do kopce či sestup

po nerovném terénu.

– Boky. Tohle je kapitola sama pro sebe. Můj nový batoh svou váhou spočívá ve dvou 

třetinách na bocích, a zbylou třetinou sedí na ramenou, není tedy divu, že mé boky, byť 

pokryté izolační, tedy vyměkčenou vrstvou, nesou nějakých 30 kilo navíc, a odírají se v 

místě kontaktu s bederákem.

– Břicho. Tedy ne břicho jako takové, ale jeho jemná kůžička, na níž docházelo k třecím silám

právě díky bedernímu pásu, což skončilo vytvořením puchýřů.

– Záda. Byť bylo moje zavazadlo dobře uzpůsobeno k přenosu váhy, tak fyziku prostě nikdo 

neochčije, takže se holt muselo projevit, že vláčím téměř 30 kg navíc. Moje záda z toho 

vůbec neměla radost.

Co jsme si tak s Lubošem vyměňovali stesky, tak jsem pochytila, že je na tom výrazně lépe, než já, 

netrápil ho totiž zarůstající nehet.
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Sobík na obzoru ukazuje cestu

Postup kolem jezera se mi zdál nekonečný, což nemůže nikoho překvapit, však jej již obcházíme 

třetí den. Občas jsme dnes museli překonat nakupení morénových polí, ale naštěstí se nejednalo o 

obrovské balvany jako před dvěma dny, takže jsme úseky zvládli přeskákat a přelézt s batohy na 

zádech, bez nutnosti je házet před sebou, i když do běžného chodeckého terénu to mělo daleko.

Sem tam stezku lemovaly pyramidy ze sobího paroží. Musela jsem obdivovat toho, kdo si s tím tak 

vyhrál. Po relativně snadném terénu, jak orientací, tak podložím, jsme celkem rychle upalovali, a já 

doufala, že ode dneška se snad dostaneme konečně do tempa, a zdoláme něco z té velké 

vzdálenosti, která nám ještě k moři zbývá.

Počasí se zatím tvářilo tak všelijak, nad námi se skvěla ocelově šedá obloha, ovšem v dáli, kam 

jsme mířili, se k zemi snášely proudy vody. Naštěstí než jsme ke konci jezera po několika hodinách 

dorazili, silný vítr dešťové mraky odfoukl, a dokonce se vyklubalo sluníčko. Sice zubaté, ale sem 

tam paprsky zem osvětlovalo, a hlavně, scenérie již nabývaly na fotogeničnosti.

Před finálním ukončením jezernaté části, která nás moc nebavila, jsme museli překonat jeden menší 

skalní hřebínek, když se na obzoru mihlo stádo sobů. Jeden z nich mi zapózoval, takže jsem si jej 

teleobjektivem vyfotila, bohužel tento exemplář měl na hlavě pouze jeden paroh, což mi trošku 

zkazilo radost. Nás setkání s tímto impozantním jedincem podnítilo k obědové pauze, však už jsme 

měli hlad jako Čenkovej děti. Není divu, bylo již 15,30, od snídaně tedy uplynula dlouhá doba, 

během níž jsme si jen občas ďobli pár oříšků. Nyní tedy konečně došlo na pořádný oběd. Zasytili 

jsme se tučným sýrem se salámem a tučným salámem se sýrem. Prostě jsme mléčný výrobek 

zajídali uzeninou a naopak, protože chléb jsme měli naposled první den treku v podobě okoralé 

housky z letiště z Kodaně.
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Vy jste ti sympatičtí Češi?

Konečně, konečně jsme se dostali na závěr jezera a tím pádem se objevily taky první výhledy. 

Museli jsme ještě překonat poslední výšvih na náhorní plošinu, odkud jsme podmáčeným terénem 

sestupovali do údolí. To už nám bylo jasné, že v okolí nikde stan nepostavíme, problémem byla 

voda. Jednak její nadbytek, jednak nedostatek. Nadbytek ve smyslu bažin, mokřadů a rašelinišť, 

nedostatek ve smyslu absence pitné vody. V podstatě by nám stačil jakýkoliv zdroj, z nějž by se 

dala voda nabrat, ovšem ni potůček, ni říčka zde tekla. Vytasila jsem se s mapou, dlouze do ní 

čuměla, kdy mi přes rameno nakukoval i Luboš, a svorně jsme oba usoudili, že musíme dojít ještě 

několik kilometrů k dalšímu jezeru, jehož břehy se jevily jako dostatečně pevné na vytvoření 

tábořiště, a z jezera by se nabírala životodárná voda. Rozhodli jsme se situaci zkonzultovat s 

protijdoucími turisty, kteří se k nám právě blížili. Po společenských otázkách typu zda je trasa 

průchozí, kolik dnů jim to trvalo, a co říkají na Trumpův nápad odkoupit Grónsko, jsme vznesli 

dotaz stran vhodného místa pro postavení stanu a zdroje vody. Jednohlasně nám doporučili námi 

vymyšlený postup, tedy dojít až k dalšímu jezeru. 

Já v průběhu pokecu, kdy jsem práskla s těžkým batohem přes Lubošův nesouhlas do bažin, 

koukala na oblečení těch trekařů. Značky typu Direct Alpine, Tilak, Hannah... To může znamenat 

jediné. Češi! Oslovila jsem je tedy mateřským jazykem, a poté, co překonali šok, i oni spustili 

česky. Tak jako jsme relativně rychle odhalili je, i

oni hned zařadili nás. „Nejste vy ti sympatiční

Češi?“ zeptala se jedna z dívčin. Jak se ukázalo,

potkali se s dvojicí Švýcarů, se kterými jsme měli

pokec u chaty Kattifik před dvěma dny. Nebo před

třemi? Já už se v době moc neorientuji, a kdybych si

nevedla deník, nemám představu o čase vůbec. 

Kdy a kde nás Švýcaři předběhli, netuším, už jsme

se s nimi nepotkali, ale nejspíše se tak stalo, když jsme někde tábořili.

Všechno je mnohem dál, než se to na první pohled zdá

Parta Čechů nás potěšila v tom, že trasa by již měla být normálně průchozí, kdy oni sice měli na 

původní trase ještě problém s kouřem, ale oheň již ani nehořel, ani nedoutnal, a než k onomu 

kritickému místu dojdeme my, uplyne ještě dalších pár dnů, takže čas bude hrát v náš prospěch. 

Když jsme se s nimi rozloučili, Luboš začal litovat, že si též po mém vzoru neshodil batoh dolů ze 

zad. Dobře mu tak, upřednostnil čistotu batohu, zatímco já se s tím nesrala, a neřešila, že nyní můj 
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bágl ztratil původní barvu, jelikož je celý oblemcán bahnem, a za tu úlevu zbídačeným zádovým 

svalům mi to ale rozhodně stálo.

Po asi dvou kilometrech jsem šlapání již měla plné zuby. Kdesi pod námi se vinul úzký potůček, 

který by nabízel vodu na obživu, a nějaký ten suchý plácek na postavení stanu by se tam taky našel, 

takže jsem navrhovala dnešní etapu ukončit, Luboš se ale vzepřel s poukázáním na to, že skončila 

doba hájení, a ode dneška jsme si již slíbili tvrdý režim. Já mu dala za pravdu, vymrčela jsem si ale 

mimořádnou svačinu, kdy za oběť padly tyčinky müsli. Když jsem je totálně vyfluslá jedla, zjevil se

před námi osamělý turista, srdečně se s námi pozdravil, a pak, aniž by jakkoliv padla zmínka stran 

naší únavy či snahy dosáhnout jezera kdesi před námi, nám spontánně sdělil, ať počítáme s tím, že 

zde všechno leží mnohem dál, než se to na první pohled jeví. Nechal nás tam stát s otevřenými 

hubami, aniž bychom mu stihli nějak adekvátně odpovědět. A proč stát, když jsme jedli? Ona 

většina našich konzumací se až na pár výjimek odehrávala ve stoje, a těmi výjimkami bylo sezení v 

péřovce na studeném kameni či na zemi na karimatce. Zde jsem vzpřímenou polohu udržovala jen 

já, protože Luboše nerozháže zima ani mráz, a klidně se natáhl rovnou na studenou zem do zákrytu 

s kameny, aby unikl větru. Sdělená informace převálcovala pouze Luboše. Zatímco můj drahý 

manžel zbledl a zeptal se mě, zda dokážu dojít až ke kýženému jezeru, mě naplněný žaludek 

posunul z fáze „jsem na zabití a nechoďte mně na oči“ do fáze „vydržím jakékoliv zacházení, když 

budu mít pěkné výhledy,“ tím pádem jsem přestala být nejslabším článkem, a mohli jsme dokvačit 

ty zbývající asi čtyři kilometry, které nám k vytouženému jezeru zbývaly. 
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Jak jsem měla totální krizi

První dva kilometry jsem ještě hopsala jako laňka, pak ale na mě dolehla totální krize, kdy jsem 

sotva pletla nohama. A ano, bylo to přesně jak říkal nedávno potkavší trekař, ačkoliv jsme měli 

jezero jako na dlani, při snaze se k němu přiblížit jsem měla dojem, že se nám vzdaluje, ne a ne k 

němu dojít. 

Nemylte se ovšem ve vyhodnocení mé situace. To, že jsem nedokázala učinit ani krok, 

neznamenalo, že nemohu šlapat. Nezapomeňte, že jsem ženská, a ta vydrží více než kůň. Doslova. 

Prostě jsem naprosto v pohodě pokračovala ve scházení k jezeru a držela s Lubošem statečně 

tempo, pouze jsem si to vnitřně neužívala. No a co? Došla jsem, kam až bylo potřeba? Došla. 

Nebavilo mě to? Z toho se nestřílí, tak o nic nejde. 

Ten den jsme urazili 15 km, což jsem zjistila až doma podle záznamů ze satelitního komunikátoru. 

Možná by mi pro mou psychickou pohodu tehdy pomohlo nechat si od švagra, který měl přístup k 

údajům o naší poloze, zaslat překonanou vzdálenost, ovšem já se bála ho o to požádat. Bála jsem se 

totiž odpovědi, měla jsem utkvělou představu, že by zjistil, že jdeme příliš pomalu, takže k moři 

nemáme šanci dojít. To ale vůbec nebyla pravda, jenom včera a dnes jsme zdolali v součtu 28 

kilometrů, což je přesná šestina vzdálenosti, kterou musíme zvládnout se stávajícími zásobami jídla,

což bylo to, co nás nejvíce limitovalo. 

K jezeru jsem dorazili v 19,15, zároveň se soumrakem, v rychlosti jsme tedy nalezli pěkné místečko

na postavení stanu, protože priorita nyní byla honem se najíst, napít, zavodnit, a zahřát se. Se 

západem slunce šla teplota rychle dolů. Ona tedy dosud nebyla nějak vysoká, ale nyní se přiblížila k

nule. Já se dle svého zvyku oděla do péřovky, Luboš si na hlavu narazil teplého kulicha, na tělo 

nepromokavou bundu, a ještě si na kebuli narval kapuci. Silný vítr s námi lomcoval, takže Luboš 

rozumně, byť nerad, odpískal koupel v jezeře. Opět, což jej děsně mrzelo, a jak prý bude vykonávat 

hygienu? Jak asi, stejně jako já, tedy nijak.
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Piezo je kaput

Začala jsem připravovat večeři, což byla jediná pozitivní věc, na kterou jsem v průběhu dne upínala 

své myšlenky, a která mě držela při životě. Papu. Teplé papu. Žrádlo! Ano, jako obvykle jsem 

vytáhla vařič, našroubovala na něj plynovou bombu, ale naše zatím spolehlivé piezo ani 

nezajiskřilo. Bylo kaput. I přivolaný Luboš mi dal za pravdu, není to mýma rukama, fakt umřelo. 

Nevadí, v Kangerlussuaqu jsme si pořídili zapalovač, tak jsem jej nyní použila, alespoň jej 

nevláčíme zbytečně. 

Nastupující tma přinesla i výrazné ochlazení, a bohužel taky vlhkost, kdy se rosný bod přiblížil 

aktuální teplotě, což znamenalo výraznou kondenzaci vlhkosti, kdy se voda srážela všude na našich 

věcech, tedy na stanu a zejména uvnitř. Aniž bychom to tušili, právě došlo k lámání chleba, tedy k 

rozdělení turistů na ty, co si trek užívají a spí primárně venku, a na ty, co klepou kosu se svou 

ultralight výbavou, a silou mocí se cpou do těch pár chat, které podél treku existují. My se 

samozřejmě zařadili do první skupiny. Nejsme žádní uřezávači kartáčků a strhávači nášivek, takže s 

sebou vláčíme zimní spacáky, a ty nám od dnešní noci sloužily tak, jak měly, tedy generovaly 

teplíčko. Já se ovšem, což přiznávám otevřeně, opět neodhodlala díky panujícímu chladu převléct 

do pyžama, což byly trenýrky a tričko, nedovedla jsem si totiž představit, jak v té zimě jsem byť jen

vteřinu nahá. Jednoduše jsem si sundala pohory, kahoty a bundu, a zbytek oblečení jsem si 

ponechala na sobě, a to včetně podprsenky. Je přece logické, že když si nepřevlékám tričko, tak si 

nesundávám ani prsenku pod ní. Luboš učinil stejně, akorát nemusel řešit dilema s podprsenkou, 

jako chlap totiž žádnou nenosí. Holt nám zůstane pyžamko jako záložní, relativně čisté oblečení pro

případ zmoknutí, pádu do potoka či sežvýkání trička sobem. A proč relativně čisté? Spali jsme v 

něm přeci nemytí tři noci, takže naprosto čisté rozhodně nebylo :-)
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Den 6., pátek 23.8.

Luboš jde do péřovky aneb salám se mi zdá jetý

Přivítalo nás chladné ráno, naším teploměrem jsme naměřili +3°C, a Luboš se k mému údivu oděl 

do péřovky! Fakt, na tomto treku poprvé. Vlezlou a nepříjemnou zimu umocňovala vysoká vlhkost 

a silný vítr. Stranou od nás se spustil déšť, ale naštěstí nás mraky nezasáhly, pršelo asi 200 metrů 

daleko, i tak jsme ale měli oči na stopkách a hlídali, zda se to neposune nad nás. Vítr k naší úlevě 

foukal v náš prospěch, a dešťové mraky odvál jinam. Aspoň že tak.

Ke snídani se servíroval tradičně salám a sýr. Tedy servíroval. Já salám i sýr nakrájela svým ostrým 

nožem a kousky nakladla na pokličku hrnce. Bohužel, salám se mi zdál již trochu jetý, a nedokázala

jsem jej počínaje dnešním dnem konzumovat. Naštěstí Lubošovi jeho chuť nevadila, tak jsme se 

domluvili, že salám nechám pro něj, a já se budu sytit sýrem, k němuž jsem dnes zakusovala müsli. 

Taková normální kombinace, ne?

Blížila se půlka treku, takže jsem se rozhodla vyprat si kalhotky, a sušit je v průběhu putování na 

batohu. Z mně neznámých důvodů trval Luboš na tom, že kalhotky si musím zavěsit na jeho batoh, 

nikoliv na svůj. Ne, fakt není fetišista. Podle mého úsudku v tom hlavní roli sehrálo to, že já na 

svém batohu nosím oba naše ručníky, takže bych už neměla možnost na něj ještě nějak smysluplně 

upnout i kalhotky. A vůbec, pokud chce nosit moje kalhotky na batohu, nikoliv natažené na sobě, 

tak je mi to fakt šumafuk.

Po snídani jsme dovařili čaj a započali pakovat náš bordelismus, roztahaný všude po pláni, však to 

tady vypadalo, jako kdyby sem přijel celý zájezdový autobus. 
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Počítání kolíčků

Ještě doma jsem udělala probírku stanových kolíčků, kdy jsem jich 10 nových koupila, ale 18 

nejvíce poškozených vyhodila, takže v souhrnu jsme byli v mínusu o osm kousků. Luboš tento můj 

úkon těžce nesl, pečlivě si hned první den všechny kolíčky spočítal, a trval pak na tom, abychom z 

každého tábořiště odcházeli se stejným počtem kolíčků, se kterým jsme tam přišli. Až dosud se nám

to dařilo, ale dnes jsem byla děsně obratná, a povedlo se mi dva kolíčky vykopnout tak nešťastně, 

že odlítly kamsi do dáli, a při nejlepší vůli se nám je nepovedlo najít, nejspíše zapadly buď někam 

mezi kameny, nebo je spolkla bažina. Luboš tedy oplakal dva kolíčky, zbytek si láskyplně 

přepočítal, a na mě se zaškaredil. Ptáte se, jak je možné vykopnout kolíček? Velmi jednoduše. Když

je totiž jeden velmi šikovný, a to tedy já jsem, stačí zavadit nohou o vypnutou šňůrku stanu, na 

jejímž konci je kolíček ukotven do země, kdy tento vystřelí jako harpuna a zmizí kamsi v dáli. 

Díky panující zimě a větru jsme si opět pospíšili s balením, a jezero jsme opouštěli v 9  hodin. Už 

nám to docela jde, že?

Hned v úvodu nás čekalo šplhání do kopce, což nám zpříjemňoval vichr. Čím více jsme se totiž 

dostávali do otevřenějšího terénu, tím silněji foukalo, protože se poryvy neměly o co zastavit. 

Stoupání to bylo opravdu výživné, což mělo za následek mé přehřívání, a měla jsem tak na výběr: 

buď se nadále přehřívat a zpotit, ale být chráněna před větrem, anebo se pohybovat na dolní hranici 

svého tepelného komfortu s tím, že mikinu vítr snadno profoukne a pocítím chlad. Nakonec jsem si 

zvolila druhou variantu, sundala si bundu, a vystavila se tak všanc vichru. 
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Dnes v noci jsem zimou nespal

Těsně před vrcholem se na obzoru zjevil sob – provokatér. Osamocené majestátní zvíře, které nás 

prudilo tím, že při pokusu se k němu přiblížit vždy poodběhlo o pár kroků, otočilo se k nám bokem,

zamrkalo, zafrkalo, a pečlivě sledovalo, aby nás dělila vždy stejná vzdálenost. Vyfotila jsem si jej 

tedy teleobjektivem.

Když jsme zdolali vršek, kde fičelo jak o život, předběhl nás zmrzlý turista, a zeptal se nás, jakou 

jsme měli noc. Jakou? Popravdě jsme mu odvětili, že teplou. Já sice neměla morál na převlečení se 

do pyžamka, ale jinak mi v noci bylo teplo, ba skoro horko, a to jsem spala v trenýrkách, tričku a 

mikině, tedy bez péřovky. On naopak celou noc proklepal svalovým třesem a zimou vůbec nespal, 

nyní se stále nemůže zahřát, a valí tak proto, aby si stihl chytnout volné místo ve srubu dál na trase, 

jelikož další noc ve stanu si prý nedokáže představit, když skoro nepřežil tu dosavadní, kdy bylo 

pouhých  -2°C. Zírali jsme na něj jak puci. Ano, takhle se projevuje trend ultralight výprav, kdy lidi 

nemají rezervu pro případ mírně zhoršených podmínek. Tento trekař, a jak jsme později zjistili, tak 

taky mnoho dalších, prostě v noci mrzlo, a pochod si neužívali jako my, kteří jsme v noci chrupali 

jako nemluvňata, přitom rozdíl ve váze spacáků našich a jejich byl půl kila. Považte, pouhého půl 

kila mohlo někoho dělit od klidného spánku a tedy pohody na treku.

Turista nám utekl, což nás ani nepřekvapilo, hnala ho vidina střechy nad hlavou v podobě nouzové 

chatky, navíc my ani neměli ambice jej stíhat. Protože z kopce jsme již tolik tepla negenerovali, 

oblekli jsme si nepromokavých bund, které nás chránily před všudypřítomným a teploodnímajícím 

větrem. 
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Prší, fouká, výhledy nula

Jako každé ráno, i dnes jsem si nechala poslat aktuální předpověď pro naši polohu, a mělo být 

pěkně. Kde tedy udělali soudruzi chybu, když silně lije? Není lepší situace, než když prší do kopce, 

a to ne jen tak ledajakého, a čeká nás strašný, ale fakt strašný krpál nahoru. Téměř kolmá stěna, kdy

náš posun vpřed byl dán kombinací dvou kroků nahoru a sjetím o jeden krok dolů, pod botami nám 

ujížděl drobný písek s hlínou, zuřivě jsme se zapírali o trekové hůlky, abychom to vybalancovali, a 

masivně jsme se u toho přehřívali. Museli jsme totiž být oděni do nepromokavých bund právě kvůli 

silnému dešti a zejména větru, a odměnou za prožívané příkoří nám bohužel nemohly být ani 

výhledy. Sice jsme právě překonávali hřebenové partie, ale hory kolem nás byly skryty za vysokou 

oblačností s viditelností pár metrů před sebe.  

Podle mapy jsem si spočítala, že dnes večer, nejpozději zítra ráno, bychom měli dojít k magickému 

zlomu, tedy do půlky trasy. Mimo jiné to znamenalo, že bychom měli v brzké době potkat ty Čechy 

z letiště, které jsme tak vyděsili informací ohledně požáru na treku, pečlivě jsme tedy napínali oči 

vpřed, a měli jsme štěstí. Zatímco jsme, smáčeni silným deštěm, scházeli z hřebene, spatřili jsme 

onu sympaticku dvojici, kráčela ve skupině asi osmi dalších lidí, které jsme pozdravili svým zdálky 

křičeným pozdravem „Ahoooj.“ Zastavili jsme se na pokec, a radost na obou stranách neznala mezí.

Oni nám referovali, že trail je již průchodný, což jsme věděli od jiných turistů z ČR ze včerejška, a 

taky nás informovali o jednom rizikovém brodu, který býval každým rokem strašák, a ne vždy se 

dal překonat. Letos díky suchu si smočíme akorát lýtka. Nakonec nám sdělili, že s sebou mají i 

dron, pomocí kterého točí na kameru. Nás pak při rozloučení velmi mrzelo, že jsme si na sebe 

nevzali kontakt.

Ta příjemnější část dne, na kterou jsem se tak dlouho těšila, tedy setkání s krajany, již byla za mnou,

a mně nezbylo než se mlátit do hlavy, že jsem zapomněla požádat Čechy z letiště o email či odkaz 

na jejich stránky. Já hlupák! Tak ráda bych shlédla jejich video.
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Oběd v dešti

Aspoň že pršelo furt tak nějak stejně. Prostě lilo už několik hodin v kuse, což nás uchránilo před 

rozhodnutím, zda si bundu vysvléct, či nikoliv, tedy jsme odevzdaně kráčeli obalení do membrán. A

proč odevzdaně? Žádná membrána není 100 % prodyšná, tedy vždy se pod bundou zpotíte.

Horší bylo, že nás dohnal hlad. Hlad šestý den treku znamená, že žaludek pošle mozku příkaz „Žrát,

hned!“ a je nutné jej okamžitě splnit, jinak následuje trest ve smyslu naprostého odpadnutí. Smířeni 

se situací, vždyť se pro nás nejedná o něco, co bychom již nezažili, shodili jsme v 13,30 batohy ze 

zad kamsi do bláta, když nic jiného se kolem nás nenacházelo, a vytáhli jsme jídlo. Naším obědem 

se staly dvě malé tyčinky müsli. Dvě tyčinky pro nás oba dohromady, jejich zásoba se totiž výrazně 

ztenčila, takže jsme se museli ovládnout. Tímto jsme oběd prohlásili za vykonaný, a vydali se na 

pochod, však se rozšoupneme na večeři. Byla jsem rozhodnutá si dnes vybrat buď tu nejkaloričtější 

expediční stravu, nebo nejchutnější. 

Jen co jsme dojedli a znovu šlápli do kroku, přestalo pršet. Ani nás to nepřekvapilo, přece jsme 

nemohli mít na jídlo pěkné počasí. 

Bezdeští trvalo jen po tu dobu, kdy jsme svým drahocenným teplem sušili oblečení, u čehož jsme 

prochladli, protože se z něj odpařovala voda. Jen co naše svršky byly jakž tak suché, nastala druhá 

série deště, a Luboš si k mému údivu začal sundávat již téměř suchou bundu se slovy: „Přece si ji 

nenechám znovu zmoknout.“ Naštěstí sám od sebe, aniž bych jej musela složitě přesvědčovat, 

naznal, že není dobrý nápad mít mokrou mikinu, takže si bundu znovu na sebe oděl. 

Jediná výhoda tohoto rychlého cyklování déšť – slunce – déšť byla duha. Sice jsme ji skoro nestihli,

protože než jsme se dostali na výhled na ni, byla téměř rozptýlená, ale mám vyfoceno alespoň něco,

a to se počítá. 
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Co mě bolí navíc od včerejška aneb smrdím jak zmoklá ovce

Kromě částí těla, které mě bolely včera, tak dnes mi zintenzivněla bolest šlapek při jejich dopadu na

šutry, mimo toho jsem ale měla bebínko nové, a tím byla píchavá bolest v levém třísle. Když jsem si

tam opatrně sahala, zdálo se mi, že tam hmatám malou bouličku. Že by kýla? Možné to je, přesně v 

těch místech si nafest utahuji bederák od batohu, který měl na začátku treku váhu 29 kg. Rozhodla 

jsem se tím nezabývat. Kýla sem, kýla tam, ta bolest byla zvládnutelná. O to více jsem měla 

problémy se zarůstajícím nehtem na palci levé nohy, tohle zjevně samo neodezní, vypadá to, že 

bude nutný chirurgický zákrok. A kdo mi jej provede? Luboš těžko. 

Díky celodennímu dešti a silnému větru jsem prakticky celý den kráčela v merinové kukle a čepici. 

Není tedy divu, že jsem nabyla dojmu, že smrdím jako zmoklá ovce. Nemusela jsem k sobě ani 

nějak intenzivně čichat, prostě jsem čpěla široko daleko jako nějaký tur, každopádně za tu ochranu 

před zimou a větrem mi to stálo, raději budu v teple a smradlavá, než mrznout vonící. Upřímně 

řečeno, stav zvaný „příjemná vůně“ by se na tomto treku dal dosáhnout poměrně obtížně.

Z merino vlny jsem měla i kalhotky. Jedny takové jsem si ráno vyprala a dala sušit na Lubošův 

batoh s tím, že v průběhu treku uschnou. Nestalo se tak, totálně mi zmokly v dnešním lijáku, což by

až tak nevadilo, horší bylo, že se do nich dostaly písek a hlína od házení batohů na zem do bahna, 

protože nikam jinam je položit díky terénu prostě nešlo. Holt si budu muset své spodní prádlo 

vyprat znovu, napřed z nich ale bude potřeba písek a hlínu vytřepat a odstranit. Podobně vypadaly i 

naše ručníky, které jsem měla upnuté na batohu já, ale tam o nic nejde, jimi si utíráme ksichty, a těm

nějaká ta škvára rozhodně nevadí. 
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Ztraceni v pustině aneb už jsem se lekl, že by nás nevedli do 

kopce 

Překonali jsme hřeben, a stezka nás svedla sice ne do údolí, ale na jakousi níže umístěnou náhorní 

plošinu, kde byla cestička hůře sledovatelná, protože mužici zde chyběli, a jediná orientace 

spočívala v držení se spoře vyšlapaného chodníku. Není tedy divu, že jsme zakufrovali, a to fest. 

Prostě jsme se ocitli na křižovatce cest /cest ve smyslu úzkého turistického chodníčku/, kdy jsme si 

vybrali rameno levé, které po několika kilometrech skončilo slepě. Sice ne na útesech, jako před 

několika dny, ale v naprosté pustině. V pustině, kde všude kolem nás se rozprostírala tundra, kam 

jen oko dohlédlo. Museli jsme se tedy vracet zpět, a po asi kilometru jsme se potkali s dvojicí 

turistů, kteří se bláhově vydali po našich stopách. Společně jsme pak nalezli místo, kde jsme se 

odpojili, a i správné pokračování. Po objevení původní stezky nám pak tito trekaři hravě utekli, což 

nás nepřekvapilo, byli mladší s rychlejším tempem. Co nás ale vyvedlo z míry, byla další kolmá 

stěna, která se najednou před námi zjevila, a na kterou jsme měli vylézt. Zatímco já na scenérii 

zírala docela vytřeštěně, nevěřícně doufajíc, že tamtudy určitě nepůjdeme, Luboš si oddechl: „Už 

jsem se lekl, že by nás nevedli do kopce.“ A tak jsme tedy opět stoupali, a zase to bylo výživné. 

Po opětovném vyšplhání na hřeben jsme mohli na

okolních vrcholcích spatřit sněhové čepičky, které se

tam ještě před pár hodinami nenacházely. Prostě jak

na treku dnes pršelo, tak o pár set metrů výše již

sněžilo. 

Díky prakticky celodennímu šlapání v dešti jsme byli

komplet mokří. U kalhot to bylo jasné dopředu,

protože ani jeden z nás nenosíme nepromokavé,

ovšem zatímco Lubošovy šusťákové uschnuly celkem rychle, u mých zateplených softshellových to

zabralo mnohem delší dobu, a hlavně větší výdej energie ve formě tepla. A to se vezme kde? No 

přece jej musím vytvořit já. 

Tábor na útesu

Byli jsme rozhodnutí, že sejdeme k nejbližšímu jezeru, a tam přespíme. Přesněji řečeno, já jsem 

byla rozhodnutá, a bylo mi šumafuk, co chce Luboš, prostě já pouze sejdu z hřebene dolů k prvnímu

možnému zdroji vody, a tam přespím. Luboš sice vnesl na světlo svůj nápad přejít ještě jeden 

horský masív a až pak tábořit, ale stačilo se na něj jen významně podívat, a souhlasil s mým 
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nevyřčeným návrhem. Jednoduše dojdeme k vodě a tam dnes skončíme. 

Ovšem tak snadné to nebylo. Při sestupu jsem si musela vymrčet mimořádnou sváču, protože už mě

bolela celá Leonka, takže jsem si lupla kouzelný Ibáč, pojedla pár soust sýra, vypila dva vršky čaje 

z termosky, a poté jsme již KONEČNĚ scházeli k vytouženému jezeru. Při klesání se mi na sobě 

povedlo vysušit si vlastním teplem téměř celé oblečení vyjma kalhot. Luboš, oděn do šusťákovek, 

měl tyto suché prakticky hned, kdežto má kaťata byla furt nacucaná. A taky zabahněná. Nevadí, 

však jejich místo je ve výplni mého polštářku, rozhodně je tam nebudu mokré cpát poprvé, a zjevně 

taky ne naposledy.

Jen co jsme dosáhli vysněného jezera, ukázalo se, že vhodná místa k postavení stanu na jeho břehu 

prostě nejsou, protože veškerý terén byl buď podmáčený, nebo plný šutrů, ovšem kdo hledá, najde, 

takže se nám společnými silami zadařilo, a objevili jsme úplně kouzelný plácek na kamenném 

útesu. Voda sice nebyla dostupná přímo, ale to nám nevadilo, však se Luboš rád projde, a nanosí 

všech potřebných 10 litrů vody, stan ovšem vypnout kolíky nepůjde, ale s tím si taky umíme 

poradit. Budeme ale muset být opatrní při noční cestě za potřebou, protože při špatném zatočení při 

vylézání hrozí pád do vody. Sice bychom se neutopili, ale za zbytečné zmáčení se to nestojí. Takže 

bacha, čurat se chodí vlevo ve směru chůze!
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Večeři si za dnešní výkon rozhodne zasloužíme

Jediný zdroj vody bylo jezero, ležící asi metr pod námi, bohužel jeho voda byla brčálově zelená, 

neměli jsme ovšem nějak moc možností na výběr, takže jsme se barvu vody rozhodli ignorovat. 

Však už jsme pili čaj z vody žluté či hnědé, tak dnes to bude jinak barevná, však nejsme 

xenofobní :-)

Protože jsme měli větší spotřebu plynu díky větru, tak jsem začala šetřit plynem. Probíhalo to tak, 

že jsem ode dneška vodu nepřevařovala, ale pouze ohřála, takže aspoň provedeme ostrý test, zda je 

zdejší žabičkově zelené jezero pitné. 

Usoudili jsme, že večeři si za dnešní výkon rozhodně zasloužíme. Překonání tří horských hřebenů, 

pochod v dešti, nemožnost kochat se výhledy... Dnes to bude chtít nějakou mňamku, vytasila jsem 

se tedy se sáčky expediční stravy, kdy Luboš si zvolil lososa s brokolicí a já kuře Masala. Zatímco 

on si pošušňal a slintal i ušima, já byla zklamaná. Ne jídlem jako takovým, to bylo naopak 

vynikající a překvapily zejména obrovské kousky masa, zaskočila mě ovšem přítomnost velkého 

množství kuliček nového koření. Těch bylo natolik, že nešly samostatně z jídla vybírat. Tedy 

teoreticky by to možné bylo, ale nesměla by to být večeře pro extrémně vyhladovělého turistu, kdy 

v průběhu jídla už bylo pozdě, takže občas jsem nějakou tu bobuli pimentovníku pravého rozkousla.

Jak tohle dokáže odporně chutnat, ví určitě každý, komu se to povedlo taky. Prostě výborné, chutné 

jídlo, naprosto dehonestované přítomností nového koření, zvaného též jamajský pepř či hřebíčkový 

pepř. 
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Jestli to tričko doteď smrdělo strašně, tak nyní se dostalo na ještě 

vyšší level

Samozřejmě, že jsme si s kotvením stanu poradili. Museli jsme, nebylo bezpečné jej ponechat bez 

upevnění k podloží. Stan jsme upnuli přes gumicuky a šutry s tím, že alespoň na levém boku šly 

kolíčky do země zastrkat, a na fixaci šňůr bylo potřeba kameny posbírat v širokém okolí, na což 

jsme byli dva, takže to zabralo slabou půl hodinku. Šutry totiž musely být dostatečně velké, aby 

svou vahou držely pevně a neodvál je vítr, zároveň ale malé, aby prošly oky v lankách či šel kolem 

nich omotat gumicuk. 

Než jsme se uložili ke spánku, strčili jsme dovnitř do stanu ty kusy oblečení, které se nám svými 

vlastními těly povedlo vysušit, mimo jiné se jednalo o Lubošovo tričko, které za pěkného počasí 

nosil na těle, a za deště si jej navlíkal na nepromokavou bundu, aby mu neklouzal batoh. Rázem se 

ve stanu zhmotnil nepopsatelý puch, Brňák by řekl rychna. Prostě hrůza, a to podotýkám, sami jsme

byli několik dnů nemytí v nepraném oblečení. My v první chvíli nevěděli, co to tam tak smrdí, takže

jsme postupně čichali k sobě, k oblečení na nás, a posléze k jednotlivým hadrům volně ve stanu 

pohozeným. Poměrně rychle jsme odhalili pachatele a ten musel ze stanu ven. Luboš se jej snažil 

strčit do předsíňky, což jsem mu zatrhla, takže jej poctivě zavěsil na provizorní prádelní šňůru, 

vytvořenou z holí obložených kameny a napjatým gumicukem mezi stanem a holemi. 

Když se Luboš vrátil dovnitř, okomentoval to: „Jestli doteď to tričko smrdělo strašně, tak nyní, po 

celodenním dešti, se dostalo na ještě vyšší level.“

Zatímco jsem usínala, hřál mě pocit, že zítra bychom měli překročit magickou hranici, tedy zdolání 

půlky treku, odteď už nás bude dělit kratší vzdálenost od cíle cesty, než od jejího začátku. 
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Den 7., sobota 24.8.

Království za péřovku!

V noci mě probudilo jakési šmátrání vedle mě. Rozsvítila jsem čelovku, opatrně rozlepila víčka na 

jednom oku, a rozespale zírala na poněkud zkřehle se tvářícího Luboše. On prý procitnul zimou a 

nemohl se zahřát, tak se sháněl po péřovce, naprosto netuše, kde tento kusek výbavy má, či kam si 

večer uložil svůj zdroj světla. Zpoza jeho hlavy, aniž bych otevřela druhé oko, jsem vydolovala 

žlutý lodní pytel popsaný „péřová vesta“ a vytáhla jeho bundičku. Prakticky mi ji vyrval z rukou. Já

se rychle zachumlala do svého ještě vyhřátého spacáčku a libovala si, jak je mi v něm teplíčko, a to 

i bez použití péřovky. Tu mám pro jistotu připravenou k rychlému použití v naprosto stejném vaku, 

jako Luboš, proto jsem okamžitě věděla, kam na první šup jistě sáhnout, a usnula jsem dříve, než si 

Luboš stihl péřovku obléct.

Když jsme se ráno vykutali ze spacáků, tak byl stan pokryt silnou námrazou. V noci fakt musela 

klesnout teplota hodně pod nulu, nám ovšem bylo v našich zimních spacácích krásně teplo, alespoň 

tedy mně ano, no a Luboš to vytunil péřovou bundou. Doufali

jsme, že turista, kterého jsme včera potkali, dokázal dojít do

nouzového srubu, protože jestli mu byla zima noc minulou, kdy

bylo výrazně tepleji, tak tato noc strávená venku by již musela v

jeho případě být o zdraví. Když jsme vstávali, tak všechno, co

jsme ponechali mimo stan, tedy oba batohy a zbytek věcí, bylo

zmrzlé na kost. Fernet ne, ten jsme skladovali v předsíňce

stanu :-)

Luboš se ráno odmítal z péřovky vysvléct. Pobíhal po tábořišti v

kraťasech /je totiž magor/ a péřové bundě a trval na tom, že

takto oděn vyrazí i na trek. Snažila jsem se mu to vymluvit, ale

marně, nakonec jsem usoudila, že zkušenost je prostě

nepřenositelná, takže ať si to vyzkouší sám, a uvaří se během pár

kroků. Jako obvykle, měla jsem naprostou pravdu. Pokusil se takto vydat na pochod, ovšem neušel 

ani pět metrů, a rval ji ze sebe, jako kdyby na něm začala hořet. Ach jo, že se já vůbec snažím. 
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Jak nám došlo první balení WC papíru

Ráno, po chladné noci, se výrazně oteplilo, a to dokonce na +3°C. Bohužel podobnou hodnotu měl i

rosný bod, takže jsme měli vše mokré, protože ve stanu kondenzovala voda a kapala dolů, hlavně na

spacáky tam hozené, a aby mému spacáčku nebylo líto, že je mokrý, otřela jsem se při vylézání ze 

stanu o jeho vlhkou plachtu, a smáčela jsem si péřovku. 

Na tábořišti se válely cáry mlhy a viditelnost činila pár set metrů. Snídali jsme salám /Luboš/ a 

sýr /já/, zatímco jsme se snažili v panující 100 % vlhkosti vše vysušit, což se zpočátku jevilo spíše 

kontraproduktivně, protože spacáky hozené přes stan naopak vodu natahovaly z okolního vzduchu, 

plného vodních par. Zvolili jsme si pozdější odchod, abychom mohli počkat, až se z mraků vyklube 

sluníčko, a vyschnou nám tak všechny mokré věci. Mohli jsme si to dovolit, šlapalo se nám celkem 

dobře, vědomí blízkosti půlky treku nás uklidňovalo, a se zásobami jsme na tom zase až tak špatně 

nebyli, pokud budeme se vším šetřit, tedy i s plynem, jídlem, fernetem, WC papírem... Té poslední 

komodity jsme právě spotřebovali první balení. Celkem jsme byli vybaveni třemi kusy, takže pokud

bychom kakali jako dosud, vystačíme s tím dalších 12 dnů. Super. Máme tedy dost velkou rezervu, 

a to i kdyby nás postihl řídký případ s hustým běháním. S fernetem jsme taky byli před polovinou, 

pouze s jídlem to bylo horší. Rozhodli jsme se už znovu revizi zásob neprovádět, aby nás náhodou 

nenapadlo to otočit, dokud to ještě půjde, protože pokud se dostaneme za půlku, bude nutné trek 

dokončit, tedy dojít až k moři. 

84



Kolenačky to půjde!

Když už se Luboš sám se sebou ujednotil, že v péřovce fakt šlapat nepůjde, tak začal lkát: „Když 

jsem měl pupík, držel mi na něm bederák. Teď jsem zhubnul, a batoh mi sjíždí!“ Ano, nastal 

klasický fenomén, kdy na takovém výletě ztratíme na hmotnosti průměrně dvě kila každý týden. 

Urazili jsme lehkým terénem asi dva kilometry, když jsme se ocitli u nouzového srubu. Reálně se 

jednalo o malou unimo buňku, v níž byly zbudovány dvě dřevěné pryčny, což bylo veškeré 

vybavení interiéru. Ano, noc by zde šla přečkat v relativním teple a suchu, ale nic jiného tento spoře

zařízený domeček nenabízel, navíc mohl poskytnout přespání tak maximálně čtyřem lidem. Nikoliv 

poprvé jsem měla radost z toho, že naše výstroj nám umožňuje přebývat v noci venku ve vlastním 

stanu. Co umožňuje, naše výstroj přímo předurčuje si volné táboření UŽÍT.

Podle mapy jsem si spočítala, že právě zde se nachází půlka treku. Vytvořila jsem tedy, zatímco 

Luboš konal potřebu, pomocí větviček a klacíků symbol ½, který jsem položila na kameny. A jestli 

si myslíte, že zdejší „chata“ /uvozovky jsou namístě/ oplývala toaletou, tak jste vedle jako jedle, 

čurat se chodilo všude kolem, a kde se kakalo, se raději nedomýšlím. Prostě zde je nutné se dívat 

pod nohy, protože všude může čekat ledabyle zahrabaný

„podpapírák“.

Najednou se před námi zjevila skalní stěna, a Luboš ze srandy

prohodil, že tudy určitě vede stezka. Měl pravdu. Vedla tam stezka.

Přímo kolmo nahoru, vertikála zvaná rychlá smrt, tedy žádné

serpeninky vinoucí se na vrchol, ale turistický chodník táhnoucí se

nejkratší spojnicí. Nevěřícně jsme na tu direttissimu zírali, ale bylo

to tak. Sklon turistického chodníku byl takový, že jinak než po

čtyřech to prostě nešlo, lezli jsme tedy na skály po kolenou, kdy se

nám oběma pletly trekové hůlky, které v takovém terénu spíše

překážely, než pomáhaly. Horský masiv jsme nakonec systémem

„kolenačky“, kdy jsem se snažila nemyslet, jak trpí materiál kalhot,

překonali, a před našima očima se otevřela nádherná náhorní plošina.

V té vodě plavou nějaká zvířátka aneb oteplení přišlo do Arktidy

Museli jsme ještě přebalancovat po úzké skalní římse, a rázem jsme se ocitli v jiném světě, z nížiny 

rovnou ve vysokohorském prostředí.

Když jsme se včera potkali s partou Čechů, pídili jsme se po informaci stran možnosti přespat u 

vody dál na trase. Tvrdili nám, že se nemáme pouštět na náhorní plošinu, jelikož tam dle nich prý 
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žádný zdroj vody není. Koukali jsme nyní poněkud udiveně na nádherné, průzračné jezírko se 

spoustou krásných plácků na postavení stanu, a to dokonce na trávě! My přitom včera spali na skále

u brčálově zeleného rybníku. Tak nevím, jak to ti Češi vlastně mysleli, na druhou stranu je otázka, 

zda bychom při včerejší fyzické a zejména psychické konstelaci jednoho člena výpravy vůbec 

dokázali dojít o pár kilometrů dál až sem.

Když už jsme zde nezaložili tábor, rozhodl se alespoň Luboš strávit krátkou zastávku popíjením 

čisté vodičky, jaké bylo ovšem jeho zklamání poté, co si vodu nabral do víčka od termosky. Zíral do

tekutiny jako sůva z nudlí a neměl se k polknutí. Po chvíli zaraženě prohlásil: „V té vodě plavou 

nějaká zvířátka!“ Opáčila jsem mu, že se v takové situaci nemá koukat na to, co člověk pije. Dal mi 

za pravdu, zavřel oči, statečně to do sebe kopl, a dokonce se ani nepídil po fernetu coby dezinfekci. 

Stejně by se nedočkal, fernet byl někde hluboko v mém batohu poblíž spacáku. To proto, že kdyby 

PETka praskla, tak aby se mi namočil spací pytel :-)

Při pokračování po chodníčku, který šplhal jako kozí stezka pěknou hřebenovkou, se nám na boty 

dostával oranžově zbarvený prach. Už jsme na pohorách měli všechny barvy hlíny, od světlé po 

tmavou z bažin, a na to teď nasedala zjevně železitá půda. Kdyby ale zůstalo jen u bot, tak o nic 

nejde, nám ale stejná zemina skřípala i mezi zuby. Zjevně na to mělo vliv extrémní sucho, které zde 

panovalo, a jeho projevy jsme mohli pozorovat všude kolem, aniž bychom tušili, že to hlavní teprve

přijde. Každopádně oteplení přišlo do Arktidy.
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Jak jsme spouštěli batohy ze skály aneb jak se naše termoska 

proletěla vzduchem

Sestoupili jsme, naštěstí serpentinami, do údolí, a čekal nás druhý přechod hřebene. I tento jsme 

museli překonávat nám známým způsobem, tedy nahoru „kolenačky“, nyní k tomu ovšem přibyl 

styl „prdelačky“. Nevíte, co to je? No přece spouštění se po zadku. Možná Luboš by to nějak dolů 

dal, ale pro mě to bylo nad hranice mých schopností, batoh mě totiž převažoval, a necítila jsem se 

na šutrech jistá. Já mám navíc krátké nožičky, a co Luboš svým krokem obsáhne, já již nedosáhnu, 

jenže pokud jsem shodila batoh ze zad já, že budu pokračovat bez něj, musel totéž učinit i Luboš, 

nebylo totiž v jeho silách nést na zádech batoh svůj a můj vláčet v rukou. 

Když jsem se dívala dolů z téměř kolmé stěny, nedovedla jsem si představit, jak sejdeme bezpečně 

do doliny, nebyl zde ale prostor pro paniku. Klíííd, to půjde, co nejhoršího se může stát, maximálně 

se rozpleskneš. Uklidnilo mě to natolik, že jsem statečně vykročila o metr níže. Slézala jsem 

opatrně po pěti končetinách /ruce, nohy, zadek/ tak, abych vždy minimálně třemi byla v kontaktu se 

skalami. Batohy jsme spouštěli, či spíše shazovali před námi, kdy zatímco my se posunovali po pár 

centimetrech, batohy letěly vzduchem metr i déle, než se zastavily o nějaký ten skalní výstupek. I 

proto je na našich výpravách nutné, aby batohy pro

naše použití nebyly z odlehčeného materiálu. 

Samozřejmě že muselo nastat nevyhnutelné. Jak

nosíme termosky z boku batohu, jedna z nich

vypadla po nárazu na skálu z vnější kapsy, a jako

torpédo pokračovala prudce dolů. Napřed chvíli

letěla vzduchem, pak narazila o skálu, která ji

zbrzdila, trochu vychýlila ze směru, a stočila na

turistický chodník, po němž letěla jako střela. Pokud

by tam někdo kráčel, a došlo by ke srážce, nepřežil

by to, naštěstí jsme už den a půl nikoho nepotkali. S

naší nádobou na čaj jsme se se slzou v oku

rozloučili, jaké ale bylo ovšem naše překvapení, když na nás čekala o sto metrů níže na úpatí kopce.

Jevila známky, jako by ji přejel tank, jinak se ale tvářila funkčně. A ano, měli jsme štěstí. Termoska 

– letec byla ta stejná, které jsem já svým upadnutím na šutr před několika dny prorazila vnější plášť,

takže jsme zmasakrovali již rozbitou.

Info stran termosky několik měsíců poté: stále nám věrně slouží, ale z kategorie „expediční“ jsme ji 

zařadili na post „jednodenní výlety po Vysočině“.
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To je paráda!

Zvládnout těchto asi 100 výškových metrů nám zabralo téměř hodinu a půl. Když jsem se 

KONEČNĚ ocitla dole, zatočila se mi hlava. Dokázali jsme to! Navzájem jsme se plácali o zádech a

otlapkávali se radostí. V rychlosti jsme do sebe natlačili nějaké to müsli, nějak více jsme ale pauzu 

neprotahovali, já počkala, až se mi hrůzou přestanou třást kolena, a vydali se dál. „To je paráda!“ 

medil si Luboš nad kvalitou stezky. Nikde žádné skály, žádné nebezpečné úseky či srázy, prostě jen 

měkkoučká cestička vinoucí se přes bažiny a mokřady, sice jsme sem tam bloudili a hledali správný

azimut, ale proti dosavadnímu úseku to byla naprostá balada. Během další půl druhé hodiny jsme 

zvládli to, co dneska za půl dne šlapání. 

Postupem údolím k jeho nížinnému konci se terén zpevnil, a šlapali jsme po trávě. Nádhera. Už se 

nám skutečnost, že jsme dnes urazili celkem málo, nejevila až tak depresivní. Mně každopádně v 

získání sebevědomí hodně pomohl zpětný pohled na hřeben, který jsem dokázala sejít, a když jsem 

zvládla tohle, už mě nic nezaskočí. Cítila jsem, že když budu příště postavena před určitou 

překážku, tak si vždy vybavím své pocity tehdy nahoře, zoufalý pohled dolů z téměř kolmé stěny, a 

následnou euforii dole. Když jsem překonala tohle, přežiji jakékoliv zacházení. 

Vyhlásili jsme přestávku, tentokrát delší, a s pohledem upřeným do mapy jsme řešili, kam až dnes 

chceme dojít. Můj návrh zůstat někde zde u

řeky, která se klikatila v serpentinách vlevo

od nás, nebyl přijat. Jednak bylo relativně

málo hodin, jednak jsme si chtěli něco

nahnat na zítra, kdy se ocitneme v bodu

důležitého rozhodnutí, tedy zda budeme

pokračovat v původním azimutu po značené

stezce, vedoucí ale spáleništěm, o jehož

stavu zatím moc informací nemáme, nebo se

budeme muset odklonit do neznačeného, mnohem těžšího terénu, jehož překonání zabere 

minimálně dva dny navíc. Mohu již nyní prozradit jeden fakt. Jsem kokot. Ne, to není to, to chci 

říct, vysvětlení teprve přijde. Já sice vyzvala pomocí satelitního komunikátoru švagra, aby mi 

prověřil informace o trase, ohni a kouři, ovšem blbě jsem si spočítala, kde leží ona důležitá 

křižovatka, a žádost jsem odeslala asi 20 km za ní, kdy už jsme byli dost daleko na to, abychom se 

vraceli. To ale předbíhám.

Nyní jsme si na mapě vyhlídli brod ledovcové řeky, vzdálený od nás pár kilometrů. Do té doby nás 

ale ještě čekalo zdolávání několika vodních toků ve formě brodů, z nichž ten nejtěžší ležel poblíž. 
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Snad jsem těmi ponožkami nezpůsobil v batohu evoluci

V 17 hodin jsme přišli k osudovému brodu. K tomu, který bylo některé roky prakticky nemožné 

překonat, a třeba v roce 2012 hladina rozbouřené řeky sahala 10 cm nad pás, blížili jsme se tedy k 

němu s hrůzou. Suché léto se ale projevilo i zde, a měli jsme vodu tak s bídou do poloviny lýtek, 

přičemž proud nebyl nikterak prudký. I přesto ale bylo nutné dodržet všechny prvky bezpečnosti, 

tedy opatrný průzkum dna, kam došlápnout, přezutí se do brodících bot, ochrana oblečení v 

nepromokavých vacích a podobně. Abychom zminimalizovali zmáčení hader při nechtěném pádu 

do řeky, vysvlekli jsme se, vzdor panující zimě, do trenýrek,

mikiny a trička, což mimo jiné znamenalo fest prochladnout, jiná

možnost ale nebyla. Luboš, když si sundával fusky, a kladl si je do

báglu, nešťastně kníkl: „Snad jsem těmi ponožkami nezpůsobil v

batohu evoluci.“ Ano, týden nošené, neprané fusky opravdu jevily

známky toho, že v kontaktu s biologickým materiálem z nich

vznikne nový život. Naštěstí se tak nestalo, brod jsme šťastně

zvládli, na opačném břehu se osušili, oblekli, obuli, a šlápli do

bot, přece jenom nás ještě nějaká ta štreka čekala. Já si

samozřejmě musela život zkomplikovat, jak už to umím jen já, a

při šplhání na břeh v brodících botech, podotýkám, že na SOUŠI,

mi podjela noha, a já sebou flákla do bahna. Nestalo se nic

horšího, než že jsem se zašpinila od hlavy až po patu.

Tou dobou jsme stále ještě měli možnost utábořit se poblíž řeky. Mapa totiž hovořila jasně, že 

zatímco tok bude pokračovat v původním směru, my se odkloníme v pravém úhlu doprava a 

vydáme se k horám, kde bychom měli po několika kilometrech narazit na přítok této řeky, u kterého

jsme si odhlasovali spaní. Já ještě prosadila, že pokud by hladina toho toku byla hlubší, postavili 

bychom stan na našem břehu, a brodili bychom až zítra. Pro mě, která trpím chladovou 

vazoneurózou, a neumím si prokrvit periferii, je totiž velký rozdíl, zda si nohy zmrazím večer, kdy 

již pochodem nebudu mít možnost si je prohřát a zabezpečit otevření cév, nebo tak učiním ráno, a 

díky šlapání si obnovím průtok krve. 

Jak vypadá totální zoufalství aneb jsme naprosto v prdeli

Z nížiny jsme začali stoupat do hor, a stezka nabírala výškové metry sice pomalu, zato ale vytrvale. 

Na kraj pomalu padal soumrak a mně se vůbec nechtělo se dál trmácet. Protože jsme se ale odpojili 

od zdroje vody, jelikož řeka pokračovala paralelním údolím, než jsme jsme se nyní pohybovali, 
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nezbylo mi než zatnout zuby a vydržet to až k brodu. Každý krok bolel, protože se charakter 

cestičky změnil na kamenitý. Ruku v ruce s nastoupanými metry a nastávající tmou teplota prudce 

klesala dolů, rozhodla jsem se proto obléct do bundy, kdežto Luboš statečně setrvával v mikině a 

triku. Jemu více vyhovovalo šlapat oděn do dolního tepelného komfortu, mně zase do horního.

Když jsme dorazili na místo, kde by náš trail měl křižovat onu velkou řeku, u níž jsme si dle mapy 

naplánovali přespat, zažili jsme oba naprosté zklamání. Místo prudké řeky jsme zírali na vyschlé 

koryto plné šutrů. Já už poslední minuty tušila zradu, když jsem burácení toku neslyšela, takže jsem

si šok z nenalezení zdroje vody odbyla o něco dříve než Luboš, oba nás to ale silně zasáhlo. 

Vnímali jsme totální zoufalství a fakt, že jsme naprosto v prdeli. Abychom se dostali k vodě, museli

bychom sklesat zpět do údolí, což se s nadcházejícím večerem jevilo jako nereálné, přesto to byla 

jediná možnost. V termoskách nám štěrchal tak maximálně litr čaje, takže situace až tak kritická 

nebyla, ovšem bylo nutné nic nepodcenit. Já se pokusila navrhnout pokračovat v původně nabraném

směru, tedy vystoupat až do hor, a tam najít dle mapy pramen, což Luboš zamítl. Bál se rizika, že 

nahoře v horách vodu nenalezneme, byť bychom ji v papírovém podkladě měli zakreslenou. 

Předešlu předem, že měl pravdu. Nezbylo mi tedy přijmout jeho rozhodnutí, které vypadalo náročné

a deptající, ale jevilo se jako jediné správné. Sestoupit. Je nezbytné sejít až dolů do doliny k 

poslednímu bezpečně známému zdroji vody.
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Voda = cenná komodita

To, co jsme stoupali asi půl dne, nás čekalo sklesat, musíme se dostat zpět do údolí, a to až k brodu, 

kde jsme byli před pár hodinami. Jenom tam se dá voda nabrat, přečkat noc, a pokračovat bude 

možné zase zítra. No a co, že ztratíme několik hodin a spoustu kilometrů, zbytečně našlapaných, 

nemluvě o výškových metrech? Takový je holt život. Přespat zde, s pouhým litrem čaje, a pak se 

vydat další den do terénu, kde není jasné, jak to s následující vodou vypadá, jsme vyhodnotili jako 

rizikové. Naprosto podružné bylo, že jsem už při příchodu sem měla krizi, a místo očekávaného 

relaxu na tábořišti mě čekala další dřina.

Mlčky, zabraní do svých myšlenek, jsme se pomalu vraceli. Asi po hodině jsme se ocitli u odbočky 

k chatě Eqalugaarniarfik, když mě náhle osvítil nápad. Tam, kde je chata, přece musí být nějaký 

pramen! Navrhla jsem tedy sejít ze stezky, a zkusit získat nějakou vodu u obydlí. Luboš nadšeně 

souhlasil, ani jemu se nechtělo sejít až kamsi hluboko do údolí. Přesvědčil mě, že ke srubu jdeme 

oba, protože já prosazovala návrh, že s našimi batohy počkám zde, na rozcestí, zatímco on by se ke 

srubu vydal obtěžkán lahvemi na vodu. V chatě, která naštěstí ležela pár set metrů daleko, jsme se 

ocitli kolem 19,30. Ještě chvíli, a budeme muset vytahovat čelovky. 

Do srubu vešel pouze Luboš. Jednalo se o malou, stísněnou stavbu, dle okolí využívanou převážně 

lovci, kolem se válela spousta kostí, vyčiněných kůží a

paroží, a půda byla nasáklá krví. Vevnitř Luboš nalezl čtyři

Francouze, což byla i kapacita chaty. Probudil je a vysvětlil

náš problém. Jedna dívčina radostně vyskočila, že nám

pramen ukáže, nemáme podle ní šanci jej nalézt sami bez

informací, letošní suché léto se bohužel projevilo i na stavu

vodstva. Ke zdroji vody se prý musí pár set metrů a

rozhodně není viditelný odsud, jeho poloha se musí dobře znát. Prostě informovanost o zdejších 

pramenech, říčkách a řekách je rozhodně cenná komodita. No a jak se o existenci vodního toku 

dozvědělo osazenstvo srubu? Jednoduše. Když tam dorazili, kdosi, kdo zrovna odcházel, jim to 

sdělil. Nebýt dotyčné osoby, nenalezli by to, a ocitli by se v podobné situaci, jako jsme nyní byli 

my, tedy noc na krku a v lahvi zbytek vody. 

Zatím nejtěžší den, tedy nejtěžší večeře

Sympatická Francouzka s námi opravdu několik set metrů šla, dle jejích slov hlavně proto, že ona 

jako jediná z celé party spát nemohla, a nyní doufala, že se s námi unaví a snáze se jí pak povede 

zabrat. Když nám z jednoho travnatého plácku ukázala, že pramen najdeme tam kdesi pod námi, a 
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ona že už se vrátí zpět a zkusí znovu usnout, zasekla jsem se, že já dolů rozhodně nejdu. Luboš trval

na dojití až ke zdroji vody a přespání tam, kdežto já se mu celou silou své protivné osobnosti 

vzbouřila a vymrčela si zůstat zde, na pěkné travnaté plošině s nádherným výhledem. Kupodivu 

jsme se ani nepohádali, já totiž Lubošovi ani nedala možnost ke sporu. Prostě jsem práskla s 

batohem na zem, práskla jsem sebou na zem, a prohlásila, že já nepokračuji dál a spím zde, klidně 

pod širákem, a on ať si dělá, co chce. Uznejte, že neměl jinou možnost, než se mnou souhlasit. 

Shodil tedy svůj bágl taky, vyštrachal z něj naše nádoby na vodu, v rychlosti jsme oba dopili z 

termosky poslední zbytek čaje, a poté se vydal pro vodu. 

Zatímco on poctivě šlapal pro pro nás potřebných deset litrů tekutiny, já se rozhodla nemarnit čas, a 

postavila jsem sama samotinká stan. Mimo jiné mně tahle činnost umožnila zbytečně nemrznout, 

protože pohybem jsem se trochu zahřála, jelikož jinak mi byla kosa jako prase, a ačkoliv jsem byla 

narvaná jako každý večer do péřovky, postávat tam jen tak se nedalo.

S přípravou večeře jsem ale musela počkat až na Luboše. Ptáte se proč? No z čeho bych ji asi tak 

uvařila? Jakmile asi po hodině dorazil, zrovna jsem s čelovkou, posezená na karimatce, dopisovala 

deník, a on nestačil se divit. Vztyčený příbytek ho příjemně překvapil, takovou iniciativu ode mě 

rozhodně nečekal. 

Vak s vodou jsem mu prakticky vyrvala z rukou. Než

stačil přikolíkovat stan, kteroužto činnost  jsem

nechala na něm, vařila se mi voda a zalévala jsem

expediční stravu. Dnes, v náš zatím nejtěžší den, je

potřeba sežrat co nejtěžší večeři. Luboš dostal pěkný

macatý sáček se 175 gramy jídla, u mě to bylo

„pouhých“ 160 gramů, čímž jsme vyčerpali nejvíce

vážící večeře. 

Jak jsem šla spát v trekovém oblečení

Mimochodem, dnes, sedmý den treku, jsme vnímali, jak jsme batohy postupnou konzumací jídla 

odlehčovali, takže naše dnešní sebeobětování s nejtěžší večeří vůbec nebylo od věci. 

Hotovi jsme byli v 22,45. Ne hotoví jako odrovnaní, zase až tak zlé to nebylo, ale hotoví jako 

připravení na spánek. Stan postaven a zakolíčkován, čajík na okamžité zavodnění i čtyři litry na 

ráno nalit v termoskách, deník dopsaný, zpráva rodině, že žijeme, odeslána, příděl ferneta spořádán,

takže jsme se rozhodli jít na kutě. Jelikož regulérně mrzlo, nedalo se vše konat jinak než v péřovce. 

Když jsme se na etapy vyčurali a zalezli do stanu, ani jednomu z nás se nechtělo nějak více svlékat. 
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Já teda našla morálku si ze sebe sundat péřovku, Luboš si ji ponechal, a tak jak šlapal, pouze pohory

si shodil, zalezl do spacáku, a ani já se nepokusila odít se do pyžamka, protože by to znamenalo si 

zahřáté hadry svléct a na sebe nandat studené spací věci. Kdepak, žádné zbytečné mrhání s 

drahocenným teplem, po vzoru Luboše jsem si skopla z nohou boty, umístila je do předsíňky, 

péřovku strčila do nepromokavého obalu, sloužící mi jako polštářek, a mohlo se jít bucat. 

Vedle mě mrvící se spacák dával tušit, že těleso v něm uložené nemá pohodu, po chvíli se vynořila 

hlava, bylo slyšet rozepnutí zipu, a poněkud přehřátý Luboš si sundával péřovou bundu. To mně 

bylo tak akorát, péřovka pod hlavou vytvořila vyměkčené podloží, kde spočívala moje kebule, a já 

pomalu upadala ne do bezvědomí, nýbrž do říše

Morfeovy. Utahaná jsem byla jako kotě, v nohách

jsme podle mapy a údajů z polohy satelitního

komunikátoru, jak jsem posléze zjistila doma, měli 16

kilometrů. Na trase jsme se ale posunuli o pouhých

kilometrů 12, ten rozdíl čtyř kilometrů byl dán

stoupáním k vyschlé řece a následným opětovným

klesáním do údolí. 

Jen na okraj. Dnešní etapa byla o dvě hodiny delší,

než dny předchozí. Zbytečnou zacházkou jsme tak se tak připravili o dvě hodiny, po které jsme 

mohli dávno spát. 
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Den 8., neděle 25.8.

Jak po mrazivé noci nastalo slunné ráno

Ráno jsem se probudila zazvoněním budíku, který jsme s ohledem na pozdní příchod nastavili na o 

hodinu pozdější začátek zvonění, než dosud. Zaklapla jsem řinčící krabičku, a k mému údivu se 

paže vymrštila stejně lehce jako noci předchozí. Hmmm, divné. Zkoušela jsem opatrně pohnout 

rukama i nohama, ale obávaná svalová horečka se naštěstí nekonala, což mě uklidnilo, a opět jsem 

vytuhla. 

Tuto noc jsme spali poměrně vysoko, takže i mráz byl parádní, protože se na něm podílela i 

nadmořská výška, k našemu potěšení ale po mrazivé noci nastalo slunné, a hlavně bezvětrné ráno. 

Ono se to nezdá, ale silný vítr nám komplikoval život již od prvních chvil, a vysával z nás teplo. 

Protože jsme poprvé netábořili u zdroje vody, měli jsme i menší zkondenzovanou vlhkost na stanu, 

který sice v panujícím bezvětří hůře osychal, ale celkový vzduch byl sušší, než rána předchozí. Díky

těmto pozitivním okolnostem jsem si pobyt na tábořišti velmi, velmi užívala. Sluníčko se mi opíralo
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do zad a já, usazená v péřovce na karimatce, jsem se nechala vyhřívat jeho paprsky. Jelikož teplota 

činila pár stupňů nad nulou, nebylo to na plavky, což uznal i Luboš. Každopádně kombinace modré 

oblohy, absence větru a přítomnosti oranžového kotouče na nebi mi umožňovala si opravdu dnešní 

ráno vychutnat, což se nedalo říct o předchozím večeru.

Naše věci jsme měli roztahané po malém plácku, který jsme

obývali, a neznalý člověk by si musel myslet, že sem přijel

zájezdový autobus. Kdepak, to jen my umíme vytvořil nejvyšší

možnou entropii všude, kde se usadíme na pouhých pár hodin. 

Tak jako se včera výběr místa na přespání jevil jako nejhorší

možná, krizová varianta, tak dnešek ukázal, že se jednalo o

kouzelné místečko s nádherným výhledem. Jediná vada na kráse

bylo směrování stanu, tedy hlavami do stráně, místo do údolí.

Musela jsem včera přijít totálně hyn, protože za normálních

okolností bych si prosadila vchod do stanu otočený směrem k

výhledu i za tu cenu, že bude hlavová část níže, a díky této mé

mánii už jsme párkrát měli stan postavený na sjezdovce hlavami

dolů, takže už je Luboš zvyklý. 

Operuji, operuji, operuji, a najednou pitvám, pitvám

Ruku v ruce s oteplením nastal s tím související nepříjemný fenomén. Hmyzáci! V Grónsku jsme se

s nimi potkali poprvé, a aniž bychom to tušili, tak taky naposledy. Naštěstí pouze otravovali, ale 

nějak více nekousali, nemuseli jsme si ani na hlavy navlékat moskytiéry. 

Vzpomínáte si, jak jsem se před několika dny zmiňovala, že mezi mé zdravotní problémy patří i 

zarůstající nehet na palci pravé nohy? Nyní nastala chvíle k definitivnímu rozlousknutí. Prostě 

poslední dobou mě neskutečně tento prst bolel, a každé došlápnutí bylo umocněno pocitem, že mi 

do palce někdo bodá jehlou. Vyštrachala jsem lékárničku a svůj nůž. Jako správná žena miluji 

gerbery, proto jsem si taky k narozeninám předloni sama nadělila pořádnou kudlu značky Gerber, s 

pilkou v části přiléhající k rukojeti a s ostřím schopným přetnout vlas. Veškeré potřebné vybavení 

na zákrok jsem si vyskládala před sebe na trávu, usadila se na kámen, a započala operaci. Kuchání 

bylo usnadněno tím, že poškozený nehet podélně prasknul, takže jsem snadno mohla mrtvou třetinu 

odšprtnout. Stačilo provést potřebnou dezinfekci, zdůrazňuji, že pouze lokální, nikoliv celkovou s 

požitím fernetu, a jemně část nehtové ploténky špičkou nože nadzvednout, uvolnit od nehtového 

lůžka, a opatrně odstranit. Pak jsem už jen vyčistila kožní val od zbytků nehtu, vymačkala zadržený 
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hnis, a do rány si napatlala Hemagel, což je naprosto úžasná multifunkční mastička, kterou považuji

za nezbytné vybavení pro náš způsob trávení dovolené. 

Nejvíce mě mrzelo, že Luboš kolaboval při pohledu na mé pitvající umění, a nijak se nepodílel. Já 

sice nepotřebovala jako chirurg podávat nástroje, ale chtěla jsem obrazovou dokumentaci. Spáchal 

pouze úvodní fotku a pak se odmítl dívat na to, co provádím. 

Pro mě bylo nejtěžší se rozhodnout, jak obnažené nehtové podloží zabezpečím. Mast Hemagel byla 

jasná, ale jak ji udržet na místě? Za normálních okolností se pacientům po takovém zákroku dává 

neschopenka a mají zákaz chůze a uzavřené boty, což jaksi uznáte, nepřicházelo v úvahu. Nakonec 

jsem si vymačkala do rány co nejvíce gelu šlo, a rychle navlekla ponožku, jelikož krycí náplasti 

jsem se bránila z důvodu dýchání rány.

Jak jsme měli málo salámů, zato nadbytek ferneta

Snídani jsme konali na okraji plácku, odkud jsme se mohli kochat nádherným údolím pod námi. 

Horší bylo, že každým dnem jsme si více uvědomovali skutečnost, že jsme si špatně spočítali jídlo 

na snídani, a trpěli jsme akutním nedostatkem salámů a sýrů, zato jsme měli nadbytek ferneta. Totiž 
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jak jsme důslední, tak nám tato poživatina slouží opravdu jen jako večerní rituál, kdy si léky 

zapijeme hltem ferneta, díky čemuž jsme stále měli nedopitou první půllitrovku, a druhou 

nenačatou. Rychlá rekapitulace zbytku zásob ozřejmila, že stávajícím tempem nedojdeme do 

Sisimiutu, protože nám pochybí uzeniny a sýr. Probrala jsem to s Lubošem, a jelikož jsme pořád 

měli nějakých 750 gramů oříšků různých druhů, usoudili jsme, že expedice v ohrožení není. 

Provedli jsme zodpovědné počítání a dumání. Ne, otáčet se nebudeme, jsme daleko za půlkou, a 

omezit konzumaci taky nemusíme. Prostě budeme jíst jako dosud, tedy Luboš dle libosti salám, já 

sýr, a až nám tyhle potraviny dojdou, přeorientujeme se na ořechy, živiny tedy do sebe dostaneme i 

v pozdějších etapách, až nebudou k dispozici uzenářské výrobky. A až bude opravdu nejhůř, 

můžeme se dopovat fernetem :-)

Sbalili jsme se a vydali se na pochod. Napřed jsme museli podruhé

dostat k místu, kde jsme se včera večer pokoušeli přejít vyschlý

brod, a hned za ním začalo prudké stoupání. Jednalo se o opravdu

náročný výstup s velkým převýšením, kdy zdejší hřebenovka si s

námi hrála hru „Ty si už myslíš, že jsi na vrcholu, ale on je to pouze

předvrchol.“ Prostě člověk šplhá jako debil, podkluzuje mu to na

nestabilním chodníku, a když už někam doleze, tak se nejedná o

vrchol, nýbrž o předvrchol, odkud stoupání pokračuje výš, což ale

dotyčný zjistí až v poslední chvíli. Prostě zde byl každý výškový

metr těžce vydřený. Hřebenovka to ale byla úžasná, o tom žádná, na

tento úsek jako na scénický nás upozorňovali i Češi z letiště, které

jsme znovu potkali šestý den treku, a měli pravdu.

Už třetí den potkáváme nula turistů

Po přistání na půdě Grónska, na mezinárodním letišti v Kangerlussuaqu, jsme se ocitli pohromadě s 

relativně velkým množstvím turistů, vyrážejícím stejně jako my na Arctic Circle Trail. S nimi jsme 

se různě předbíhali, až někdy od druhého, třetího dne nám všichni utekli, protože byli rychlejší, než 

my. S částí z nich, kteří putovali opačným směrem, jsme se potkali šestý den v horách, jenomže od 

té doby jsme nikoho nestřetli, pokud nepočítám osazenstvo loveckého srubu Eqalugaarniarfik, kde 

jsme se doptávali na vodu. Prostě nikdo, ani ťuk, ani v našem, ani v opačném směru. Ne, že by mi 

turisté chyběli, ale bylo to divné. Vysvětlení bylo nasnadě. Většina lidí funguje v systému víkend – 

víkend, tedy si bere dovolenou od pondělí jednoho týdne do pátku jiného, a kdo přiletěl s námi, tak 

už byl buď dávno daleko před námi, nebo naopak za námi, pokud šel trek naopak. Další turnus 
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turistů se v Grónsku dá očekávat dnes, ovšem s nimi se tak brzo nepotkáme, protože ti z 

Kangerlussuaqu nás nedoženou, tak pomalí opravdu nejsme, a ti v protisměru se do našeho akčního 

rádiusu dostanou tak za tři dny. Je ovšem otázka, kolik lidí si zvolí tento relativně pozdní termín – 

přece jenom, poslední noci nám mrzlo, a většina těch trekařů, se kterými jsme prohodili pár slov, 

nebyla na takovou zimu vybavena. 

Jak se později ukázalo, měla jsem zjevně pravdu. Sice stále nevím, zda vysvětlení bylo dáno 

ohraničením víkend – víkend, každopádně každý, s kým jsme mluvili, měl na celé Grónsko 

vyhrazeno týdny dva, na rozdíl od nás, kdy jsme si na to nechali týdny tři. Zatímco oni trek 

dokončit museli kvůli letenkám, nás limitovalo pouze množství jídla, které jsme schopni unést, a 

rezervu jsme měli více než dostatečnou, přestože jsme neměli dostatek sýrů a salámů. Stále se ale 

bavím o jídle a zdroji živin jako takovém, takže i oříšky a kandované ovoce jsou v těchto 

podmínkách plnohodnotnou zásobárnou energie a hlavně zaplácnou žaludek. Navíc, a to se jevilo 

jako nejdůležitější, jsme měli k dispozici o jednu expediční stravu navíc, která se dala užít jako 

snídaně. Ptáte se, kde jsme přišli k večeři v sáčku, když jsme měli jejich počet přesně spočítán? 

Přece první den treku jsme konzumovali bagety ještě z letiště, čímž jsme jednu večeři ušetřili. 

Začíná foukat od západu, to nevěstí nic dobrého

Při šplhání po kamenech nad jezerem, které se mi zdálo nekonečné /to šplhání, nikoliv jezero/ mi 

ujely nohy na prašné stezce kvůli tomu, že jsem si pod haxny neviděla díky zrcadlovce visící mi z 

ramenou na pupku, takže jsem nespatřila, kam došlapuji. Téměř jistý pád jsem vybalancovala díky 

tomu, že jsem šikovná /ha, ha, ha/ za použití trekových holí. Ty mi mimochodem na tomto treku 

mnohokrát zachránily kůži, nikdy předtím jako zde v Grónsku jsem neocenila jejich pomoc s 
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udržením stability, když jsem s jejich pomocí lezla nahoru či scházela 4 x 4, a to doslova. 

Dnešní pasáže jsem měla v mapě označené černou barvou, proto jsme se této hřebenovky dost 

obávali. Trail jako takový byl dosud vykreslen pomocí tří druhů barev, kdy systém byl podobný 

jako u sjezdovek: modrá = lehký úsek, červená = náročný, a černá = extrémně obtížný. Zatím jsme 

se s černou setkali třetí den treku, kdy jsme museli přelézat nakupení velkých morénových šutrů na 

břehu jezera Amitsorsuaq, a lezecký sestup z horského masívu včera měl barvu červenou, takže 

jsme opravdu s hrůzou trnuli, co nás čeká. 

Čím jsme se dostávali výše, tím silněji foukalo. Když se změnil směr větru, Luboš zpozorněl. 

„Začíná foukat od západu, to nevěstí nic dobrého,“ svraštil obočí a nakrabatil čelo. Já v ten okamžik

vůbec netušila, kterým směrem západ leží. Sice jsme teoreticky celý trail mířili z vnitrozemí k moři,

tedy z východu na západ, ale stezka nikdy přímým směrem nešla, a zde, v horách, se různě točila v 

serpentinách, tedy pokud někdo považoval za vhodné trail vézt serpentinami, většinou to byl styl 

„rychlá smrt“, prostě nejkratším způsobem nahoru a dolů. Výjimku tvořil dnešek, kdy vzdor tomu, 

že dnešní hřebenovka byla v mapě vykreslena černě, jednalo se o po vrstevnici vedoucí stezku s 

opatrností sjízdnou i čtyřkolkami. Kde tady viděli tu náročnost, fakt nechápu, tohle bych možná já 

dokázala vyjet na horském kole. 
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Jak jsem si v obtížném terénu odštípla kus boty

Terén sice nebyl snadný, alespoň co se technické stránky týče, ale zadarmo jsme výškové metry 

rozhodně nezískávali, a nějaké ty lezecké úseky se tam vyskytly. Při jednom takovém jsem si na 

svých tvrdých pohorách vyštípla kousek obsázky vpředu, a to na každé botě. Přihodilo se to 

šplháním po ostrých výstupcích kamenů, a to rozhodně nevlastním obutí měkké, má bagančata jsou 

určena i do alpského terénu, a dají se na ně připevnit mačky. Teda na ty moje už ne, jelikož právě 

tyhle drážky jsem si servala. Ne obrousila, nýbrž odtrhla. Protože se nepohybuji terénem na 

mačkách, netrápilo mě to, na chodecké užití to vliv mít nebude, a na funkci rostlináře už vůbec ne.

No a jak to nakonec dopadlo s očekávaným zhoršením počasí? Déšť nás lízl jen okrajem, takže v 

tomto Luboš pravdu neměl. 

Ačkoliv jsme dnešní pasáže vnímali jako lehčí, přece jenom nám zdolání vrcholu zabralo několik 

hodin. Z úpatí horského masívu, od vyschlého koryta řeky, kde jsme původně chtěli tábořit, jsem 

odhadovala, že na vršku budeme kolem 14. hodiny. Spletla jsem se o dvě hodiny, dorazili jsme tam 

před 16. hodinou. Tou dobou už Luboš panikařil, že se z hor nedostaneme k vodě, po včerejším 

zážitku si již nechtěl zopakovat, že dorazíme k vytipovanému místečku, a místo vody tam budou 

kameny. Naštěstí seshora byl krásný výhled na údolí pod námi, a hned jsme si tam v dáli vybrali 

oblast, kde se usadíme. Luboš se pohledem na vodu před námi poněkud uklidnil, i když jsme oba 

mohli vidět, jak se suché léto podepsalo zde, protože hladina jezera ležela mnohem níže, než roky 

předtím, a odkryly se tak písčité břehy, dříve zalité vodou. 

Na vrcholové plošině fičelo tak, že si někteří členové výpravy museli obléct rukavice, aby jim 

nebyla ziminka na pacinky. Oba jsme si pochválili, jak

jsme vyhmátli zateplení hlavy a krku, kudy nám před

dvěma lety vítr vysával drahocenné teplo. Dokázali jsme

spáchat i společnou fotku, kdy jsem byla vděčná za sice

těžší, díky tomu ale bytelný a festovnější stativ, bohužel

jsem zrcadlovku nemohla ovládat v teplých rukavicích,

takže mé něžné ručičky musely, ač se tomu zdráhaly, ven

na mráz a vítr.

Jsou všechny bobule v Grónsku jedlé?

Tak jako výstup byl relativně lehký, podobně nenáročný byl i sestup, kdy se sice směrem dolů 

jednalo o úzkou pěšinku, protože široká cesta pro čtyřkolky odbočila ještě před finálním výšvihem 

doprava k loveckým chatám, přesto bylo nutné dávat si pozor a nešlápnout vedle. Ještě pro jistotu 
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nás ale houpavá hřebenovka párkrát svedla pár desítek výškových metrů dolů, aby nás následně 

zase nechala totéž vyšplhat nahoru.

Než jsme ale začali definitivně klesat do údolí k jezeru, čekala na nás ještě velká nástraha. Všude 

kolem nás totiž zrály lákavé černé bobule, které jsem já označila za šíchu, tedy něco, co může být 

jedovaté, ale v zásadě se jedná o chutné plody. Dosud jsme jejich výskyt ignorovali, nyní se tomu 

ale nedalo odolat. Vybavilo se nám, co nám Češi z letiště sdělili šestý den, když jsme se s nimi 

míjeli v protisměru. Oni totiž taky někoho potkali. Mělo se jednat o rodilé Eskymáky nebo-li Inuity,

kteří jim prozradili, že veškeré bobule v Grónsku jsou jedlé. Rozhodli jsem se krajanům a jejich 

zdroji informací uvěřit, shodili jsme batohy ze zad a vrhli se na sběr černých plodů. Mňam! Byla to 

paráda! Chutově ještě lepší než loni ve Finsku

konzumované borůvky. Moc moc mňam! Zdrželi

jsme se tam přes půl hodiny, ale vůbec nám to

nevadilo. Každý z nás měl vychytanou, a tudíž

rozdílnou metodu na sbírání, zatímco Luboš si

bobule strkal rovnou do pusy, já je trhala do

víčka od termosky, a až bylo plné, usadila jsem se

na karimatku a jednu kuličku po druhé ďobala.

Nejvíce jsme litovali toho, že jsme se dosud konzumaci vyhýbali. Taková škoda! Tolik bobulí jsme 

již mohli spolykat!

Šicha černá

Latinsky Empetrum nigrum. Jedná se o nízkou stálezelenou rostlinu 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.
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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.

Opět jdu spát v tom, v čem jsem šla celý den

Seběhnout do údolí nám netrvalo až tak dlouho. Když jsme se ocitli na plácku, který jsme si seshora

vytyčili k založení tábora, k našemu zklamání jsme zjistili, že je již zabrán, stál tam osamělý stan a 

před ním ležely dva šedé batohy. Vybavilo se mi, že nás před dvěma dny předběhla dvojice kluků a 

na zádech měla přesně tyhle bágly. Můžete si být jistí, že v tomto ohledu jsem dost pozorná, koukat 

totiž, jaký má kdo batoh, je moje úchylka. Obyvatele stanu jsme nezahlídli, zřejmě již chrupali 

vevnitř. Cloumali s námi protichůdné pocity. Jednak pozitivní, že nejsme tak pomalí, když jsme 

dostihli někoho, kdo se dostal před nás, jednak negativní, že NAŠE místečko je obsazeno. Nechtělo 
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se nám táhnout dál po trailu, který vedl podél jezera, žádali jsme bezvýhradné ústraní, a báli jsme se

toho, že postavit stan poblíž stezky by znamenalo, že se nám tam budou producírovat stovky turistů.

Kde by se vzali, když zde není ani živáčka, to pomíjím. Dohodli jsme se tedy, že z trasy sejdeme, a 

vydáme se po eskeru mezi jezery, kam až se dokážeme v tundře dostat, a v těch místech někde stan 

vztyčíme. 

Prodírali jsme se neprošlapaným terénem po naštěstí suchém podloží, kdy mech křupal pod našima 

nohama. Trvalo nám asi hodinu, během které jsme urazili tři kilometry, než jsme na opačné straně 

jezera, zcela krytí skalami, nalezli to, co jsme hledali. Malý výběžek poloostrova, z každé strany 

obléván jezerem, a bez možnosti být spatřen ze stezky. Super. Sice seshora by nás mohl někdo 

vidět, ale to nám nevadilo, volné táboření je zde legální, nám nyní šlo pouze o naprosté soukromí. 

Večer pak probíhal dle zaběhnutého scénáře. Postavit stan, uvařit véču, zalézt do spacáku, a jít spát. 

Opět jsem nenašla vnitřní sílu se převléct do spacího oblečení, takže stejně jako noci předchozí, 

shodila jsem si z nohou pohory, svlékla kaťata, ty uložila do froté vaku sloužícího jako polštářek, a 

zalezla jsem do spacího pytle tak, jak jsem celý den šlapala. 

Před uložením na kutě nás ale čekal ještě jeden nezbytný a důležitý rituál. 

Kopeme kakací jámu aneb hygiena na treku

Pokud jste útlocitné povahy, tak následující řádky raději přeskočte, vy ostatní vězte, že určité 

fyziologické procesy jsou dány každému. Ne, nemluvím o sexu, fakt mám na mysli pouze 

vyměšování. V lese můžete exkrementy zahrabat, ale v Arktidě to nepůjde, není zde žádná vrstva, 

pod kterou by nálož mohla v průběhu měsíců a let tlít. Jediná rozumná možnost, jak se o své 
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výtvory postarat, je zahrabat je, ideálně do hodně hluboké jámy, jenže berte prosím v potaz, že si s 

sebou nenosíme lopatku k tomu určenou. Vždy po příchodu na tábořiště jsme jedno místo prohlásili 

za toaletu, a ten z nás, který měl zrovna službu, se vydal pomocí holých rukou hloubit díru. Musela 

být dostatečně hluboká, aby skryla nejenom naše produkty, ale i spotřebovaný toaletní papír. 

Uznávám, že správnější by bylo ponechat tam pouze eeeee a použitý hajzlák si v sáčku odnést, ale 

tolik morálky jsme fakt neměli, o to více jsme si dali záležet s vyhrabáním šachty, výjimkou 

nebýval ani půl metru hluboký okop. Potřebu jsme na treku mívali pravidelně, a to ráno. Ptáte se, 

proč jsme tohle všechno připravovali večer? Věděli jsme, že ráno, až se střeva přihlásí, už nebude 

čas takto důkladně kopat.

Kromě výmolu jsme si pečlivě uchystali na okraj i mech.

Kladete si otázku k čemu, když jsme přece měli toaletní

papír? Hm, v tom případě se raději neptejte. Prostě jsme se

snažili zminimalizovat stopy po naší přítomnosti. Není nic

horšího, než podél treku vídat špatně ukrytého

„podpapíráka“, či přímo hromádku jako takovou, anebo

nejhorší nešvar – po močení pohozený ubrousek po nějaké

krávě, dámy prominou. 
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Den 9., pondělí 26.8.

Další mrazivá noc

To zase byla noc. Mrazivá, jak jinak. Luboš se drkotal chladem, a nepomohlo mu ani oblečení 

péřovky, stále se nemohl zahřát, a na řadu přišly, poprvé za trek, hřejivé pytlíčky. Nehledejte v tom 

erotiku, volové, nejedná se o nic jiného, než o sáčky s textilií napuštěnou jakýmsi práškem, který po

vytažení na vzduch vyvolá exotermickou reakci a vygeneruje teplo. Provedli jsme to s jedním a pak 

druhým pytlíkem, ovšem marně, nefungoval žádný. Více jich Luboš rozbalit nechtěl, a fernet byl 

kdesi v batohu a ten pod plachtou, takže si nemohl pomoci tímto zahřívadlem. Mně bylo v mém 

spacáčku, podotýkám, že úplně stejném, jako má Luboš, krásně teplíčko, a to jsem prosím na sobě 

neměla péřovku, ba naopak jsem začínala mít dojem, že se kapínek přehřívám, netroufla jsem si to 

ale sdělit Lubošovi, aby ze mě můj spací pytel nestrhnul a nenarval se do něj. Zdůrazňuji, že večer 

Luboš rozhodně neprochladnul zbytečnou hygienou, protože už před několika dny rezignoval, ač 

nerad, na pravidelné mytí celého těla v jezeře, jako činil dosud. Lkal sice, že smrdí, ale rozhodně 
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nepáchnul více, než já. 

Luboš se nakonec dokázal zahřát a znovu usnout. Jak získal pozitivní tepelnou bilanci, netuším, ale 

spojením našich spacáků to fakt nebylo, on o této možnosti nevěděl, a já ji nenavrhovala. Proč taky, 

když by pak byla zima i mně? Ono stačí jediný zmrzlý turista, na co mít hnedle dva. A vůbec, vždyť

ani nemáme stejnou délku spacáků, tak co :-)

Luboš měl vysvětlení, proč jemu byla zima a

mně ne, když máme spacáky úplně stejné, lišící

se pouze délkou a umístěním zipu. Jeho prý je

více jetý, tudíž peří utlačené, a tím pádem i hůře

izolující. Tento jeho myšlenkový pochod měl

jednu vadu na kráse, a to skutečnost, že já ve

svém spacoši strávila úhrnem asi dvakrát více

člověkonocí, než on. Jsem totiž poněkud více rozlítaná :-)

Není mlha ani rosa – bude, či nebude pršet?

Již před nějakou dobou si Luboš všiml určité sekvence v následnosti meteorologických jevů. Podle 

něj, pokud padne večer rosa, indikuje to pěkné počasí, stejně jako ráno mlha. Prostě večerní rosa a 

ranní mlha predikují absenci deště. Proč? Když je večer rosa, znamená to jasnou oblohu bez mráčků

a nižší teploty, za nichž voda zkondenzuje, a z bezmračného nebe pršet nebude. Totéž ranní rosa, ta 

vznikne za vysokého tlaku, se kterým jde též ruku v ruce obloha bez mraků. Když se ranní mlha 

rozplyne, zůstane už jasno, a samozřejmě se vším tímhle se pojí mráz či nižší teplota. Tolik 

Lubošova teorie, jestli jsem to dobře pochopila. 

No a dnes byl nahraný. Večer nepadla rosa a ráno nevznikla mlha, přitom byla jasná obloha a mrzlo.

Tak bude, či nebude pršet? 

Pohyb na tábořišti jsme se opět s ohledem na panující chlad snažili co nejvíce zefektivnit. Za roky, 

co spolu vyrážíme na treky, jsme již docela sehraná dvojice, k tomu máme vytvořeno spoustu 

rituálů, které nám urychlují proces přípravy snídaně a balení, navíc vše již máme zautomatizováno. 

Nejinak tomu bylo i nyní. Večer jsme si jako obvykle uvařili do všech termosek čaj, který jsme nyní

použili na aktuální zavodnění se, a zatímco jsme snídali, připravovali jsme další čaj, a ten jsme 

postupně lili do termosek, z nichž jsme upíjeli čaj včerejší. Do všech čtyřech víček od termosek plus

dvou skládacích termohrnků jsme nalili zbytek čaje a započali jsme bourání stanu a strkání všech 

věcí do batohů. U této činnosti jsme dopili zbývající čaj, složili plastové termohrnky, strčili je do 

kapsy batohu, termosky vrazili do vnějších kapes a hurá na to. 
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Stezka podél jezera

Plácek, kde jsme přespávali, jsme opouštěli v krásných 10,30 hodin, a to přesto, že dnes jsem si 

vynutila posunutý budík. Místo na 6,30 jsem jej měla nastavený na 7,30, odmítala jsem totiž 

zbytečně brzké vstávání, jako jsme vykonávali v první dny treku. Nyní jsme totiž jasně viděli, že 

trail bez větších problémů dokončíme, a dokonce nám zbývala i určitá rezerva, nechtěla jsem tedy 

já, jakožto sluníčko, vylézat dříve, než vyleze jiné sluníčko. Prostě proč zbytečně mrznout, když to 

není životně nutné? 

Samozřejmě, že dostatek zásob na celou dobu pochodu

byl podmíněn tím, že budeme schopní na závěr jíst pouze

oříšky, protože pouze této pochutiny jsme měli dostatečné

množství, ostatní jídlo vycházelo tak na knop, česky

řečeno tak tak. 

Napřed jsme se museli vrátit ty asi tři kilometry, které nás

dělily od oficiální stezky. Já se vydala mírně dopředu a

doleva ve stylu „je to sice dál, ale zato horší cesta“, Luboš

mě následoval, aniž by si uvědomil, že s mým

orientačním smyslem jsem schopná nás zavést do míst,

kam bychom jinam nezavítali. No a co, vždyť ta suchá

tundra, po které jsme šlapali, byla kouzelná. 

Na značenou cestičku jsme se nakonec napojili. Po

turistech a jejich stanech, které jsme zahlédli včera,

nebylo ani vidu, ani slechu, zjevně vyrazili dávno před námi. Ne, že by nám chyběli, ale už třetí den

jsme nikoho nepotkali, a v podstatě jsme se neviděli večer ani s nimi, spatřili jsme pouze jejich stan 

a batohy. 

Stezka poté pokračovala podél jezera, kde byla orientace velmi snadná, a terén přístupný. Prostě 

žádné šutry, žádné morénové nakupení balvanů, které by bylo nutné přelézat, žádné dramatické 

šplhání na skály či naopak scházení z nich, pouze měkký došlap pro naše nožičky a dobře značená 

stezka. Není divu, že nám kilometry naskakovaly mílovými kroky.

Na, vem si taky borůvečku! Aneb ať není špatně jenom mně :-)

Náš postup byl rázem zpomalen. Bobule! Bobule!!! Shodili jsme batohy ze zad a začali je 

konzumovat, každý svou osvědčenou metodou. Luboš si lehl na zem, přímo na prostřený švédský 

stůl, a strkal si je rovnou do pusy, zatímco já si je trhala do víčka od termosky, a pak jsem je jedla, 
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usazená na karimatce. Já se sběru bobulí zpočátku bránila, stále jsem si nebyla jistá, zda se nejedná 

o šíchu, která může být jedovatá, zlákal mě ovšem Luboš, který natrhal plnou dlaň a strčil mi ji pod 

nos se slovy „Na, vem si taky borůvečku, ať není špatně jenom mně.“ Uznejte, odolali byste? Takže

nakonec jsem podlehla, a cpala se černými plody po hrstech. Jestli trnete, zda jsme poté měli nějaké

problémy, jako třeba halucinace či úmrtí, tak neměli. Bylo nám krááásně dobře, a přežili jsme, o 

čemž může svědčit tento cestopis :-)

Borůvečky, respektive šícha černá, nás příliš nezasytily. Jak jinak si vysvětlit, že u dalšího jezera 

jsme vyhlásili pauzu, a posvačili jsme müsli. Ano, věděli jsme, že těchto tyčinek máme už jen pár, 

ale jak jsem psala dříve, nechtěli jsme najíždět na nouzový režim již nyní, když jsme vnímali, že s 

přehledem máme dost ořechů, a dohodli jsme se, že zatím nadále budeme jíst ad libitum, tedy podle 

libosti. Jednoduše máme hlad a chuť, tak spořádáme to, na co nás honí mlsná, a žádné omezování 

se. Sice jsme tušili, že ještě nějaké těžké úseky, v mapě značené černě, nás čekají, ale pochopte, že 

my jsme müsli potřebovali TEĎ a HNED, žádné potom či později nás nyní netrápilo. 

Díky pěknému počasí a relativnímu teplu, však mohlo být nějakých 10°C, jsme nemuseli mít 

nepromokavé bundy, takže jsme kráčeli pouze v mikinách, a tohle oblečení mělo tu výhodu, že po 

něm batohy až tak neklouzaly. Teda klouzaly, ale jen malinko. 
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Jak se Luboš loupal na pleši, a mně se vyrazila bolestivá vyrážka

Účinky slunečního svitu se projevily již dříve, ale dnes to nabralo grády. Lubošovi se masivně 

loupala pleš, a to díky dnům, kdy sice svítil Oskar, ale zároveň foukalo, takže šátek měl místo na 

kebuli kolem krku. Mohl si to dovolit, není tak náchylný osvícení paprsky, jako já, která by po pár 

hodinách dopadu slunečního záření na nezahalenou hlavu byla kaput a nepoužitelná. Abych s ním 

soucítila a nebyl sám v zdravotních potížích, výrazně se mi zhoršila bolestivá svědivá vyrážka na 

rukou, což bylo velmi nepříjemné, a jelikož podobné boláky mi naskákaly i v nose, dala se tušit 

příčina. Mám reakci na něco lokálního, které v kombinaci s expozicí sluncem vytvoří následnou 

reakci. Jediné, co tohle mohlo způsobit, byl labrador tea. Prostě kytka, která krásně voněla, a já ji 

mnula v rukou, potírala si jí kůži hřbetů rukou, a strkala si jehličí do nosu. Doprdele kurva práce! 

Jsem kdesi daleko, od civilizace vzdálena několik dnů pochodu, a mě děsně svědí ruce tak, že si je 

drbu a škrábu nehty, abych nepříjemný vjem svědění potlačila bolestí ze škrabání, protože tohle 

bylo více snesitelné, než původní samostatné svědění. Ach jo. Věděla jsem, že bych si to neměla 

nějak škrábat, ale když to bylo naprosto nepřežitelné, a nedalo se to bez podrbání vůbec vydržet. 

Luboš mi pro treky příští navrhnul přibalit si staré tenké cyklistické rukavice, abych si ochránila 

hřbety rukou. Podle toho, že se vyrážka horšila pouze v souhře s osvitem slunce, protože ve 

stinných údolích se potíže neprojevily, bylo více než jasné, že samotný kontakt byliny nestačí, vždy 

tam musí proběhnout následné ozáření sluncem. Měla jsem dojem, že se zblázním, jak strašně mě to

lechtalo, a nucení k škrabání bylo silnější, než moje předsevzetí si to nehty nedrásat. 

Pokud si myslíte, že jsem si měla nasadit rukavice, které jsem měla k dispozici, tak vězte, že bych 

se uvařila, protože s sebou jsem měla pouze zateplené. Asi mě fakt pro příště nezabije přibalit si 

zmíněné staré cyklo rukavice. A vůbec, copak jsme mohli čekat, že nám na našem výletě bude svítit 

slunce? Na druhou stranu, jak jsem byla po návratu poučena ze strany mých pacientů: na neznámou 

kytku se nešahá, a až vůbec se nepatlá po kůži a nestrká se do nosu. 
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Labrator tea, labrodorský čaj

Labradorský čaj je obecný název pro tři úzce příbuzné druhy rostlin a název bylinného čaje 

vyrobeného z rostlin. Všechny tři druhy jsou především mokřadními rostlinami na vřesovištích. 

Bylinný čaj byl oblíbeným nápojem mezi Athabasky a Inuity. Všechny tři druhy používané k 

přípravě čaje Labrador jsou nízké, pomalu rostoucí keře s vždyzelenými listy.

 - Rhododendron tomentosum /severní labradorský čaj, dříve Ledum palustre/,

 - Rhododendron groenlandicum /bažinný labradorský čaj, dříve Ledum groenlandicum nebo 

Ledum latifolium

 - Rhododendron neoglandulosum /čaj západního Labradoru nebo čaj lovce, dříve Ledum 

glandulosum nebo Ledum columbianum/

Listy jsou na vrcholu hladké, s často zvrásněnými okraji a pod nimi chundelaté bílé až 

červenohnědé. 

R. tomentosum, R. groenlandicum a R. neoglandulosum lze nalézt v mokřadech a rašeliništích.

Athabaskané vařili listy jako nápoj. Jiní používali čaj Labrador k okořenění masa vařením listů a 

větví ve vodě a poté namočením masa do odvarů. Pomo, Kashaya, Tolowa a Yurok v severní 

Kalifornii vařili listy čaje Western Labrador podobně, aby vytvořili léčivý bylinkový čaj, který 

pomáhal při kašli a nachlazení. 

Během osmnáctého století němečtí sládci používali R. tomentosum při vaření piva, aby vyrobili 

nápoj více opojný, ale toto se zakázalo, protože to vedlo ke zvýšené agresi.

Neexistují dostatečné údaje, které prokazují, že čaj Labrador je vhodný ke konzumaci, protože 

toxický je podle druhu a lokality. Nadměrná konzumace se nedoporučuje kvůli následnému zvýšení 

diurézy, zvracení, vyvolání závratí a ospalosti. Velké dávky způsobí křeče, ochrnutí, a ve vzácných 

případech vedou ke smrti.

K toxicitě dochází kvůli terpenoidům nalezeným u všech druhů čaje Labrador. R. groenlandicum má

toxické díky nižším hladinám. Rostliny

obsahují také toxické grayanotoxiny,

ale bylo zdokumentováno jen několik

smrtelných případů otravy v důsledku

přítomnosti grayanotoxinů v čaji

Labrador, u zvířat však byly popsány

smrtelné otravy.
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Fytofotodermatitida aneb reakce kůže po kontaktu s rostlinou a 

následném ozáření

Po kontaktu některých rostlin s kůží a po ozáření sluncem nebo UV světlem může dojít k reakci 

kůže. Jedná se o buď o zánětlivou reakci nebo o pigmentaci.

Využití vlastností těchto rostlin se využívalo ve staré Indii již po staletí k vyvolání pigmentace v 

místě vitiliga, což je onemocnění, které se vyznačuje výskytem bílých depigmentovaných ložisek.

Typická látka, která patří do této skupiny, je bergamotový olej, častá součást parfémů. Po nanesení 

a ozáření u vnímavých osob vznikne reakce presně v místě a tvaru, kam a jak byl parfém nanesen.

Dalším příkladem je situace, kdy se nazí opalujete přímo v trávě. Pak mohou vzniknout na zádech 

červené pruhy přesně ve tvaru travních stébel.

Projevem je zánět přesně v místě kontaktu a s odstupem asi 24 hodin.

Opět vzniknou červené bizarní tvary, přesně tak, jak se uskutečnil kontakt s rostliny s kůží. Zánět se 

opět projeví zarudnutím s puchýřky až velkými puchýři. Po několika týdnech až měsících může dojít 

ke vzniku zvýšené pigmentace /hyperpigmentace/. Projevy se často vyskytují na rukách /práce na 

zahradě, v kuchyni apod./.

Patologická reakce může vzniknout i po požití těchto rostlin a často se vyskytuje i u pasoucích se 

zvířat. Mezi projevy patří zánět spojivek, zarudnutí kůže, otoky kůže, puchýře a strupy /třeba na 

hlavě nebo na čenichu zvířat/.

Jak jsem si popruh od batohu přišlápla, a kebuli si tak o skálu 

narazila

Pokračovali jsme podél jezera, kdy jsme se naštěstí dostali do stinné oblasti, a mně se tak zmírnily 

projevy alergie na hřbetech rukou. Kozí stezka začala šplhat kamsi na skalní ostroh, který bylo 

nutné překonat traverzem nad několikametrovým srázem. Jelikož trpím závratí, která mi měsíc před
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Grónskem znemožnila zdolání Trenckovy rokle na Vysočině, Luboš se oprávněně strachoval, co 

udělám, až se dostanu do podobného terénu. No co bych asi tak mohla učinit? Plivla jsem si do 

dlaní, zapřela se do trekových holí, a opatrně krok-sun-krok překonávala skalní převis. Při 

balancování na úzké římse, kdy bylo nutné se držet rukama skalních výstupků a hole se spíše pletly,

než pomáhaly, jsem se rozhodla změnit postup. Kde to nejde po dvou, musí se na čtyři, opatrně 

jsem se spustila na kolena, a aniž bych řešila riziko protržení kalhot, šoupala jsem nohama a 

posunovala se pomalu vpřed, občas se mi batoh zachytil o trčící skálu, ale ze směru mě nevychýlil. 

Kritický úsek, kdy vpravo pode mnou se nacházel sráz, končící na břehu jezera, které leželo o asi tři

metry níže, mi zabral slabou půl hodinku, a když jsem se blížila k finiši, chtěla jsem se postavit. 

Místo toho jsem si přišlápla popruh od batohu, takže kinetická energie vynaložená na vertikalizaci 

se přeměnila na dopředný pohyb, a já plnou silou naprala kebulí do skály, bohužel má pozice mi 

neumožňovala uvolnit kolenem přitlačený pásek, a já se tak nemohla pohnout ani dopředu, ani 

dozadu. Opírajíc se hlavou o kámen, povedlo se mi obezřetně pravou nohu mírně nadzvednout a 

popruh tak vysoukat, pak již bylo možné se postavit. Pohlédla jsem dolů, pak za sebe, kde Luboš v 

úžasu a hrůze ani nedýchal, a následně na to, co jsem právě slezla. V ten moment mi došlo, co mi 

tento trail dal. Zbavil mě, alespoň zčásti, mé hrůzy z výšek. To, co jsem právě zvládla, bylo o 1000 

% horší, než zmiňovaná stezka v Trenckově údolí, přesto jsem to dokázala, a to dokonce s 25 kg 

batohem. Věděla jsem, že už nic nebude jako dřív. Posunula jsem se výrazně ve vývoji, hlavně 

psychicky, a když jsem zvládla tohle, překonám i těžší věci, navíc se ukázalo, že jako vždy, i tohle 

je jen a jen v hlavě. A jak si myslíte, že ten skalní převis přešel Luboš? Přece naprosto normálně, 

jako každý jiný smrtelník. Vzpřímeně po dvou, drže se rukama skály v úrovni prsou, zatímco mu 

hole volně visely podél těla.
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Jak jsem zahučela do bažiny

Skalnatý terén jsme zdolali, a dostali se do oblasti bažin. Co se týká přechodu mokřadů, považuji se 

za zkušeného turistu, který to zvládne s prstem v nose, proto jsem, na rozdíl od Luboše, který 

bažiny obloukem obcházel, statečně kráčela v přímém azimutu. Samozřejmě, že se člověk občas 

probořil, to k tomu patří, ale jednak je nutné dávat si pozor, kam klade nohu, jednak je potřeba si 

všímat barev trávy, protože rozdíl v odstínu zelené znamená taky rozdíl v průchodnosti, a mezi 

neprůchodnými a těžko průchodným slatiništěm je velmi malá, přesto však patrná odchylka. Tolik 

moje teorie. 

Dnešek se mi ale vůbec nedařilo svou teorii uvádět v praxi. 

Když jsem zahučela do bažiny poprvé, zasrala jsem si kalhoty do půl lýtek.

Když jsem zahučela do bažiny podruhé, dostalo se mi trochu bahna do obou pohor a navlhla mi 

ponožka vpravo, zatímco kalhoty jsem již měla zasrané po kolena.

Když jsem zahučela do bažiny potřetí, čvachtalo mi smradlavé bahýnko masivně v obou botách, 

obě fusky jsem jím měla nasáklé, a o kaťatech nemluvím. Luboš na tu spoušť nevěřícně zíral, a 

zeptal se mě, jak prý hodlám jít večer spát a co s těmi zasviněnými kalhotami udělám. Co asi? Přece

si je strčím do polštářku jako každou noc, načež vytřeštil oči a tiše pípnul, zda snad nemíním do 

froté vaku, který mi jako polštářek slouží, nacpat tyto špinavé, mokré, zabahněné kalhoty. Hodlám a

dělala jsem to tak přece pořád. On skoro zkolaboval. Co si jako myslel? Co asi jiného bych se 

svými kalhotami měla dělat? Přece je nenechám venku, jako to činil on, nejsem přece pako. Luboš 

jen sípal a nebyl schopen slova. 

No co byste v takové situaci provedli vy? Pověsili kalhoty ven, kde mohou zmoknout a zmrznout, 

případně na ně padne rosa, nebo byste si je pěkně nacpali do polštářku, ten dali pod hlavu, a nechali 

se uspávat libou vůní bažin? 
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Mapa zase neodpovídá aneb totální frustrace

Bažiny byly pro změnu opět vystřídány kamenitým terénem, naštěstí se ale jednalo o kratší úseky, 

takže naše nožicky neprotestovaly, a sem tam bylo nutné dostat se na druhou stranu nějaké té říčky, 

což se ukázalo jako větší problém. Ne technický ve smyslu prudkého či nebezpečného toku, ale ze 

samé podstaty brodění. Říček se zde nacházelo několik, a byly příliš hluboké na to, aby se daly 

zvládnout v pohorách pochodem korytem nebo skákáním po šutrech, zároveň ale dost široké na to, 

aby je bylo možné přehupsnout na druhý břeh. Museli jsme tedy brodit. Hladina nám sahala 

maximálně do půli lýtek, ale každý takový úkon znamenal shodit batoh, sundat pohory a ponožky, 

vyhrnout kalhoty, nazout si brodící boty, a na opačném břehu totéž, jen v opačném sledu. Řeka, 

která mohla mít tak dva metry, nám trvala překonat půl hodiny. No a když to máte třikrát za sebou, 

rázem jsou skoro dvě hodiny fuč. Pochopila jsem, proč kamarádka kdysi v podobné situaci 

rezignovala, a šla přes vodu natvrdo, tedy v pohorách. 

Tak jako třetí den treku, i nyní jsme se dostali do míst, kde jsem měla pocit, že mapa vůbec 

neodpovídá realitě. Tam, kde jsem na papíře viděla jezera tři, jich v reále bylo pět. Horší bylo 

změření si překonané vzdálenosti, podle mapy jsme se posunuli o šest kilometrů, přitom šlapeme 

nějakých sedm hodin. Jasně, něco nám spolklo výše uvedené zdržení při brodech, přesto nám to 

nevycházelo, a důvod jsme zjistili za pár hodin, nechte se překvapit. A ne, nejsem debil. Jsem 

naprosto průměrná ženská, co umí číst v mapách a používat buzolu. Chyba opravdu není v mém 

přijímači, navíc jsem své znalosti prokázala, když jsem zcela zkušeně dokázala odlišit odbočení 

naší stezky doleva a pokračování lovecké doprava asi před hodinou, což Luboš kvitoval, protože 

nebýt mé orientační zdatnosti, směřovali bychom špatným směrem. Takže je vidět, že jsem pozorná 

a vždy vím, až na výjimky, kde se nacházím, jen si někdy pletu východ se západem a levou a 

pravou stranu. Na druhou stranu, kdybychom místo turistického chodníčku následovali lovecký, nic

až tak světoborného by se nestalo, pouze bychom se opět museli vracet, jako již tolikrát předtím.
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Najednou breakpoint

Ačkoliv jsem se v terénu orientovala, přesto jsme zakufrovali. Značená stezka zmizela, my jsme se 

ocitli před pahorkem, a jelikož se nám nechtělo vracet a směr byl celkem jasný, rozhodli jsme se 

pokračovat s tím, že se na cestičku napojíme později. Vyšplhali jsme na malý kopeček, odkud jsme 

měli v zorném poli jak jezero, podél jehož

břehu bychom měli postupovat dál, tak

taky... Chatu! Červený, relativně nově

postavený srub! Nemámí nás zrak? Prostě

najednou breakpoint, naprostý zlom všeho a

obrat o 180°. Seběhli jsme k jezeru, na

jehož břehu srub stál, a nevěřícně jsme vešli

dovniř. Bylo teprve 18 hodin, takže jsme

mohli další 1,5 hodinu šlapat, a posunout se

tak blíže k vytouženému cíli, ovšem

liduprázdná bouda nás lákala jako včely med. Rozhodli jsme se zde povečeřet a pak to ještě 

potáhnout dál. Shodili jsme tedy batohy a usadili se dovnitř. Na stole v obytné části místnosti ležely

mapy v zataveném obalu. Artic Circle Trail pokrývaly tři, a všechny jsem vlastnila. Zde poprvé 

jsem je ovšem viděla rozložené VEDLE sebe, kde mě do očí udeřil naprostý nesoulad v překryvu 

jednotlivých listů. Zatímco u nás se tohle řeší redundantně, tedy jedna část plynule přechází do 

druhé a je tam průnik, tak zde to bylo naopak, každá mapa obsahovala svou část, a když jsem je 

přiložila k sobě, chyběly tak dva centimetry. Takže tohle bylo vysvětlení, proč třetí a dnešní den 

treku neodpovídala skutečnost realitě! Proto jsme se dnes pohnuli tak málo, holt jim část trasy 

vypadla, protože nebyla zakreslena ani do jedné z map. Uff, to se mi ulevilo. 

Bilancování aneb Innajuattoq

Vybalili jsme se, a já na VLASTNÍM vařiči a VLASTNÍM plynu uvařila večeři. Zatímco jsme ji 

dlabali, usazení u toho na lavičkách, a chránění před venkovním větrem a zimou, dumali jsme, co s 

námi. Z oken jsme shlíželi na okolní hory zalité sluncem a mně se strašně nechtělo pokračovat, loni 

i předloni jsme minimálně jednu noc strávili v chatě či přístřešku, a hodně mě lákalo to zažít i nyní. 

Dobré tři dny jsme nepotkali žádného turistu, a ani v protisměru jsme davy nějak více neočekávali. 

Luboš se sice vzpouzel, ale mým argumentům nedokázal odolat. Chata je na první pohled útulná, 

nesmradlavá a hlavně prázdná, je velmi účelně vyrobená, disponuje dvěma ložnicemi, kdy zadní 

místnost má pět patrových paland a 10 míst na spaní, kdežto přední místnost, kde jsme aktuálně 
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seděli, nabízela pryčny dvě. Kromě nich tam stál stůl, dvě lavice a kuchyňský koutek s nefunkčním 

erárním vařičem. Suma sumárum by se zde vyspalo 12 lidí ve vlastním spacáku. Navrhla jsem 

zabrat si místa v „kuchyni“ s tím, že jsou dvě, a my jsme dva. Kdyby někdo další dorazil, sice nás 

probudí, ale půjde spát do zadní místnosti, kde paland bylo deset. Luboš moji argumentaci uznal, 

zejména pasáž, že i kdyby se zde zjevil obytný autobus, my furt budeme mít soukromí, protože 

nikdo další se k nám již nevleze. Tohle rozhodlo. Obsadili jsme si spartánské dřevěné postele 

rozložením karimatek a spacáků a domluvili se, že díky komfortu spaní pod střechou si další den 

přivstaneme, a to, co bychom normálně urazili dnes, zvládneme zítra brzo ráno. Odhlasován byl 

posunutý start o hodinu dříve, než obvykle, tedy i o hodinu dříve nastavený budík.

Chata, v níž jsme se rozhodli usadit, nesla název Innajuattoq, a jednalo se o lovecký srub, umístěný 

stranou od stezky, ale otevřený pro všechny příchozí turisty. Tím, že jsme z trasy sešli a ztratili se, 

nás vyšlapaná cestička dovedla přímo sem. Nečekejte ale prosím žádný luxus, chata to byla bez 

vody a elektriky, vybavená pouze stolem,

lavicemi a dřevěnými pryčnami. Toť vše.

Začali jsme bilancovat náš další postup.

Neměli jsme důvod spěchat, bylo více než

jasné, že do Sisimiutu dokážeme dojít i s naší

zásobou potravin, klidně bychom si tedy

mohli zbývající vzdálenost rozdělit na kratší

denní etapy a nehnat se tolik, ale trápil nás

hlad. Takový ten vlčí, prostě trekařský. Naše

hovory se stočily na jídlo a na to, co si který z

nás v civilizaci objedná. Prostě udržíme si dosavadní tempo, kdy jsme pěkně rozchození, dorazíme 

co civilizace, co nejdříve to půjde, a konečně se pořádně nacpeme.

Teď jsi v chatě, ne ve stanu!

Ruku v ruce s tím přišla na přetřes ještě jedna otázka. Ještě z tepla domova jsem vygooglila jednou 

týdně plující loď, která každou sobotu míří ze Sisimiutu do Ilulissatu, a za dva dny se vrátí zpět. 

Dnes bylo pondělí, od Sisimiutu nás dělilo 55 kilometrů, a pokud bychom se pohybovali stávající 

rychlostí, jevilo se v našich silách tam dojít do odplutí lodi. Bylo to na pováženou. Mohli jsme to 

stihnout, ale zároveň taky přijít hodinu po odjezdu parníku. Každopádně švagr měl na účtu od nás 

převedené peníze a na satelitním komunikátoru jsem měla předdefinovaný příkaz na zakoupení 

palubních lístků a kajut. Rozhodli jsme se to nechat zatím otevřené, a začít to řešit tak 20 kilometrů 
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před Sisimiutem. 

Jelikož jsme už pár dní na treku, určité činnosti se nám dostaly natolik do krve, že jsme je prováděli

bezmyšlenkovitě a automaticky. Jak mě poťouchle upozornil Luboš, tak když jsem v chatě, a 

nikoliv ve stanu, nemusím:

– vyhazovat vyluhované sáčky od čaje do prázdného

pytlíku od expediční stravy, a ten do igelitového pytle,

který nosí Luboš zvenku na batohu

– nebere mi vítr drobné předměty

– nemusím se bát napít večer čaje, protože ve stanu by

cesta za potřebou znamenala obléct si kalhoty,

péřovku, obout pohory, nasadit čelovku, vylézt ze

stanu, vyčurat se, sundat pohory, čelovku, kalhoty a

péřovku, a zalézt zpátky do spacáku, a tam pak hodinu

proklepat zimou

– není nutné spát v péřovce

– nemusím večer kopat kakací jámu a chystat si mech 

Provádíme osobní hygienu a velké prádlo

Nemyslete si ovšem, že srub byl vybaven klasickou toaletou, zase taková civilizace zde nebyla. 

Záchod byl vyřešen tak, že z klasického evropského porcelánového klozetu visel obyčejný, pevný, 

černý igelitový pytel, který, až by byl zaplněn po vrch, čekal by na nešťastníka, až do něj pustí 

finální produkt. Dotyčný by pak musel sáček opatrně sundat, pečlivě zavázat a odnést na místo k 

tomu určené. Prý až nastane zima, zmrzlé sáčky s extrementy budou odvezeny čtyřkolkami 

neznámo kam. Byla jsem více než vděčná, že v době naší návštěvy se pytel jevil naplněn tak ze 

dvou třetin. 

Když už jsme měli přístřeší a byli tak izolováni od zimy a větru, panujícími venku, rozhodli jsme se

provést osobní hygienu a spáchat velké prádlo. Luboš to vzal zgruntu, a sjel se celý. Sjel jako vodou

a mýdlem, pitomci. Prostě se postavil do větší mísy, a lil na sebe z hrnce ohřátou vodu, donesenou z

jezera, a to včetně vlasů. Já si naopak hlavu odmítla umýt s poukázáním, že jsme skoro v civilizaci, 

a nechám to tedy až na cíl, přece to nebudu přehánět s hygienou pouhých 55 km od města. Zaměřila

jsem se tedy na ruce, a smyla si špínu z rukou, kdy po opláchnutí jsem mohla vidět, jak vlastně 

ošklivou vyrážku mám, která se mi navíc touhle zbytečnou hygienou zhoršila. Znečistění mi kůži 

zjevně chránilo před vnějšími vlivy. Jediná mast, kterou jsem s sebou měla, byla Nivea, proto jsem 
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si ji na bolestivé a svědící léze napatlala, čímž jsem dosáhla pouze jejich rozmokvání. 

Luboš natáhl pod stropem naše gumicuky, a na ně jsme naše vyprané a skoro vonící svršky pověsili.

Protože náš satelitní komunikátor nechytal signál vevniř budov, musela jsem jej zaháknout venku na

zábradlí, a odtud rozeslat rodině a kamarádům pravidelnou zprávu, že jsme OK. O to více jsem byla

vděčná, že nemám mokrou hlavu, protože venku teplota jako obvykle padla prudce dolů a klesala 

pod nulu. Poté jsem zalezla do svého spacáku, což byl ostatně hlavní důvod, proč jsem si nechtěla 

spláchnout hlavu, bála jsem se prochladnutí a zbytečného zmáčení péřového spacího pytle. Budík 

jsem dle předchozí domluvy nastavila na příšerných 6,30 a zatáhla jsem zip zimního spacáku. Díky 

tomu, že jsme naše pytle měli určené do mínusových teplot, rozhodli jsme se nechat v chatě 

otevřená okna, protože jinak bychom se uvařili. 
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Den 10., úterý 27.8.

Ještě větší blbec, než jsme doufali

Vzpomínáte, jak jsem psala, že mě natolik přitahovala aromatická kytka, až jsem si s ní patlala ruce,

strkala ji do nosu, a jak mi později naskákaly boláky na kůži vystavené slunci? No tak ty stejné léze 

jsem měla i v nose, což je pro další děj důležité. 

Kolem druhé ráno mě vzbudil Luboš, který se vydal za potřebou. Neušel ani dva metry, když jsem 

na něj prudce zařvala. Zastavil se, přestože tvrdil, že tlak v jeho močovém měchýři převýšil tlak, 

který jeho svěrač ještě udrží. Donutila jsem jej zapnout čelovku, a rázem pochopil, proč jsem jej 

přiměla změnit směr, brutálně jsem totiž krvácela z nosu, krev mi stříkala z pravé nosní dírky, a já, 

abych neznečistila péřový spacák, jsem honem spojila ruce a vytvořila tak mističku, do které 

prýštila krev. Věděla jsem ale, že mé malé, něžné ručky sepnuté dohromady nevytvoří dostatečný 

objem na pojmutí množství krve, které mi valilo z nosu. Prioritou se v ten moment stalo ochránit 

spací pytel, poprosila jsem tedy Luboše, aby mi ze stolku podal balíček papírových kapesníků. Díky

jejich přítomnosti na dřevěném stole metr daleko to bylo úplně v pohodě. Z jednoho kapesníku mi 

Luboš vytvořil smotaný jehlan, který mi strčil do pravé nosní dírky co nejhlouběji to šlo, pak mi 

rozepnul spacák a já se opatrně, s dlaněmi plnými krve, vydala jejich obsah prsknout do pytle do 

záchodu. Teprve poté tam mohl jít i Luboš, který chudák z toho šoku zapomenul, jak strašně se mu 

chtělo čurat. 
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V ten moment jsem si uvědomila, že je štěstí, že jsme nespali ve stanu, díky pobytu ve srubu jsem 

měla papírový kapesník přístupný na stole, kdežto ve stanu bych se musela přehrabovat v předsíňce.

Po zvládnutí krizové situace jsme začali sčítat škody, a až tak strašné to nebylo, spacák se mi 

povedlo zachránit, a zakrvácená byla pouze karimatka. Aspoň že tak. 

No a jak celý tento malér vůbec vznikl? Jak jsem měla nos plný puchýřů, strup na jednom z nich 

prasknul, když jsem se probudila a smrkla, zřejmě se tak otevřela nějaká céva, a fest krvácela. 

Až do rána jsem měla co dělat, pořád jsem vyměňovala tamponádu vytvořenou z papírových 

kapesníků, a ani oka jsem již nezahmouřila. Spotřebovala jsem balíček a půl tohoto kusu výbavy. S 

touto situací jsem při balení doma nepočítala, tak snad nám nepochybí. V případě nouze bych si do 

nosu mohla strčit leda tak WC papír, akorát my s sebou vláčíme vlhčený :-)

Jak málo člověkovi stačí ke štěstí

Budík nastavený na 6,30 jsem přivítala spíše s úlevou, stejně jsem poslední čtyři hodiny nespala. 

Náš každodenní rituál přípravy snídaně a balení byl obohacen o absenci větru, a hlavně o téměř 

evropský záchodek! Žádné konání potřeby do vlastníma rukama předem připravené jámy a otírání 

zadku mechem, trůnili jsme na klasickém prkýnku v kadibudce a užívali jsme si to. Sice nám trošku

radost kazilo vědomí, že pokud by naše produkty naplnily pytel visící na toaletě, byli bychom 

nuceni exkrementy nejenom naše, ale i všech

turistů před námi, pěkně zauzlovat a odnést

kamsi do pryč, ale uklidňoval nás fakt, že

igelitový pytel má ještě tak třetinu volného

objemu. Jak málo člověkovi stačí ke štěstí. U

nás to byla skutečnost, že při čurání a kakání

můžeme sedět, a že na nás neprší a nefouká.

Paráda. 

Jelikož ve srubu nebyl zdroj tepla, vyprané věci

nám nevyschly. Já věděla, proč se mám na

takovou blbost, jako je naprosto zbytečné praní

oblečení, nošeného nepřetržitě pouhých 10 dnů,

vykašlat, naštěstí já to provedla pouze s kalhotkami a pyžamem, kdy kalhotek mám vícero kusů, a 

pyžamo je naprosto zbytečná součást výbavy. Neměla jsem tedy mokrý žádný kus oblečení, nutný 

pro pochod, a nebude tedy problém vše dosušit zavěšené na batohu. Hůře na tom byl Luboš, který si

pečlivě přepral všechno, tedy kromě péřovky, a nyní měl veškerou výbavu mokrou, respektive 
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hodně vlhkou. Postavil se k tomu jako chlap, oblekl si své svršky a prohlásil, že si to dokáže vysušit

vlastním teplem za pochodu. Tady vidíte, jaká je kravina v průběhu treku řešit praní oblečení. 

Posnídali jsme, pobalili jsme naše saky paky, a vydali se na pochod. Srub jsme opouštěli v krásných

9 hodin. 

Hned v úvodu nás přivítala kupovitá oblačnost. Snad z ní nebude pršet, chjo. 

Pokračovali jsme po stezce, vedoucí podél jezera, a po asi hodině došli na jeho konec. Tady někde 

jsme původně chtěli spát. Každopádně terén byl náročnější, než jsme předpokládali, a to jsme se na 

něj vydali odpočatí, jelikož jsme spali v chatě, nemuseli jsme tedy stavět a bourat stan, a při 

přípravě večeře a snídaně bojovat s větrem. Unavení jsme rozhodně nebyli, a po několika dnech 

treku jsme se již cítili výborně rozchození. Proč tedy ten pomalý postup?

První turisté po několika dnech aneb Češi tvoří většinu turistů na 

Arctic Circle Trailu

Zatímco jsme překonávali asi 400 výškových metrů směrem nahoru na poslední skalní výšvih 

tohoto dne a předposlední celého treku, předběhla nás dvojice turistů. První lidi po několika dnech! 

Jenom jsme se s nimi v rychlosti pozdravili, protože jejich tempo bylo vražedné. Není divu, byli ne 

o polovinu, ale o dvě třetiny mladší než my /nezapomínejte, že nám tehdy bylo 46 a 54 let/, a jejich 
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batohy měly velikost zavazadel, které si já beru na jednodenní nenáročný výlet v okolí Brna. 

Vevnitř si nesli maximálně letní spacák a jídlo na tři dny. Jednalo se o dvojici kluk – holka, oba ani 

ne dvacetiletí.

Po chvíli jsme v protisměru střetli jejich pravý opak. Naložení snad ještě více než my, a to je co říct,

dva chlapi našeho věku, tedy něco mezi důchodem a smrtí, a jednomu z nich na ramenou visela 

obrovská zrcadlovka. Rozhodli jsme se je zadržet a prohodit společně pár slov, čemuž se oni 

nebránili, takže jsme všichni čtyři práskli s batohy na zem. Mně opět nedal spát výskyt českých 

značek na jejich oblečení. Ano, byli to, jak tušíte, naši krajani, což je potěšilo, a mě to utvrdilo v 

myšlence, že Češi tvoří většinu turistů na Arctic Circle Trailu, podle mého pozorování to bylo 

takových 60 % všech trekařů. 

Před touto dvojicí chlapů jsme se ale zjevně ztrapnili. Naše dosavadní zkušenosti z treku 

jednoznačně hovořily o nedostatku vody, což jsme jim sdělovali, a oni oponovali. Důvod jsme 

zjistili v následujících dnech, odsud až do cíle naší cesty bylo opravdu vody ne dostatek, nýbrž 

nadbytek. Ano, později jsme pochopili, proč tak kouleli očima nad naším líčením vyschlých 

pramenů a zejména ledovcové řeky. No, jsou

dvě možnosti. Buď sami v terénu pochopí, že i

zde v Arktidě může být problém s vodou, anebo

si řeknou, že jsme kokoti non plus ultra. Na

druhou stranu, já se už naučila v podobných

podmínkách věřit lidem, kteří určitou pasáž

prošli, že rozhodně vědí, o čem mluví, byť by mi

má vlastní zkušenost říkala něco jiného, navíc

pokud zde chce někdo něco sdělit ostatním, vždy je to důležitý poznatek.

Nekonečná náhorní plošina

Ve 12 hodin jsme vyhlásili sváču, a jelikož jsme to zatím nepojali jako oběd, pojedli jsme müsli. Jak

jsem prohlásila dříve, stále jsme odmítli přejít na šetřící režim, tedy pokud nyní a teď je třeba 

doplnit kalorie a zasytit hladový žaludek, provedeme to bez ohledu na to, že se nám zásoby již 

tenčí. 

Řádná obědová pauza vznikla až hodinu poté. Logicky, když jsme ráno posnídali salám a sýr, a pak 

pouze zďobli pokrm z obilnin. Prostě jsme měli hlad, takže jsme vytasili oříšky, přeci jen dávat do 

oběhu další müsli jsem již nechtěla, potřebovala jsem uchránit pár posledních tyčinek na těžké 

úseky, které nás dle mapy mají čekat. Na oběd tedy přišly k duhu oříšky s kandovaným ovocem a 
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rozinkami, což v reálu dopadlo tak, že já sežrala ořechy, Luboš rozinky, a zbytek jsme si rozdělili. 

Naše hovory se stočily na jídlo, respektive na pokrm, který si každý z nás objedná, až dorazíme do 

Sisimiutu. Neklamný to znak blížící se civilizace až na malý detail, od nejbližšího města nás dělily 

čtyři dny pochodu :-)

Náhorní plošina, po které jsme nyní pochodovali, se nám zdála nekonečná. V 13 hodin, tedy v čase 

naší druhé zásobovací pauzy, kterou tvořily, jaká změna, opět ořechy, jsme měli v nohou 6,5 

kilometru dle mapy. Kilometry nám nyní celkem seděly, v tom problém nebyl, ale překonání 

rozlehlé a rozsáhlé arktické pláně se nám jevilo vyčerpávající. Vybavilo se nám, že něco podobného

nám před pár hodinami avizovala i česká dvojka. Zřejmě nepříjemný pocit byl dán pochodem v 

úzkém údolí zboku sevřeným horskými štíty, kdy celkový vjem se nám zdál frustrující, přitom k 

tomu nebyl důvod, a situaci nezlepšilo ani naše tradiční zakufrování. To bychom totiž ani nebyli 

my, abychom nesešli ze značené stezky. Není nic lepšího, než stát nad srázem a koukat na cestičku 

několik desítek výškových metrů pod sebou. Jako bychom to už nezažili před pár dny, rozdíl byl 

ovšem v tom, že zatímco tehdy jsme skončili na skále, odkud se nedalo šlapat dál, nyní bylo s 

opatrností možné pokračovat nepříjemným traverzem kopce, a následně postupně sklesat níže a 

níže, a na stezku se posléze připojit. 
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Prodral se mi batoh aneb lososová řeka

Před Grónskem jsem si kupovala nový batoh, a jednalo se o stejný typ, jako jsem užívala dosud, 

pouze větší kus. Objemem to byl ten největší, co se v uvedené sérii nabízel pro ženy, a před tímto 

trekem jsem jej měla pouze na dvoudenní akci na 11. ročníku Zimního táboření. Není tedy divu, že 

stav tohoto téměř nového batohu mě dost překvapil, začalo se totiž párat polstrování zádového 

systému, naštěstí bez vlivu na funkci nošení. Ano, uznávám, že jsem batoh různě spouštěla a 

shazovala se srázu, a na začátku treku v něm nosila 29 kilo, přesto se domnívám, že batoh tohoto 

typu by podobné zatížení MĚL vydržet. Můj názor

zjevně sdílel i výrobce, protože po návratu jsem batoh

zanesla k reklamaci, aniž bych očekávala pozitivní

vyřízení žádosti, a k mému údivu jsem obdržela fungl

nový kousek. Jinými slovy, má reklamace byla

uznána jako oprávněná. To jsem ovšem tou dobou

tušit nemohla, takže když jsem nyní koukala na díru

do batohu, rozhodně mi dobře nebylo.

Konečně jsme se dostali do turisticky přijatelného

terénu. Neprostupnou tundru ani nakupení

morénových polí jsme nemilovali, takže když jsme

najednou zlehka ťapali podél lososové řeky, připadlo

nám to jako sen, a konečně se taky zvedla naše

nálada, protože až dosud jsme se utápěli v depresích

po nedosažitelném jídle. Zajímavé, jak se naše snění

smrsklo do pořádného fláku masa a hrnku kávy.

Stezka podél řeky byla balada, nejenom kvůli snadnosti terénu, tedy jednoduché orientaci a 

měkkému podloží, ale i kvůli přítomnosti ryb jako takových. Ano, zde by se fakt dala chytit čerstvá 

večeře. Červené rybičky vyskakovaly nad hladinu a děsně nás tím štvaly. Tak blízko jídlu, které se 

prohánělo ve zdejší krajině, jsme ještě nebyli. Otázka zněla, kdo papu zabezpečí. Já se kasala, že 

pokud mi rybu Luboš donese, jsem ochotná a nejspíše i schopná ji vykuchat /teoreticky vím, že se 

tak má činit od řitního otvoru/ a posléze i zpracovat, tedy nasolit, napepřit, což je naše jediné 

koření, a následně tepelně upravit, kdy k dispozici mám pouze náš plyn, vařič a hrnec. Luboš tvrdil, 

že proces selhal díky mně, protože on by lososa klidně chytil, zabil a vykuchal /ha, ha, ha/, ale 

nechtěl mi komplikovat život tím, jak bych jej já následně dokázala přivést do poživatelného stavu. 
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Na planinách fouká aneb kde dnes budeme spát?

Konečně jsme z náhorní plošiny začali klesat podél řeky údolím. Naplnilo nás to nadšením, a přidali

jsme do kroku zejména díky faktu, že jsme sešli ze skal, kde jsme zabloudili, do značeného terénu. 

Kamenná pole vystřídaly bažiny a mokřady, takže si někdo, jako třeba já, nabral do bot, a zasral 

kalhoty. Opět. Nechápu, jak to ten Luboš činí, ale při průchodu stejným terénem já jsem zašpiněná 

až skoro po rozkrok, kdežo on maximálně kolem kotníků. Mokřady jsme museli složitě obcházet, 

takže nám kilometrový úsek zabral hodinu. 

Tou dobou mezi námi čím dál tím více zaznívala jedna otázka. Kde dnes budeme spát? Lomcovaly 

s námi protichůdné pocity, jednak nezaložit tábor příliš brzo, když by se dalo ujít ještě několik 

kiláků, jednak nezaložit tábor příliš pozdě, kdy už budeme utahaní, a hlavně, stále v nás hlodala 

myšlenka na riziko, že může nastat problém s vodními zdroji. Pochod přes slatiniště byl umocněn 

hladem, který nás poslední dobou pronásledoval. Protože jsem se posledních pár kusů müsli 

rozhodla uchránit na úseky trasy, mapou značené jako těžké, tedy černou barvou, mohli jsme nyní 

konzumovat pouze ořechy, což nám naštěstí nevadilo, protože jsme se dostali do fáze, kdy nám bylo

celkem jedno, co sypeme do žaludku, hlavně když je toho hodně. 

Když jsme měli splněno, tedy nastal plus minus čas, kdy jsme byli ochotní zbudovat tábor, zavelela 

jsem k hledání optimálního místečka. Luboš tentokrát můj názor nesdílel, to mi ale nevadilo si 

neprosadit svou roli vůdčí strany, takže jsem jednoznačně prohlásila, že na tamté bouli budeme dnes

spát, a jemu nezbylo než mě následovat. Za ty roky společného sdílení životaběhu, tedy za 29 let, už

mě znal natolik, aby odlišil blbou ženskou nespokojenost od trekařské jasnozřivosti. Nyní se 

podvolil, ačkoliv si frflal pod vousy, že jsme mohli ještě hodinu či více šlapat. Moje rozhodnutí 

skončit dnešní pochod na první vyvýšenině, což byl takový menší kopeček s placatým vrcholem, 

druhý den ale vyhodnotil jako správné. 
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Jak Luboš koš honil

Výhoda mnou zvoleného a demokraticky prosazeného plácku na založení tábora byla jediná: 

nádherný výhled, jinak mělo to místo samé nevýhody: foukalo tam jak na větrné hůrce a k vodě to 

bylo daleko, odhadem tak kilák. Abych Lubošův nesouhlas otupila, poslala jsem jej nanosit z řeky 

životodárnou tekutinu, sebral tedy svůj batoh a naše nádoby a vydal se pro deset litrů vody. Vrátil se

za hodinu a půl, během které jsem já stihla postavit  stan, vypít svůj příděl fernetu, a strašně 

vymrznout. Hlady jsem už skoro neviděla, ale nemohla jsem nějak víc protestovat. Bylo to moje 

rozhodnutí spát zde na bouli? Bylo. Kdybychom sešli až dolů k řece, jak požadoval Luboš, mohla 

jsem mít vodu hned a tím i rychleji teplou večeři do žaludku. 

Zatímco Luboš přikolíčkoval stan, já uvařila véču. Zahučela do nás během pár minut, lžičkou jsme 

vyprázdnili sáčky do posledního sousta, a myslím, že kdyby to šlo, tak pytlík obrátíme naruby a 

zbytečky vylížeme. Sáčky od sežrané expediční stravy jsme vložili do koše, což byl pevný igelitový

pytel. Jak ovšem na našem hrbu silně foukalo, zmocnil se vaku vítr, a jal se jej odnášet v širou dál. 

Protože nechceme znečistit přírodu více, než je nutné, nelenil Luboš, a za pytlem se vydal. Musel 

dost sprintovat, aby ho dohnal, a před finálním uchopením najednou frrrnk, a sáček byl o dva metry 

dále. Takhle se to zopakovalo ještě několikrát, než se Luboš naštval, a za pytlem skočil. Stihl to. 

Vrátil se ke stanu a velmi důkladně koš zatížil kameny, a potom totéž provedl s ostatními předměty, 

které by vítr mohl odvanout pryč. 

To by jeden nevěřil, kolik taková dvojice turistů dokáže za několik dnů vyprodukovat odpadků :-) 

Tahat náš neustále narůstající objemný koš byl pěkný opruz, většinou jej nosil Luboš na svém 

batohu zvenku přichycený gumicukem.
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Zima, vítr, déšť

Protože jsme se nacházeli v úzkém údolí, lemovaném vysokými kopci, přes které se slunce 

nedostalo, navíc tímto kotlem foukal silný vítr, bylo tedy více než jasné, že relativně rychle nastala 

tma a hlavně nastoupila zima. Luboš nadále odolával péřovce, já v ní ale byla navlečená několik 

hodin, a rozhodně jsem neměla pocit, že bych se nějak přehřívala. 

Po stezce, která ležela asi padesát metrů od nás, prošly později večer dvě dvojice turistů. Obě mířily

opačným směrem, než my, a zjevně hledaly plácek na spaní. Protože už se smrákalo, znamenalo to 

jediné. Tam, odkud jdou, a kam my míříme, nejsou vhodná místa na založení tábora. Nyní poprvé 

Luboš přiznal, že jsem asi měla pravdu, když jsem zvolila naši bouli, jak jsme kopečku přezdívali. 

Všichni čtyři turisté kráčeli neskutečně nabaleni, ostatně asi tak srovnatelně, jako my před deseti 

dny, a zjevně je těžké batohy tížily, kdy zejména jedna dívčina měla dost velký problém šlapat, vždy

se po několika metrech zastavila, opřela o trekové hole, a na nich nehybně visela. Pokračovat byla 

schopná znovu jen krátký úsek, než provedla opětovný proces.

Teplota klesla pod nulu a vítr nabral na síle. Vykonali jsme fyziologickou potřebu a zalezli do stanu.

Tam jsem měla opět snahu si obléct pyžamko, které vítr na batohu pěkně vysušil, ale stejně jako 

předchozí večery jsem na to neměla morál. Spát jsem tedy šla tak, jak jsem celý den putovala, tedy 

kromě pohor, a podobně učinil i Luboš. Zatáhli jsme zipy našich spacáků v očekávání mrazivé noci,

vzápětí stanem začaly otřásat poryvy větru, a my jsme doufali, že je vypnut dostatečně pevně. Jen 

co jsme ulehli, propukl intenzivní déšť, který hlasitě bubnoval na tropiko stanu. Uff, vyšlo nám to 

na minutu. 

Ještě před usnutím si Luboš začal stěžovat na píchavou a řezavou bolest levého oka. Když jsem 

zapnula čelovku a posvítila si na něj, tak poté, co skoro oslepl díky oslnění, mě poprosil o pomoc. 

Měl zarudlé a zahnisané oko. Naštěstí důležité věci, jako třeba fernet a lékárničku, necháváme v 

předsíňce stanu, nebylo tedy nutné se nyní vydávat do panujícího lijáku. Pár kapek antibiotika jsem 

mu kápla do očička, trošku více kapek alkoholického bylinného likéru do hrdla /takže taky vlastně 

takového antibitioka/, a mohlo se jít na druhý pokus na kutě. 
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Den 11., středa 28.8.

Jak jsem si odmítla obléct péřovku

V noci nám byla děsná kosa. Nám oběma byla fakt strašná zima, ale zatímco Luboš si přioblekl 

péřovku a bylo mu hej, já tentýž úkon odmítla provést, obávala jsem se totiž situace, kdy budu 

muset ráno opustit spacák, a pokud v něm budu ležet v péřové bundě, nedokázala bych vylézt, 

protože bych se už neměla jak zahřát. Zbytek noci jsem víceméně proklepala a usnula jsem až 

někdy nad ránem. Zřejmě se na stavu mého tepelného jádra podepsalo večerní prochladnutí, 

vzniknuvší, když jsem čekala na Luboše, až donese vodu z řeky. Pro příště budeme muset toto 

riziko vychytat. 

No a jak se Luboš v průběhu noci po péřovce sháněl? Obrátil se na osobu povolanou, tudíž na svou 

zákonitou manželku, která, aniž by si zapnula čelovku, k jeho údivu sáhla do jeho polštářku, a 

jedním máchnutím vytáhla onu zateplovací vrstvu. Zíral. Nechápu proč, nejsem přeci pako. Logicky

jsem očekávala, že tato situace nastat může, takže jsem mu jeho péřovou bundu nacpala do froté 

vaku, užívaného jako polštářek. 

V 5,15 mě probudil silný déšť, který ustal až v 8 hodin. Váleli jsme se ve stanu ještě další půl 

hodinu, a užívali si přívalu tepla, které jsem zejména já konečně dokázala vygenerovat. Když jsme 

se vyštrachali ven, udeřil nás plnou silou venkovní chlad. Zima, brrr, zalézala nám až do kostí. Já si 

vychutnala radost z oblečení si péřové bundy, té, kterou jsem si nechtěla na sebe natahovat během 

spaní. Jak jsem byla nyní vděčná za své rozumné rozhodnutí, je totiž rozdíl, jestli se v noci 

nemůžete zahřát, ale ráno normálně

fungujete, od stavu, kdy spíte v péřovce, a

ráno už nemáte žádný další kus oblečení,

ale přesto musíte vstát, aniž byste si dali

doping ve formě ferneta. Podotýkám ale, že

noční zážitek se spaním s drkotajícími zuby

nezpůsobil prochlazení nebezpečné zdraví,

nýbrž se jednalo o určitý stav dyskomfortu,

na mých výletech zcela běžný, a před

pořízením péřových spacáků jsem takto trávívala prakticky každnou noc na treku.
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Jak mi Luboš zbudoval úžasnou kuchyň

Ranní pohyb po tábořišti probíhal jako ve zrychleném filmu, kmitali jsme jak barevní. Na naši 

bouli, na níž jsme měli postavený stan, totiž sluníčko svými paprsky nedosáhlo, takže jsme pobývali

ve stinném údolí, profukovaném silnými větry, a Luboš podruhé ocenil výběr plácku. Poprvé to 

bylo včera, když viděl zdrchané turisty z protisměru, jak marně pátrají po místu na spaní, kdy z 

jejich výrazů a únavy vepsané ve tváři bylo patrné, že se jim naše boule moc zamlouvá, ale bohužel 

je již obsazená. Jestli tedy do té doby nenašli přijatelné území, kde by se dal postavit stan, 

znamenalo to jediné. Plácky, odkud oni přišli a kam my pokračujeme, prostě nejsou. 

Dnes mi dal za pravdu znovu. Díky tomu, že jsem včera odmítla sejít dolů k řece, tábořili jsme dost 

daleko od vody. Pro něj to sice znamenalo nanosit všechnu vodu, ale jednalo se o jednorázový 

úkon, ovšem voda = kondenzace, takže když jsme nyní spali asi kilometr od toku, vlhkost zde byla 

nižší, a navíc i stan rychleji vyschnul díky foukání větru. Konečně Luboš naznal, že mé instinkty 

stran výběru místa na spaní jsou výborné. 

Dnes mi Luboš zbudoval naprosto úžasnou kuchyň. Sestávala z pěti velkých, plochých kamenů, 

naskládaných vedle sebe jako tabule stolu, a kolem ní další čtyři kulaté, sloužící jako stabilizace, 

měla jsem tak kompletní vaření na krásné rovině, a nehrozilo žádné převrhnutí díky nestabilnímu 

podloží. Opravdu jsem to ocenila. 

129



Jen co jsme dojedli a započali balení, spustil se z oblohy déšť. Ten nastal tak rychle, že jsem ani 

nestihla schovat deník, takže mi voda padající shora smáčela pár stránek. V rychlosti jsme naházeli 

vše do batohů a za panujícího mrholení se vydali sestupovat údolím podél lososové řeky. Až do 

oběda nám s přestávkami tu pršelo, tu chcalo. 

Zde malá vsuvka, týkající se ryb. Nejednalo se o lososy, nýbrž

siveny, což jsme ale tehdy netušili. A ano, turisté je běžně chytají

a připravují na ohni či na plynu, jednak nám to potvrdili později

v Sisimiutu, jednak jsme průběžně viděli zbytky ryb, hlavně

ohlodané kostry. Můžete podotknout, že ty siveny mohlo ulovit

nějaké zvíře. To ano, ale těžko by je kuchalo nožem, o čemž

svědčily dekapitované ryby :-) A ne, nejsme blbci, siven patří do

čeledi lososovitých, takže jsme úplně vedle nebyli. 

Adéla ještě nevečeřela

V 13 hodin jsme se dostali do výskytu černých bobulí, a jelikož minulou konzumaci jsme přežili 

bez nevolností či halucinací, rozhodli jsme se nyní pořádně napást. Shodili jsme batohy ze zad a 

vrhli se na sběr šíchy, jak jsme tyto plody identifikovali. Luboš dle svého zvyku trhal do ruky a 

takto rovnou do pusy, já do víčka od termosky, a až bylo plné, vysypala jsem si obsah do úst. 

Zdržení nám nevadilo, dle našich propočtů se dosažení Sisimiutu jevilo v pohodě i se stavem našich

zásob, nemusíme se tedy štvát tak, jako v prvních dnech, a můžeme bez obav zvolnit.

Když jsme se nasvačili, pokračovali jsme dále. Stezka nás vyvedla do oblasti bažin, kdy každý krok

znamenal nechtěné a různě hluboké ponoření boty do smradlavé tekutiny, a nějaké obcházení 

nepřicházelo v úvahu, cestička zjevně pokračovala tudy, navíc vyhnout se tomuto úseku by se dalo 

pouze lezením po skalách. Museli jsme s největší opatrností skákat po drnech trávy, kdy občas tam 

jednomu z nás /nechci jmenovat/ zahučela noha do půli lýtek. Zatímco tedy Luboš podmáčenou 

etapu překonal se zabahněním si kalhot pouze kolem kotníků, já skončila zasraná až skoro po 

kolena. Mluvím samozřejmě o části od kolen dolů, od kolen nahoru by to znamenalo zasrat se jinak,

než zdejším bahýnkem, a tak rozrušená jsem fakt nebyla. 

Přechod bažin a mokřadů byl umocněn intenzivním odpařováním vody, což vytvářelo dojem jako 

někde na blatech. Scenérie nám připomínala filmy „Adéla ještě nevečeřela“, „Pes Baskervillský“, 

„Král Šumavy“. Takhle nějak se musel baron Rupert von Kratzmar nořit do černé tekutiny až po 

krk, až mu život zachránila dlouhá kuřácká trubička, kterou použil jako šnorchl, díky čemuž přežil. 

Když jsme obtížný úsek překonali, kladli jsme si otázku, jak to vypadá na neznačené, neprošlapané 
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jižní variantě stezky, když se nyní nacházíme na původní severní, a kráčíme po cestičce, která se 

běžně chodí. Klobouk dolů přede všemi, kteří z důvodu obchvatu požáru trail zdolali narychlo 

vytvořenou jižní variantou. On i původní, historický Arctic Circle Trail, po kterém nyní šlapeme, je 

náročný sám o sobě, ovšem neznačená nouzová varianta je ještě vyšší level. 

Houštím a pralesem

Po zdolání podmáčeného terénu jsme pokračovali po stezce tvořené kameny, ale po asi půl 

kilometru nás morénové pole dovedlo do slepé uličky, a to doslova. Les kolem nás zhoustnul, a k 

mému údivu nám sahal výškou až nad hlavu. Fakt. Mrkev v zimě, to je divné. Prostě nekecám, 

vysoké stromy v Grónsku. Dost nás to překvapilo, stezka byla kdoví kde, netušili jsme vůbec, kam a

hlavně kdy zmizela. Stromy kolem nás nebyly stromy, ale spíše přerostlé keře, které svým větvovím

více a více sahaly k dalšímu sousedovi. Prodírali jsme se pomalu vpřed, kdy stromy nechávaly mezi

sebou čím dál tím menší mezeru, a protože se nedalo pokračovat rovným směrem kvůli tomuto 

obcházení překážek, netušili jsme ani, zda si držíme správný azimut. Proti loňsku jsem už měla 

buzolu příručně, tedy v malé externí kapsičce zavěšené na bederáku, takže stačilo jednoduše 

šáhnout dovnitř, a měla jsem ji v ruce. Pomocí střelky jsme si určili postup, a odevzdaně se snažili 

protáhnout mezi dalšími keři, doufajíce, že to budou taky křoviny poslední. Omyl. 

Měli jsme na výběr se buď vracet, což jsme nechtěli, nebo se nějak probíjet vpřed. Otočit jsme to 

nechtěli z prozaického důvodu – reálně jsme se obávali, že ztracenou cestičku nemusíme vůbec 

trefit. Jako nejmenší zlo se nám z naší pozice jevilo hlídat si azimut a směřovat údolím stále dolů 

podél řeky. Posléze bylo houští více a více nakupené,

až prales tvořil jeden organismus, kdy se nedali

rozeznat jednotliví jedinci, protože zkroucenými a

přes sebe namotanými haluzemi se všechny spojily.

To už jsme se nemohli i s batohy protáhnout, takže šly

okamžitě dolů ze zad, a posunovali jsme je před

sebou, občas mě nějaká ta větev škrábla přes obličej, či přes rukáv bundy, což jsem vnímala hůře, 

bála jsem se roztrhnutí, a sem tam mě ostré trny švihly do ksichtu. Přesto přese všechno jsem byla 

úplně v pohodě. Co Tě nezabije, to Tě posílí, a přelézat nakupení balvanů a následně se prodírat 

neprostupným houštím rozhodně zvedne sebevědomí, i když nalezení správné a značené stezky 

dopadne tak, že si na ni jeden kecne seshora, a to doslova. Hustý les najednou skončil, a já, jak jsem

udělila batohu kinetickou energii ve snaze ho prohodit mezerou mezi keři, které tam prostě nebyly, 

přepadla jsem přes bágl a skulila se na cestičku. 
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Proč Luboš musel brodit v kalhotech

Co by to bylo za stezku, která by alespoň jednou nekřižovala vodní zdroj? Brodit v podmínkách, 

kdy je relativně teplo, tedy je něco mezi nulou a deseti stupni, není žádný problém, a pokud jsou 

přechody řeky pouze dva či tři, tak to nestojí ani za řeč. Z bezpečnostních důvodů, protože hrozilo 

vymáchání se v proudící vodě, vysvlékli jsme si kalhoty. Tedy já tak učinila, a brodila jsem v 

kalhotkách, ovšem Luboš musel do koryta v šusťákách. Ptáte se proč? No protože si dnes neoblekl 

pod kaťata trenýrky, takže si šustky sundat nemohl. Furt nechápete? Sledujte můj myšlenkový 

pochod.

Ve střední části trailu jsme několik dnů nepotkali ani živáčka, což se změnilo včera, střetli jsme asi 

čtyři lidi. Sice to není moc, ale znamená to, že pokud nebude široko daleko ani noha, a vy se 

rozhodnete vymočit na stezce či rýpat v nose nebo poškrabat v rozkroku, můžete si být jistí, že v ten

okamžik se kolem Vás zhmotní minimálně jeden turista. Proto se Luboš zdráhal kalhoty sundat, 

když pod nimi byl naostro. Tak jak jsme hodinu neviděli nikoho,

určitě by tam v ten okamžik producírovalo procesí. Samozřejmě

Murphyho zákony platí i zde, kdyby Luboš brodil nahatý, někoho

bychom potkali, jelikož si ale šusťáky ponechal, nikdo se neobjevil.

„Nevadí, aspoň někdy si turista umyje nohy a vypere nohavice,“

okomentoval to Luboš. 

Při třetím překonávání řeky mě už nebavilo si sundávat kalhoty,

vyzouvat pohory, nazouvat brodící boty, a na protějším břehu

vyzouvat brodící boty, nazouvat pohory, a oblékat kalhoty, takže

jsme se rozhodli velmi opatrně tok přeskákat po kamenech. Při

jednom takovém doskoku mi podjela noha, a já vybrala rovnováhu

vybalancováním druhou nohou, která mi zajela pod vodní hladinu,

naštěstí jsem rychlým vytažením haxny zminimalovala množství

tekutiny do boty zatečené, a namočila jsem si pouze jednu ponožku. 

A to je všechno naše jídlo?!

Tak jako včera, i dnes jsem měla dobrý nos na výběr tábořiště. Luboš skoro ani neprotestoval, 

protože mi naprosto důvěřoval, když jsem se včera tak osvědčila, a vybrala jsem opět jednu bouli, 

podobnou té předchozí. Dorazili jsme tam v 19 hodin, kdy již slunce bylo dávno skryto za horským 

masivem, údolím proudil vítr, točil se v turbulentním proudění, a na kraj sedla rosa a zavládlo šero a

chlad. Nevadí, na takové okolnosti jsme vybaveni. Já si hlavně slíbila, že nezopakuji chybu ze 
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včerejška, tedy že bych čekala více než hodinu, než Luboš nanosí vodu z daleké řeky. Kdepak. Dnes

jsem se vydala s ním, jednu flašku si vzala do ruky, a nakráčela s ní na náš plácek, kde jsem uvařila 

večeři, a zatímco se hřála voda na vařiči, postavila jsem stan. Mezitím dokvačil Luboš, oba jsme 

zdlábli teplé jídlo, a začali se chystat na kutě. Luboš svůj nesouhlas s mým výběrem místa na spaní 

projevil ve výrazně redukované formě proti včerejšku, a jako den předtím, i nyní jsem měla pravdu, 

co se plácku týče, a hlavní výhoda se ukázala až další den. O tom ale později. 

Do předsíňky stanu klademe pouze životně nutnou výbavu /fernet, léky, lékárničku.../, a zbytek i s 

batohy ukládáme pod plachtu, kterou kotvíme čtyřmi stanovými kolíky. Když tedy Luboš uchopil 

naši tašku s jídlem, že ji uloží bokem, vytřeštil oči: „A to je všechno naše jídlo?!“ Ve firemní 

igelitce Lubošova zaměstnavatele trůnily poslední dvě balení ořechů o souhrnné váze 360 g. Tohle 

nám musí vydržet na svačinu přes den až do konce treku. 

Nepanikařte prosím při čtení těchto řádků. Snídaně a večeře jsme měli odděleny, a stále jsme měli k

dispozici o jednu expediční stravu navíc, o ten první den, kdy jsme konzumovali bagety ještě z 

letiště, a sáček s dehydratovaným jídlem takto ušetřili. V nouzi nejvyšší tedy bude možné tuhle 

večeři v případě nutnosti zdlábnout i na snídani, když by přišlo na věc. Už jsme si totiž vyzkoušeli, 

že lze jít spát o hladu, kdežto plný žaludek ráno je nezbytností na celodenní pochod.

Když jsme uléhali do spacáků, stočil se směr větru, a zanesl k nám intenzivní pach spáleniště. 

Musíme se nacházet velmi blízko míst, kde skoro měsíc hořelo. 
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Den 12., čtvrtek 29.8.

Jak musel ráno Luboš stan rozlámat aneb dnes je to na rukavice

Než jsme šli spát, jasné nebe dávalo vědět, že nastane mrazivá noc. A taky že ano. Luboš si, stejně 

jako včera, oblékl péřovku a v ní chrněl až do rána, já noc přečkala pouze v mikině. A ve spacáku 

samozřejmě, spát bez spacího pytle by bylo o život. Zde se ukázalo, že mé rozhodnutí seběhnout 

včera večer s Lubošem k vodě a donést si litr na první vaření bylo správné, neprochladla jsem díky 

tomu, a vytvořila jsem si tak dostatek vnitřního tepla, které mi pak pomohlo zahřát se ve spacáku i 

bez péřovky. 

Když mi poprvé zařinčel budík, Luboš s obrovskou vehemencí začal rozepínat svůj spacák a 

následně i stan, prý se mu už několik chodin chce strašně čurat, ale musel to vydržet, jelikož se 

nemohl v noci dostat ze stanu. Náš zelený přístřešek byl totiž celý celičký pokryt silnou ledovou 

krustou, kterou nebyl schopen tiše překonat, a poněvadž mě nechtěl probudit, rozhodl se čekat až na
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ráno. Dobývání se ven mu nyní i s mou pomocí zabralo dobrých 15 minut, protože bylo nutné 

zevnitř co nejvíce ledu obouchat, zejména v oblasti předsíňky, kde máme vchod, a stan vyloženě 

rozlámat. Museli jsme to provádět velmi opatrně, abychom přístřešek nepoškodili, a otevřít zamrzlý

zip byl nadlidský úkol, ale podařilo se. Venku, jak mi Luboš poněkud zkřehle hlásil, bylo vše mrzlé 

na kost. Zatímco já si ještě užívala válení se ve spacím pytli, on se dožadoval rukavic, neboť dnes  

to totiž je na rukavice. Tímto mě tedy přiměl se plně probrat, jelikož zatímco péřovku jsem mu 

běžně podávala i poslepu, tedy bez nutnosti otevřít byť jen jedno očičko, tak kvůli rukavicím jsem 

musela prohrabat jeho část stanu a nalézt palčáky ve žlutém nepromokavém vaku s fixem 

namalovaným nápisem „čepice“. 

Když je řeč o smyslovém orgánu reagujícímu na světlo, Lubošovo

oko se nezlepšilo, ale ani nezhoršilo. Provedla jsem znovu úkon

nakapání antibiotika do spojivkového vaku, a v duchu dumala,

nakolik může být problém, že mé ruce jsou nemyté 12 dnů. Vlastně

ne, co to kecám, já si je přeci drhla 9. den treku ve srubu

Innajuattoq!

Když už jsem se tedy proti své vůli nacházela při vědomí,

odhodlala jsem se vstát, rozepla spacák, oblekla péřovku, nasadila

kulicha, a vlezla statečně do okolní ledničky. 

Jak něco dupalo kolem stanu

V noci něco dupalo kolem stanu a vydávalo zvuky charakteru frkání, hrabání a funění, což mě 

nechávalo zcela klidnou, byť v oblasti žijí potenciálně nebezpečná zvířata. Podobné situace jsme už 

na trecích zažili, a vzpomínám si, jak v roce 2014 při cyklo putování v severním Finsku nám jakési 

zvíře pochodovalo po tábořišti. Tehdy jsme řešili, zda je menší než stan, či větší než stan, a pokud je

větší, tak nakolik je cyklista součástí jeho potravinového řetězce. Luboš, který tuto noc spal jako 

nemluvně, zababušený v péřovce, mi nevěřil, že jsem nějakého živočicha slyšela poblíž, a o 

reálnosti mého tvrzení se přesvědčil poté, co našel rozhrabanou kakací jámu a odvalený jeden 

kámen z plachty, pod níž skladujeme batohy. Ta druhá skutečnost nás utvrdila v tom, že se muselo 

jednat o živočicha relativně silného, protože šutry, sloužící nám jako těžítko, pár kilo určitě mají, 

což by rozhodně liška či polární zajíc neodstrčili jen tak. Co nám ale běhalo kolem stanu, netušíme, 

a raději ani vědět nechceme. A vůbec, nebylo lepší, že jsme neragovali, pro zvíře zjevně nebezpečí 

nepředstavovali, sežrat nám už taky nemělo co, takže se raději v poklidu odebralo jinam?
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Neměli jsme ani prokousané batohy, což byla skutečnost, které jsme obávali nejvíce. Podle toho, co 

jsem nalezla i na oficiálních stránkách k trailu, jakýsi druh zdejšího hlodavce je schopen, a běžně to 

taky dělá, prohryzat se batohem a stanem za účelem dostání se k potravě. Problém není v tom, že by

zvíře sežralo turistovi kompletní jídlo, a on tak vyhladověl, ale tkví v poškození stanu a batohu. Bez

stanu se nedá spát, bez batohu se nedají nést věci. Něco v terénu opravitelné je, ale s něčím si prostě

ve stávajících podmínkách poradit nedokážeme, což by třeba otvor velikosti dlaně někde v dolní 

části báglu byl. Nezapomeňte, že při nesených třiceti kilogramech je materiál hodně napínaný a 

zatěžovaný. Nevím, kolik pascalů je schopen vyvinout plně naložený vnitřek, ale obávám se, že i po

zalepení by vybavení vyhřezávalo ven, navíc si nejsem jistá, nakolik by naše kobercová páska na 

materiálu batohu spolehlivě držela. Už mám za sebou provizorní lepení díry v batohu, která vznikla 

neopatrným rozbalováním kokonu po příletu do Finska, kdy si Luboš prostřihl díru zvící dlaně do 

svého batohu, a tehdy má oprava vydržela asi hodinu. 

Jak jsem si čistila zuby čajem aneb muži

jsou z Marsu, ženy z Venuše

Domnívám se, že typická ženská rozhodně nejsem. Nesnáším

serepetičky, nosím pouze kalhoty, chodím ostříhaná nakrátko,

nenávidím růžovou barvu, rozlišuji pouze šest základních

barev, přesto jsou ale situace, kdy mezi mnou a Lubošem coby

příslušníkem mužského pokolení zeje obrovská propast.

Dnešek toho byl opět důkazem. Jelikož jsem při obsluze

vařiče musela urgentně utíkat ke kakací jámě, aniž bych stihla dokončit proces vaření, vydala jsem 

Lubošovi jasný, přesně definovaný a specifikovaný příkaz k obsluze vařiče. Jaký byl tedy můj šok, 

když po vykonání potřeby jsem se vrátila na tábořiště, odlila si ohřátou vodu do skládacího hrnku a 

šla si čistit zuby, abych zjistila, že to provádím čajem! On zjevně nepochopil, že se má postarat o 

vařič ve smyslu, aby se voda ohřála a nepřevřela, vnesl do toho vlastní invenci, a naházel do vroucí 

vody pytlíky s čajem. Nezabili byste ho? Čaj jsme měli dávno navařený a nalitý do všech termosek, 

a já si nyní pouze potřebovala ohřát vodu na mytí :-) No tak jsem si vyčistila zuby čajem, no a co. 

Jsou i horší věci, jako třeba připravit z minerálky jídlo či zalívat si expediční stravu čajem. Obojí 

bylo hnusné, ale jíst se to dalo. Holt jsou situace, kdy jiná voda, než třeba mattonka či čaj není k 

dispozici. Tím pádem jsem Luboše ani seseřvala, že kdybych chtěla, aby připravil čaj, tak bych mu 

to taky řekla. A vůbec, každý z nás máme své mouchy, a já osobně mám třeba masařky. Umývat si 

zuby čajem není ještě ten nejhorší následek, který jsem zažila díky soužití s chlapem :-)
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Jak se jednoduše pozná, co člověk večeřel

Základní vybavení trekaře je ručník. Neslouží ani tak pro jeho osobní hygienu, ale je nutné jej nosit 

na vandr za účelem utření mokrého stanu, náš příbytek totiž nechtěl schnout, a mokrý jsme jej balit 

nechtěli, tak jsme jej sjeli našimi ručníky, což jsme čínívali prakticky každý den. Nedokázali jsme 

ho sice vytřít do sucha, ale je rozdíl cpát jej do obalu mokrý, či pouze vlhký. Mám ten dojem, že 

častěji jsme ručníkem utírali stan, než naše obličeje či ruce :-) 

Bohužel do údolí, kde jsme tábořili, slunce nesvítilo, podle vysoko se tyčících hor ani tak brzo 

nezačne, a než se oranžový kotouč překlene přes masiv, pár hodin to ještě potrvá. Čekat tedy, až 

stan uschne přirozenou cestou, by taky znamenalo trčet tam do aleluja, a to jsme prosím poslední 

dvě noci posunuli budíček z obligátních 6,30 na 7,30 právě kvůli tomu, že jsme chtěli vydržet, 

dokud nám na tábor nezačnou dopadat paprsky Slunce. Abychom se toho dočkali, museli bychom 

vstávat tak v poledne.

Luxus opožděného startu jsme si mohli dovolit, proti prvním dnům, kdy jsme se snažili nahnat 

kilometry, jsme nyní byli víceméně v plusu, pokud tedy neberu v potaz stav našich zásob. Ten byl 

opravdu tristní, kilometrově jsme ale plán plnili, což nás samotné překvapilo. 

Pohled na stále tenčící se zásoby jídla nám srazil náladu na bod mrazu, kdysi naditá igelitka nyní 

skrývala dva poslední pytlíky ořechů. Náš zoufalý pohled dovnitř by mohli filmoví producenti 

rovnou využít jako etalon do všech dojáků. 

Na svačinu bychom měli nalézt nějaké ty bobule, abychom si vylepšili stravovací režim v průběhu 

dne, naštěstí večeří jsme měli dostatek s malou rezervou, která by šla v případě nouze použít i na 

snídani. Jak jsem se už zmínila, ověřili jsme si v praxi, že je možné jít spát hladový, zato bez 

snídaně se pochodovat nedá.

Objevila jsem jednoduchý systém, jak

poznat, co jsem večeřela. Není nutný dělat

si zápis v deníčku, stačí si zagrcat nějakou

část oblečení, a snadno se pak dá podle

skvrn identifikovat, co člověk jedl. Včera

večer jsem musela dlabat kuře na kari,

alespoň podle toho, co se nacházelo a za

čím byla cítit má kukla. Nevýhodu tento

systém měl pouze jedinou, a to následnost

fleků. Jak pak rozeznat, který pochází ze kterého dne? 
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Přes spáleniště, přes spálené řeky

Celá hrůza požáru, který skoro měsíc zuřil na trailu, na nás dolehla nyní. Jen co jsme sešli asi 50 

metrů, ukázalo se, co bylo příčinou pachu dýmu, který jsme večer cítili. Spali jsme na dohled od 

spáleniště, takže se stejně jako den předtím ukázalo, že jsem měla šťastnou ruku s výběrem místa 

na postavení stanu. Stačilo by včera pokračovat ještě těch pár desítek metrů, a už bychom se ocitli 

v mrtvé krajině, takto jsme mohli jen nevěřícně zírat na celý rozsah katastrofy, a být vděční za to, 

že jsme tábořili na živé půdě. To, co jsme nyní spatřili, nás rozsekalo, jedna celá půlka údolí zcela 

lehla popelem, a toto spáleniště se táhlo v celé jeho délce, tedy asi 20 kilometrů. Ohraničení života 

a smrti tvořila řeka, vinoucí se středem – přes ni oheň zjevně nedokázal přeskočit, jinak zlikvidoval

všechno, co mu přišlo do cesty, včetně nějakých těch menších potoků a dokonce i skály. Ano, tohle 

všechno bylo ohořelé, boční horský masív černý na uhel, drobné toky vyschlé. Nechápali jsme, co 

na kamenech a skálách mohlo hořet. Asi mechy a lišejníky, nic jiného nás nenapadlo. Bylo to horší,

než jsem si kdy dovedla představit. Poprvé v životě jsem se ocitla v místech, kde propukl velký 

požár, a to prosím jsem už na Severu pár ohňů zažila a vím, jak může tundra hořet, ta totiž kromě 

viditelného ohně i doutná pod povrchem. Však rašelina, což je nahromaděný, částečně rozložený 

rostlinný materiál, a vyskytuje se v močálech, bažinách a slatích, není nic jiného, než takové mladé 

uhlí. My sami jsme kdysi takový menší ohýnek způsobili, a vzpomínám si, jak těžké ho bylo 

uhasit, a pomohlo až vysekání kořenů pod zemí pomocí sekyrky ve velkém okruhu od zdroje ohně, 
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samotné polévání ohně vodou nestačilo. No a zde v Grónsku hořelo ve velkém rozsahu na 

obrovském území. 

Nyní trošku předběhnu: co bylo příčinou požáru jsme se dozvěděli později v Sisimiutu. Jeden z 

rybářů v soukromé chatce u fjordu opékal rybu, a nevšiml si, že mu žhavé uhlíky zapálily půdu pod

grilem...

Zničená, zdevastovaná krajina na nás působila depresivním dojmem, a to přesto, že jsme nyní 

kráčeli prosluněným údolím a dostali se na jakési ty výhledy. Úsek, kde bychom se jindy kochali, 

jsme nyní překonávali jen silou vůle. Doufali jsme jenom, že si příroda poradí, protože ze zápisků 

lidí na netu jsem se občas dočetla o nějakých těch požárech na trailu v minulosti, jejichž následky 

jsme my prakticky nepozorovali, bohužel ale tento dosavadní oheň byl zjevně zatím největšího 

rozsahu, než kdykoliv předtím.

Pere slunce aneb hic a vedro

Oběd jsme vyhlásili v 12,30 při jednom rameni potoka, který se nacházel na opačné straně doliny, 

než hořelo, takže zůstal devastujícího vlivu ohně ušetřen. Zatímco do nás pralo slunce, což byl 

fyzikální vjem naprosto nevídaný s ohledem na to, že jsme zatím zažili nejchladnější noc na treku, 

cpali jsme se oříšky, nic jiného už jsme totiž na svačiny a obědy neměli k dispozici. Tyto dnešní 

oříšky byly ale fakt luxusní, načali jsme předposlední ze dvou pytlíků a moc si pochutnali. Mňam, 

měli jsme těchto úžasných balení koupit víc, jenže kdo mohl tušit, že zrovna tento druh nás tak 

uchvátí?
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Užívali jsme si na nás nezvyklý příval tepla, skoro bych řekla horka a vedra, a cítili jsme pohodu. 

Věděli jsme, že pozítří už budeme v cíli naší cesty. Zatímco minulé roky nám vědomí, že dojdeme 

do civilizace, způsobilo spíše smutek, tento trail byl natolik obtížný, náročný a dlouhý, že jsme se 

upřímně těšili na materiální prožitky v obydlené oblasti, hlavně na obrovské množství jídla. Já 

kromě toho měla ještě jedno přání, jehož realizace jsem se nemohla dočkat. Vybavujete si, jak jsem

si osmý den treku musela odstranit nožem třetinu nehtu? Ránu jsem si od té doby pečlivě 

ošetřovala, ale bylo potřeba ještě finální dočištění, což v těchto podmínkách nebylo možné 

uskutečnit, a potřebovala jsem si v Sisimiutu koupit malé manikůrní nůžky a jimi provést 

závěrečné dokončení. 

Protože bylo více než jasné, že do Sisimiutu dorazíme v sobotu, což je i odjezd výletní lodi podél 

pobřeží, vyvstala na přetřes otázka, zda ji stihneme nebo ne. Protože jsem si nezapsala lodní jízdní 

řád, a zde jsem neměla přístup na internet, domnívala jsem se, že odplouvá někdy po obědě, takže 

bychom ji stíhali tak tak, pokud vůbec. Rozhodli jsme se to nehrotit, a nesnažit se ji chytnout, proto

jsme taky švagrovi neposlali ze satelitního komunikátoru předem připravenou zprávu, že má koupit

lodní lístky ze Sisimiutu do Ilulissatu a zpět. 

Chcete se nasmát? Loď bychom stihli s přehledem, odjezd měla v sobotu až v 19,30. 

Pochod po pláži

Už jsme si na přítomnost spáleniště zvykli, takže nás již nedeprimovalo ani neznepokojovalo. 

Čekal nás ještě nějaký ten přechod bažin a mokřadů, které na naší straně řeky požár zjevně 

nedokázal vysušit, a nestálo to v podstatě za řeč, umazali jsme si maximálně pohory. Při 

následujícím překonávání potoků, kdy ani nebylo nutné se

přezouvat do brodících bot, protože se daly přeskákat po

kamenech, jsme si bahno, jak jsme čekali, nesmyli, ale naopak

ho pěkně rozblemcali po zbytku bot. 

Dostali jsme se k jezeru, po jehož písčitém břehu jsme kráčeli.

Bylo to jako šlapat po pláži, a to doslova, jednak jsme se při

každém kroku bořili o několik centimetrů do písku, což

znamenalo zbytečnou ztrátu energie, jednak jsme si zasvinili

boty. Jak jsme totiž na jejich povrchu napřed měli mazlavé

bahno a posléze jsme prošli potokem, vznikl tak ideální

podklad, na který se písek lepil jako zákazník na prostitutku, a

naše pohory tak výrazně ztěžkly. 

140



Pokračovali jsme podél jezera a poté začali stoupat na skalní hřebínek. Tam, s pohledem na záliv 

pod námi, jsme se chtěli vyfotit, ale umřelo nám dálkové ovládání zrcadlovky, a nezbylo mi, stejně 

jako před dvěma lety při pochodu pod nejvyšší horu Finska Halti, snímky nás dvou pálit 

samospouští. Tedy nic, co bychom už neznali, jen důvod byl rozdílný, tehdy jsem utopila dálkovou 

spoušť v peřejích, kam mi upadla z rukou, jelikož mi ji z nich vyrval vítr, kdežto letos jsem v tom 

byla naprosto nevinně, selhala technika jako taková.

Stále jsme trpěli obavami z nedostatku vody, takže jsme chtěli spát u ověřeného zdroje, sice podle 

mapy by zítřejší etapa měla vést přes potoky a potůčky, my ale nevěřili v jejich existenci díky 

dosavadním zkušenostem. Prostě jedna vyschlá, široká řeka v nás vytvořila nesmazatelný vjem. Asi

jsme od té doby byli trochu připosraní, ale nechtěli jsme nic riskovat, a lepší založit tábor o nějaký 

ten kilometr dříve, než se pak na původní vhodné místo vyčerpaně vracet. 

Jak jsme nechtěli dojít blízko Sisimiutu

Ruku v ruce s našimi obavami stran mocnosti vodních toků dále na trase se do popředí dostal i 

námi oběma sdílený názor, že to nechceme hrotit. Neměli jsme v plánu dojít dnes někam daleko, 

naším cílem bylo totiž dosažení Sisimitu na oběd, jedno který den, ale prostě přijít tam někdy v 

době oběda, nikoliv pozdě večer. Protože jsem si zorientovala mapu a určila jsem, že jsme se ráno 

nacházeli vzdáleni od cíle naší cesty 30 kilometrů s rozptylem několika kilometrů, byl by nesmysl 

se dneska ještě někam daleko trmácet, a zítra pak řešit, zda přespat kilák před Sisimiutem, nebo 

tam dojít za každou cenu. I proto jsme usoudili, že

dnes přespíme někde poblíž chaty Kangerluarsuk

Tulleq, která leží od Sisimiutu 20 km. Vevnitř jsme

neměli v plánu spát ani omylem, a to přesto, že

jsme tam dokvačili v krásných 15 hodin. Srub,

který mohl pojmout maximálně čtyři nocležníky,

byl prázdný, takže nebyl problém si jej obsadit, my

jsme ale chtěli spát někde ve stanu, takže jsme

potěšili chvíli po nás přišedší čtveřici studentíků,

že tam fakt nezůstáváme, a chata je jen a jen jejich. Naším cílem se stal kopec, tyčící se nad chatou,

a na vrchol jsme lezli asi půl hodiny, stálo to ale za to. Terén, který jsme museli překonávat, byl 

dost exponovaný, a chvílemi to chtělo pomoc rukou, přesto jsem chrochtala blahem. V nejvyšším 

bodě jsme byli odměněni, zjevila se před námi rovinka s nádherným výhledem na fjord pod námi. 

Na plošině foukal zatím nejsilnější vítr, kterému jsme kdy na tomto treku byli vystaveni, takže 
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Luboš protestoval před založením tábora, bylo mu to ale houby platné. Sice remcal o stupeň více, 

než včera a předevčírem, neměl ale šanci, jeho manželka totiž, když si vezme do hlavy, že chce mít 

stan s výhledem, tak s ní nehne ani pár volů. To už se přesvědčil při podobných situacích, kdy jsme 

třeba spali na sjezdovce hlavami dolů jenom proto, aby mi pak do stanu ráno svítilo sluníčko, takže

nakonec nyní celkem dobrovolně rezignoval, a podvolil se. Vymínil si jenom, že si musím pohlídat,

aby mi nic vítr neodfoukl, což jsem mu sice slíbila, ale nedokázala pak dodržet :-)

Jak jsem si povídala se svým spacákem

Přesvědčila jsem Luboše, že zde zůstáváme, a poté jsme si tak jako obvykle, rozdělili úkoly, a 

Luboš se vydal k asi kilometr vzdálenému zdroji vody. Ne, nejednalo se o vodní plochu pod námi, 

to totiž byl fjord, víte? On musel slézt náš pahorek zpátky dolů ke srubu a poté šlapat přes bažiny k 

malému potůčku, odkud nabral pro nás potřebných deset litrů. Tentokrát jsem ho nenásledovala, 

protože ačkoliv zde silně foukalo, nevnímala jsem, na rozdíl od předchozího večera, zimu. Důvod 

byl prozaický. Dorazili jsme sem odpoledne, ne až jako obyčejně večer, kdy už jsem po 

celodenním pochodu bývala dost vyšťavená, navíc, což s tím úzce souvisí, jsme zdolali díky 
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brzkému příchodu k tábořišti výrazně kratší vzdálenost. Menší stav vyčerpání a únavy, než dny 

předchozí, mi tak umožnil poprat se se zimou, chladem, větrem a hladem mnohem lépe. Když se 

vrátil Luboš s vodou, ujala jsem se přípravy večeře, zatímco on kolíčkoval stan, který jsem 

vztyčila, když byl pryč. Protože jsme ráno balili za zimy a vše bylo pokryté ledem, rozhodli jsme 

se využít zbytků zapadajícího slunce, a rozložit mokré propriety na okolní šutry k vysušení. Díky 

silnému větru, který se neměl o co zastavit, když okolní vrcholky hor ležely ve stejné nadmořské 

výšce, jako nyní my, báli jsme se, aby nám něco neodvál, a znamenalo to zatížit i předměty, o 

kterých bychom nikdy neřekli, že se jich vítr může zmocnit, tedy například dvoukilový spacák. 

Můžete tomu věřit nebo ne, ale opravdu se nám vítr snažil odnést i tyto naše těžké spací pytle. Já, 

která si byla vědomá, jaký tepelný komfort mi spacáček zatím poskytoval, vzala jsem jej láskyplně 

do rukou, a začala s ním obcházet náš plácek, zatímco jsem si s ním povídala: „Spacáčku, kuk, 

tohle je fjord, odtamtud jsme přišli, a tam zase míříme...“ 

Vnímala jsem probodávající Lubošův pohled. „Co je?“

„Nic. Odpovídá Ti?“

„Ne.“

„Tak potom to je v pořádku.“ Úlevu jsem z Lubošova

hlasu identifikovala okamžitě. Zjevně, dokud by mi

spacák neodpovídal, tak se mu spatřená scéna zdála

jako normální :-)

Vrchol outdoorového stolování

Náš příchod na tábořiště v brzké odpoledne znamenal i

zvýšený komfort stolování, a užívala jsem si naprostého

luxusu, tedy možnosti jíst jinak než vestoje, což bylo

umožněno sezením na karimatce, zatímco jsem byla

zababušená do péřové bundy. Ačkoliv se to zdá

nepodstatné, pro mě to byl vrchol přepychu. Žádná v

rychlosti pojídaná a do sebe vyloženě naházená expediční strava, u níž člověk stojí, případně 

popochází, aby nezmrznul, ale v klidu a pohodě konzumované jídlo. Mohla jsem tak navíc činit 

usazená na skále, na níž jsem sice kvůli neotlačení si a neprochladnutí svého pozadí rozprostřela 

karimatku, ale jak říkám, bylo to neskutečné pohodlí. 

Protože odsud se dosažení Sisimiutu jevilo více než reálně v sobotu, odhodlala jsem se zapnout 

mobil. Ne, neradujte se, že to bylo kvůli dostupnosti mobilního signálu, ten končí asi pět metrů za 
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Sisimiutem, ale učinila jsem tak z ryze praktických důvodů. Ze satelitního kominukátoru šlo 

odeslat pouze předpřipravenou zprávu, což jsme prováděli každý večer, kdy jsem předem 

definované skupině uživatelů odklikla, aby jim dorazilo hlášení „Jsme OK.“ Telefon mi nyní 

posloužil jako jeho externí klávesnice, a byla jsem tak schopná nadatlit vlastní zprávu, což jsem 

taky spáchala. Stručně jsem se ozvala rodině a hlavně jsem napsala do hostelu do Sisimiutu, kde 

jsme měli domluvené a zaplacené ubytování od pondělí. My tam ale reálně dorazíme v sobotu, 

takže jsme si potřebovali o dva dny prodloužit pobyt, což se jako zádrhel k naší úlevě neukázalo, a 

naše ubytovatelka neměla problém s tím, že dorazíme o dva dny dříve, naštěstí měla volný pokoj. 

Západ slunce nad fjordem

Luboš jako obvykle zbudoval systém na sušení oblečení, kdy s pomocí trekových hůlek, gumicuků,

stanu a šutrů vytvořil jedinečný sušák. Zatímco on si u potoka vypral veškeré oblečení /proto mu 

taky donesení vody trvalo tak dlouho/, já k tomu neměla důvod, byla jsem vybavena větším počtem

kalhotek, navíc jsem je průběžně prala a následně za chůze na batohu sušila, takže jsem měla 

dostatečný počet exemplářů, s nimiž do civilizace v pohodě dokvačím. Luboš, který na tábořiště 

dorazil s nabranou vodou oděn do nepromokavé bundy poté, co si svršky v potoce přemáchal, 

protože nechtěl jít v mokrém, prádlo umístil na naši improvizovanou prádelní šňůru. Jelikož jsme 

nedisponovali kolíčky, které by navíc nešly ani umístit na široký gumicuk, nezbylo mu než každou 

věc provléct přirozeným otvorem, tedy protáhnout gumicuk skrz rukáv mikiny a nohavice kalhot. 

Takto nic neodnese všudypřítomný vítr, který nám mimochodem kamsi odvál pár postradatelných 
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drobností, které byly dosud součástí vaření. Já si totiž, protože jsem debil, nepohlídala, aby vše 

bylo zatíženo kameny. Naštěstí o vaření se starám já, a jelikož systém byl nadále funkční, neviděla 

jsem tedy důvod se Lubošovi ke ztrátě přiznat.

Západ slunce jsme sledovali ze spacáků, a jednalo se o nádherné divadlo. Až nyní mi byl Luboš 

vděčný za výběr místa, a dokonce si ani nezapnul tablet, jako předchozí večery, a ležel vedle mne, 

oblečený do péřovky a zachumlaný do spacáčku, a z otevřeného stanu jsme oba zírali na nádheru, 

kdy se sluneční kotouč posunoval po obzoru a téměř se dotknul hladiny fjordu. Byla to krása. Já 

sice stále nemohla ležet na boku, opřená o levý loket, který jsem si narazila třetí den treku, ale to 

byl nepodstatný detail, úžasná scenérie se dala sledovat i z

pozice „pasení koníčků“, k čemuž se po chvíli připojil i

Luboš. Dnes jsme oba vnímali tu pohodu brzkého příchodu na

tábořiště, a upřímně se divili, jak jsme to dosud zvládali. Ano,

dokázali jsme urazit několikrát za sebou 16 km, což se třeba

někomu může zdát málo, pro nás to ale je maximum, protože

jsme kochači, rádi si užíváme ranní pohodu a nespěchání při

ohýnku, stejně jako večerní pohodu a koukání do plamenů. V

Grónsku jsme k tomu neměli příležitost, jednak nebylo možné

založit oheň, jednak jsme museli pohnout zadkem, abychom

trail dokončili v čase, na který jsme dokázali unést zásoby.

Neberte to ovšem jako stížnost. Z mé strany je to pouhé

konstatování, kdy při včasném příchodu na tábořiště jsme měli

roupy i na něco jiného :-) A ne, nehledejte v tom vyjádření žádnou prasárnu, fakt jsem měla na 

mysli pouze užívání si pobytu na tábořišti ZA SVĚTLA a focení.
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Den 13., pátek 30.8.

Na Větrné hůrce

Ještě večer začaly se stanem zmítat poryvy větru a tropiko se fest natřásalo, až to vypadalo, že nám 

ho vítr buď odnese, nebo roztrhne. Luboš začal lkát, že s takovým vichrem nepočítal, a neukotvil 

náš příbytek dostatečně. Nevím, jak by si to asi představoval lépe, protože všechna vypínací lanka i

napínáky byly k zemi připevněny kolíky, někde dokonce zdvojeně, a jedna tyčka byla navíc jištěna 

gumicukem. No, každý z nás trpíme nějakou tou úchylkou, a Lubošovou je právě kotvení stanu. 

I přes silný vítr, který se opíral do stanu, což mimo jiné vytvářelo výrazný hluk, jsme se oba dobře 

vyspali. Sice jsme museli mít zip spacáku zatažený až ke krku a na hlavě naraženou čepici a já i 

kapuci spacáku, ale na to jsme na našich výletech zvyklí, a pamatuji dokonce situaci, kdy jsem na 

kebuli měla čepici, kapuci péřové bundy a kapuci spacáku.

Zřejmě několikerá zateplovací vstva, která sahala i přes uši,

ztlumila zvuky, vyluzované větrem.

K ránu se vítr nezklidnil, což nás překvapilo, většinou totiž

foukat začínalo se soumrakem, a tišilo se to během noci, což

byla zkušenost vypozorovaná v průběhu treku. Dnešek byl

výjimkou, a ranní vítr si nejenom že nezadal s večerním, ba

jej ještě předčil, poryvy s námi párkrát pěkně zacvičily, a

opakovaně nás srážely k zemi. Luboš navrhnul, tedy

přesněji řečeno požadoval, sestup do údolí bez snídaně, a

poté pojíst o něco níže, kde již tolik foukat nebude, já si

ovšem prosadila zůstat na místě a tam si i uvařit. Důvod?

Prostě miluji výhledy i při jídle, a jsem ochotná tomu

obětovat cokoliv. Luboš se ani nepokusil začít spor, a bez

větších protestů souhlasil, natolik totiž znal svou zákonitou

manželku, takže věděl, že když si něco vezme do hlavy, nemá smysl se, s ohledem na jeho klid, 

hádat. Chce se kochat pohledem na fjord, zatímco u toho stojí obalená od hlavy až skoro po paty v 

peří, zatímco o pár desítek výškových metrů níže by mohla sedět mnohem pohodlněji a ve větším 

teple? No tak chce, však každý z nás jsme nějak praštěný :-)
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Jak nám u stanu pochodovali turisté

Luboš mi dal alespoň příkaz, ať si vše ohlídám. On se postaral o velké věci, jako třeba spacáky, 

protože i ty musely být jištěny kameny, aby nám je vítr nesfoukl dolů do fjordu, o což se intenzivně

snažil. Zatímco jsem, zmítaná větrem, obsluhovala vařič se skomírající bombou, zjevili se nám u 

stanu dva turisté v zoufalé snaze najít pokračování chodníčku. Dost pobledli, když jsme jim sdělili, 

že stezka vede dole údolím, a oni si zbytečně vylezli na kopec mimo trasu, a chtě nechtě se musí  

stejnou cestou vrátit, protože na druhé straně hory, kde jsme spali, ležel prudký sráz, odkud by to 

dolů nešlo. Tedy možná šlo, ale moc rychle. 

Dostat z plynové kartuše zbytek náplně ve zdejších podmínkách nebylo možné, tak jsem ji 

odšroubovala, a narazila novou. Třetí a zároveň poslední. Kdy přesně nám došla první bomba, jsem

si bohužel nezapsala, ale vaříme plus mínus stejně, takže to mohlo být asi před týdnem. Ukázalo se,

že spotřebu jsme odhadli tak akorát a při nákupu jsme byli velmi prozíraví, pořídili jsme si dvě 

půlkilové a jednu 300 g kartuši. Ty dvě větší už byly fuč, a já nyní vařila na té menší. Do Sisimiutu 

bychom měli dojít zítra, takže i kdybychom se kvůli nepřízni počasí či jiné nepředvídatelnosti 

zdrželi, s plynem vydržíme, dokonce s velkou rezervou, a zároveň jsme na treku nevláčeli plynu 

nadbytek. Super. 

Pojedli jsme a pobalili se v podmínkách, kdy tu a tam jeden z nás prudce vysprintoval a vyběhl 

honit nějaký ten předmět, unášený větrem v širou dál, kromě pár drobností jsme ale vše uchránili, 

nenechali si to větrem vyrvat, a pokud ano, tak jen na krátkou chvíli. Pro mě byl nejhorší okamžik, 

když jsem musela, těsně před finálním dobalením, sundat péřovku a strčit ji do batohu. Kdybych 

nebyla krátce předtím vymočená, cvrnkla bych si do kalhotek, jaká mi najednou začala být zima. 

Brrr, vítr pronikal mou tělesnou schránkou a vysával z ní veškeré teplo, stěžovat jsem si ovšem 

nemohla, když jsem si tu kokotinu spaní a snídaně na vichrem bičovaném vrcholu vymyslela. 
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Pražící slunce + studený vítr = ideální kombinace na výstup

Čekal nás poslední výstup tohoto treku, protože z tohoto hřebene to už bude jen a jen dolů k moři, 

kde leží Sisimiut, nepočítám-li malé výšvihy nahoru a dolů. Napřed jsme samozřejmě museli z 

našeho pahorku sklesat a napojit se na stezku v údolí, odkud jsme asi čtyři kilometry pokračovali 

podél fjordu k úpatí horského masívu, který budeme muset překonat. No a jak jsem se včera 

obávala, že všechny zdejší potůčky budou vyschlé, a prosadila si založení tábora již v 15 hodin na 

jednom z kulatých vršků, tak se ukázalo, že pitné vody se zde nacházelo plno. Dosažením fjordu 

totiž skončilo spáleniště, a všechny zdejší toky byly nadmíru vodnaté. Klidně jsme tedy mohli 

včera pokračovat, a zkrátit si tak vzdálenost zbývající do cíle. Kdo to ale mohl tušit? Na druhou 

stranu, na naší bouli jsme měli úžasný výhled ze stanu, kdežto tady bychom se museli spokojit s 

výrazně nudnější scenérií, a taky jsme díky silnému větru a velké vzdálenosti od vody nemuseli 

řešit vlhkost ve stanu a kondenzaci. Není prostě nad to, když si jeden umí zracionalizovat svůj 

šílený nápad, že?

Když jsme se dostali do míst, kde cestička zabočila doleva a začala stoupat na hřeben, počalo pražit

slunce, stále ale foukal silný, studený vítr, což vytvářelo ideální kombinaci na výstup. Hovno leda, 

byly to ty druhé nejhorší podmínky, které překoná pouze déšť. Prostě šlapání do kopce, kdy kvůli 

prudkému větru musíte mít bundu, protože mikinu to profoukne, a zároveň do toho žhnoucí slunce,
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to je, věřte mi, masakr, ono by stačilo už samo o sobě šplhání do kopce bez těchto dvou přívažků. 

Oba jsme se potili jako krávy, či jako dveře od chlíva, a zároveň jsme prochládali a tím pádem nám

byla zima. Nakonec jsme si museli vybrat, a zvolili jsme si dolní tepelný komfort, tedy bundy šly 

do batohů a my kráčeli vstříc vrcholu v mikinách. 

Jak jsme omylem sešli špatnou cestou

Na mapě se to zdálo tak jednoduché, slabé čtyři kilometry podél fjordu a dva na hřeben, a počítala 

jsem tak se třemi hodinami chůze, ovšem vrcholu jsme dosáhli až v 16 hodin. Ve finálním stoupání 

jsme si o hodinu dříve na větrem bičovaném chodníku shodili batohy ze zad a v rychlosti pojedli. 

Oběd spočíval v krčení se za batohem, aby na nás nefoukalo, a v prudkém naházení pár oříšků do 

pusy. Zbýval nám poslední pytlík, a s tím musíme vydržet až do konce treku, navíc ten nejchutnější

sáček jsme právě sežrali.

Když jsme se dostali až na horský masív a otočili se, zůstali jsme zírat v němém úžasu. Oba jsme si

uvědomovali, že cíl cesty je na dosah, a že za sebou máme obrovský kus cesty, který za tu veškerou

námahu rozhodně stál. Spáchali jsme vrcholovou fotku a pak už nás čekal jen sestup. Dáme to. To 

už jsme se oba přioblekli, protože jsme věděli, že klesáním se tolik nezpotíme a nepřehřejeme. 
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Ačkoliv stezka byla relativně snadno sledovatelná, přesto jsme z ní opět, jak je naším libým 

zvykem, sešli, jelikož jsme se vydali někde špatnou cestou, a skončili jsme na nestabilních šutrech, 

kde se nedalo dolů pokračovat ani s opatrností. Pokud bychom se o to pokusili, odpálili bychom 

kamennou lavinu. Mně se v ten moment rozbřesklo, kde je chyba v matrixu. Přeci když jsem 

studovala mapu, měli jsme kráčet po opačném břehu řeky, vinoucí se údolím, než jsme se nyní 

nacházeli. Protože dopředu do nešlo, to bychom se zabili na neschůdném morénovém poli, museli 

jsme vymyslet, kudy dál. Ostřížím zrakem, kdy s mými pěti dioptriemi vidím lautr hovno, jsem 

naštěstí spatřila mužika na skále vpravo od nás. Ano,

traverzovým chodníkem na ní vedla stezka, vzdálená

od nás asi 50 metrů. Vzdušnou čarou, ovšem pokud

bychom neletěli jako ptáci, nemohli jsme se tam

dostat přímo, dělil nás sráz hluboký asi 100 metrů,

tedy nepřekonatelný. Museli jsme se proto vracet, a

to tak dlouho, až bylo možné bezpečně přeskákat

potok a dosáhnout značeného chodníku. Stálo nás to

asi hodinu a zbytečně našlapané kilometry navíc, ale nelitovali jsme. 

Tento kopec bych nechtěla jít v opačném směru aneb jak jsme se 

podělili o poslední müsli

To, co následovalo, byl sestup volným pádem. Příšerný sklon kopce a ujíždějící štěrk a hlína pod 

našima nohama, a to rovných 625 výškových metrů dolů. Nikdy, nikdy bych tento kopec nechtěla 

jít v opačném směru, tedy mít jej na začátku treku, kdy turista kráčí s těžkým batohem a zásobami 

na 14 dnů, je nerozchozený, a hlavně zdolává jej NAHORU. Jen při té představě jsem dostala 

kopřivku, zježily se mi všechny chlupy na těle, a měla jsem mrazení v zádech.

Sestup dolů probíhal řízeným sešupem, tedy odevzdáním se osudu, klouzáním jako bychom měli 

pod nohama sníh, a opíráním se do hůlek, abychom vybalancovali rovnováhu, a vzdorovali 

gravitaci. Bylo to hodně náročné, zejména pro naše kolena, těm jsme ale neposkytli nějak moc 

možností nadávat. Občas nám nohy podjely rychleji, než bychom chtěli, případně nám naopak 

přepadla dopředu horní část těla. Vše jsme ale zvládli bez nějakého většího vysekání se. 

Z hřebene jsme to seběhli relativně rychle, a za nějaké dvě hodinky jsme se ocitli na jeho úpatí. 

Těsně před dosažením údolí jsme se rozhodli za vynaloženou námahu odměnit, a pojíst to, co jsem 

několik dnů opatrovala jako oko v hlavě, a nedovolila jsem na to sáhnout, tedy poslední tyčinku 

müsli. Svorně jsme se oba o ni podělili, na délku měla asi čtyři centimetry, takže prcek ve srovnání 
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s tím, co se nabízí v našich obchodech, přesto to pro nás bylo jak mana z nebes. Každý jsme si ty 

dvakrát dva centrimetry čtvereční vychutnávali a snažili se co nejdéle podržet na jazyku. Mňam. 

Žaludek nám to ale nezasytilo, takže jsme načali poslední balení oříšků, co jsme ještě měli k 

dispozici. 

Nahodili jsme batohy a dokončili sestup, kdy zbytek by už měl vést údolím. Zde vyvstala otázka, 

kam až se chceme dnes dostat. Ráno nás totiž od cíle naší cesty, osady Sisimiutu, dělilo 20 

kilometrů, a protože jsme tam chtěli dojít zítra někdy v čase oběda, primárním cílem tedy bylo 

utábořit se ještě dostatečně blízko, ale zároveň již ne daleko. Prostě nespat hned tři kilometry od 

osady, ale taky to nemít do Sisimiutu kilometrů patnáct, otázka ovšem zněla, kolik činí ta optimální

vzdálenost.

Jak jsme stan postavili křivě

Vytipovala jsem plácek asi 7 km před Sisimiutem, ovšem Luboš chtěl dnešek protáhnout co nejvíce

to půjde, abychom se pak zítra co nejdříve ocitli v osadě. Já mu ale ukázala mapu, a on rozumně 

uznal, že mám pravdu. Prostě spát se dalo buď tam, kde jsem určila ještě ráno z tepla stanu, nebo 

až u posledního jezera před Sisimutem, kde ostatně táboří všichni ti, co si nechtějí či nemohou 

zaplatit ubytování v hostelu či hotelu, tedy převážně Češi, a tam jsme rozhodně přespat netoužili.
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No a jak jsem byla zmlsaná spaním vysoko a ne přímo u vody, zvolila jsem si menší pahorek, 

abychom měli alespoň nějaký výhled na hory, byť potok byl kilometr vzdálen. Však Luboš už má 

nošení vody nacvičeno, ne? Jak se mi osvědčilo dva dny předtím, i nyní jsem ho následovala ke 

zdroji, tam si nechala naplnit jeden vak, a s ním jsem odkráčela na vršek, který jsme si určili na 

přespání. Zatímco on dobíral zbylých osm litrů, já uvařila večeři a postavila stan, on jej pak pouze 

přikolíkoval, bohužel terén a vítr mu neumožnil vypnout jej nějak symetricky, takže stan stál dost 

nakřivo. Nevadí. Naším tábořištěm se proháněl vítr, a jelikož slunce zapadlo už před drahnou 

dobou, teplota šla jako obvykle prudce dolů, a večeři jsme tak konzumovali schoulení na 

karimatkách, kdy já jsem nevydržela studený chlad, sálající na mě zespoda, raději jsem se 

postavila, a takto jídlo dojedla. Když se nad tím zamyslím, tak většinou jsem na treku jídlo 

spořádala ve vzpřímené pozici, protože sedět se prostě díky zimě nedalo. 

Ještě než jsme zalezli do spacáků, prošla kolem nás výprava místních Eskymáků, kteří si říkají 

Iniuté. Rodinka s asi čtyřmi dětmi různého věku, cca od 6 do 15 let, kráčela opačným směrem než 

my, a i jejich potomci vláčeli batohy na zádech, nejenom sami rodičové. Pozdravili jsme se s nimi 

jen pomocí posuňků, protože vítr nám na vzdálenost, která nás dělila, znemožnil rozumnou 

komunikaci, a jako nám se nechtělo k nim dolů, jim se nechtělo k nám nahoru jen kvůli pár 

zdvořilostním frázím. 

Když jsme se odebrali na kutě a posléze spát, věděla jsem, že je něco naposled. Naposled v 

letošním Grónsku spíme ve stanu v divočině. Něco krásného končí, ale zároveň něco jiného začíná.
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Vytí vlků

Ještě před usnutím se k nám ze směru, kam míříme, doneslo hlasité vytí vlků. Tento zvuk jsme, i 

když ne tak intenzivně, slyšeli i minulou noc, ale tehdy jsme to vyhodnotili jako nesmysl, kde by se

tady taky vlci vzali, a přisoudili jsme původ slyšeného větru a meluzíně, nyní to ovšem znělo 

krajinou zcela jednoznačně. Vlci! VLCI!!!

„Ty jsi mi zatajila, že tady žijí vlci!“ obvinil mě Luboš, koukaje na mě vyčítavě ze spacáku.

„Nevybavuji si výskyt těchto zvířat,“ upřímně jsem mu odvětila. Ano, občas jsem před ním mlžila, 

když bylo nutné zatajit nějakou důležitou informaci, tohle ale nebyl ten případ, přítomnost těchto 

psovitých šelem by byla překvapením i pro mě. No nic, pokud to jsou vlci, můžeme se stát jejich 

kořistí. S touto nepříliš povzbudivou informací jsme tedy usínali. 

Zatímco Luboš vytuhnul hned, jen mi popřál dobrou noc, byť se mě pak ráno snažil přesvědčit, že 

oka nezamhouřil hrůzou z napadení vlků, a držel ze spacáku hlídku, aby mě ochránil od útoků 

krvelačných šelem, mně v klidném spánku bránily příšerné křeče v nohou. Nejednalo se o mnohem

obvyklejší křeče v lýtkách, nýbrž o potíže z drobných svalů nohou v oblasti nártů a prstů, vše od 

náročného sestupu, a stav se nezlepšil ani polknutím další dávky horčíku a draslíku, což mi obvykle

na tohle pomáhalo. Protože jsem zítra potřebovala fungovat na 1000 %, jelikož nás čekal poslední 

den treku a hlavně konečně dosažení Sisimiutu a tedy i

vytoužené civilizace, rozhodla jsem se uchýlit k

extrémnímu řešení. Zapila jsem půl tablety Stilnoxu,

tedy léku na spaní, teprve poté jsem konečně usnula i

já, a přidala se tak k sladce a zejména hlasitě

chrnícímu Lubošovi. Poprvé v životě jsem tak na treku

užila hypnotikum. Těsně před tím, než mě medikament

poslal do limbu, běžela mi hlavou myšlenka, že snad

Lubošovo chrápání odradí vlky, kteří by jej mohli

považovat za medvěda, a odtáhnou pryč.

No a kdo to tak urputně vyl? Tomu byste nevěřili.

Polární psi ze Sisimiutu.
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Den 14., sobota 31.8.

Slunečné, ale mrazivé ráno aneb Luboš je v péřovce!

Ni vlci, ni medvědi přišli v noci k našemu stanu, a my tak strávili ničím a nikým nerušenou 

poslední noc letošního Grónska strávenou v divočině.

Protože se osada jevila na dosah, vynutila jsem si budík natažený na 8,30. Zatímco Luboš vstal 

dávno před zvoněním, nedočkavý po požitcích nabízených civilizací, já ještě další hodinu urputně 

setrvávala v pozici ležícího střelce, a statečně jsem odolávala jak Lubošovi, tak co deset minut 

řinčícímu budíku. Nakonec mě ale ze stanu Luboš dostal pod pohrůžkou, že na kameni deset metrů 

vzdálenému od stanu se servíruje snídaně, a pokud nedorazím včas, sežere mi můj sýr. Náš 

poslední sýr. To mě dostalo ze spacáku poměrně rychle, ale zažila jsem velké zklamání, na žádném 

z okolních šutrů se nenacházelo nic, co by jakkoliv připomínalo jídlo. Jak se ukázalo, jednalo se z 

jeho strany o konfabulaci kvůli snaze mě vytáhnout ze spacáku, a jestli jsem nějakou snídani chtěla

jíst, musela jsem si ji sama nachystat. To je servis, co?
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Přestože svítilo slunce, a to dokonce i na náš plácek, teplota byla stále pod nulou, takže jsem se 

oděla do péřovky jako obvykle, je to už takový můj rituál, kdy ještě ve spacáku si navlíkám 

péřovku, ovšem tentokrát v ní promenádoval i Luboš. Prý ji má oblečenou už od brzkého rána, kdy 

poté, co opustil teplý spacáček a vylezl do okolní mrazivé zimy, mě požádal, stále ještě napůl spící,

o podání péřovky. Udajně jsem, aniž bych se nějak víc probrala, sáhla zkušeně do jeho froté vaku, 

užívaného jako polštářek, vytáhla odsud jeho péřovou bundu, a poté jsem pokračovala v nerušeném

chrupání, což jej děsně prudilo, protože jemu se už spát nechtělo, a proto už zůstal mimo stan. Tady

vidíte, jak jej mám vychovaného, ani se neodvážil snažit se mě probudit před devátou ráno.

Dnes dojdu do Sisimiutu, i kdybych se tam měla plazit. Dnes totiž

papám rybičku

Na snídani jsme se rozšoupli, hřálo nás totiž vědomí, že Sisimiut je od nás vzdálen pouhých sedm 

kilometrů, což vytvářelo dojem, že vlastně leží hned za rohem. Věděli jsme, že tuhle vzdálenost 

zvládneme již v pohodě, a i kdyby se vyskytl nějaký problém, vždy by tam jeden z nás dokázal 

dojít. Proto jsem uvolila dát do oběhu veškerý zbývající sýr, salám totiž již dávno zmizel v 

propadlišti dějin, tedy v našich žaludcích. Chutný, tučný sýr jsme dnes dorazili a dojedli do 

posledního drobečku. Dnes prvně jsme se oba cítili POŘÁDNĚ najezení, poprvé jsme se totiž 
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nemuseli omezovat, a mohli jsme sníst, o co si žaludek a hlavně tělo řeklo. 

Mně konečně zažívaný pocit plného žaludku přiměl rozmýšlet nahlas o svých tužbách. „Dnes 

dojdu do Sisimiutu, i kdybych se tam měla plazit. Dnes totiž papám rybičku!“ Veškeré mé pocity se

smrskly do téhle jediné myšlenky. Ryba. Jakákoliv ryba na talíři. Jakákoliv ryba na talíři, kterou 

budu papat. Já a pouze já, a s nikým se nedělím! Rybičkaaaaa!

Snídat jsme museli v zákrytu menší skály, protože jinak jsme byli vydáni všanc větru, který naším 

údolím foukal, aniž by se měl o co zmírnit. Já jedla, jako většinou na treku, ve stoje, protože při 

sezení na karimatce na mě sálal chlad z ledové půdy, ale Luboš se statečně natáhnul přímo na zem. 

Tedy přímo na studenou zem ne, nýbrž na

rozloženou karimatku.

Vyházeli jsme obaly od sýra a vyluhované

čajové sáčky do stále objemnějšího koše,

který s sebou vláčíme, a mimo konzumace

jídla v civilizaci jsme se oba těšili na

okamžik, kdy snad pětikilový igelitový

pytel vyhodíme do popelnice. Vida, jak

málo stačí trekařům ke štěstí. Zde i taková

blbost, jako je příležitost zanechat někde

své odpadky, dostávala jiný význam. Prostě  možnost odložit někam své smetí a najíst se čerstvě 

připraveného neinstantního pokrmu se rovnala pocitům, jaké běžný člověk zažívá při šestimístné 

výhře ve Sportce.

Vítejte v Sisimiutu

Pobalili jsme se a vyrazili. Naše řeči při šlapání se vedly na jediné téma. Jídlo. Obrovské množství 

jídla, prostě co si každý z nás dá po příchodu do civilizace. Tohle nám vydrželo přes hodinu, pak 

nás kolem 11,45 hlad donutil zastavit na svačinu, a zatímco sebou Luboš práskl do mechu, smutně 

u toho lkaje kvůli absenci bobulí, na jejichž sběr jsme se těšili, já kvůli zimě zůstala stát. 

Vzpřímená poloha mi tak umožnila větší rozhled po kraji, díky čemuž jsem spatřila na obzoru v 

průrvě mezi dvěma horskými masivy modrý trojúhelník. Luboše ten pohled nechal klidným, ale já 

jsem začala skákat a vřískat nadšením: „Moře, moře!“ Ano, onen úkaz jsem jednoznačně určila 

jako moře, což mohlo znamenat jediné. Sisimiut! Tam v dáli již leží Sisimiut! Luboš mi to nevěřil, 

ale později se ukázalo, že jsem měla naprostou pravdu.

Protože se nám aktuálně nechtělo šlapat, a sluníčko na nás pražilo, byť okolní tundru moc 
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nedokázalo ohřát, jelikož bylo pár stupňů nad nulou, rozhodli jsme se tam zůstat o něco déle, než 

činily naše běžné zastávky, a upřednostnili jsme možnost vychutnat si tak poslední okamžiky v 

divočině delší dobu. Luboš jako obvykle ležel přímo na zemi, já si ale změkčile rozprostřela 

karimatku, kterou nosím zvenku upevněnu na batohu, a zatímco jsem popíjela čaj, za plného 

vědomí jsem snila o jídle. O tom obrovském množství jídla, které spořádám v Sisimiutu. Nacházeli

jsme se na tom plácku dostatečnou dobu na to, aby turisté, přicházející k nám ze Sisimiutu, nás v 

žádném případě nemohli vidět, kterým směrem putujeme, proto nás ona rodinka, z nichž se 

vyklubali místní obyvatelé, kráčející na výlet do hor, překvapila. Tlustá Eskymačka nám srdečně 

sdělila: „Vítejte v Sisimiutu,“ a nechala nás tam zírat v němém úžasu s otevřenýma hubama. Když 

jsme nalezli slova, byla tahle skupina od nás vzdálená dost daleko na to, abychom se jich mohli 

zeptat, jak to mysleli. Jak mohli poznat, kterým směrem kráčíme?!

Hiker Trash

Nyní si vypůjčím vysvětlující pojem cestovatele Jakuba Čecha, který zdolal dva nejtěžší dálkové 

traily v USA. Bavíme se o vzdálenostech 3500 – 5000 kilometrů, tedy něco, co trvá cca půl roku, 

každý trek samostatně samozřejmě. Pro turistu, který kráčí po těchto stezkách, se užívá pojem 

Hiker trash, a jedná se o ironické označení, které pro sebe používá hikerská komunita, odkazující 
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tak na ošuntělý vzhled člověka, který je několik měsíců na cestě. Jinými slovy, ačkoliv my dva 

jsme nesmrděli sobě ani okolí, tedy tomu druhému z naší smečky, neznamená to, že bychom nebyli

cítit, případně nevypadali špinavě. Byli jsme rozhodně cítit a určitě jsme vypadali špinavě. Jednak 

jsem doma po prohlídnutí fotek viděla, jak strašně má Luboš zasviněné šusťáky, až je to do očí 

bijící, jednak po příchodu do Sisimiutu, když jsme vlezli do honosné restaurace na oběd, si rázem 

všichni začali zacpávat nosy. Ano, my se tak nevnímali, sžili jsme se s naším odérem, ale 14 dnů 

nemyté tělo v 14 dnů nepraném a propoceném oblečení prostě muselo dávat najevo na velkou 

vzdálenost, že trek končíme, nikoliv začínáme, a těch pár přeprání našich svršků bez mýdla ve 

studeném potoce na tom nemohlo nic změnit.

Na druhou stranu, ona rodina se na nás tvářila spíše

sympaticky, takže jsme nějaké negativní emoce z jejich reakcí

nevyvodili. Náš údiv nad jejich přivítáním oni ani nespatřili,

protože nás prostě jednoduše pozdravili, a kráčeli dál, a zjevně

z jejich strany nešlo o nic jiného, než křiknout srdečný

pozdrav na turisty, z jejichž výzoru jednoznačně vyvodili, že

míří do Sisimiutu po zdolání náročného treku.

Počali jsme scházet do cíle naší cesty, městečko se nám více a

více přibližovalo, a postupně se tak před námi rozkládalo

panorama, které jsme dosud viděli pouze v dokumentech z

Aljašky či Yukonu. Aktuálně jsme si tam připadali více jako v

Americe, než v Evropě, z výšky pozorovaná osada se jevila

jako postavená bez ladu a skladu, žádné evropské ulice, pouze

bez systému nakupené a v prostoru rozprostřené baráčky,

hýřící všemi barvami. Jevilo se nám to jako velmi sympatická,

útulná osada.

Nekonečná chůze k Sisimiutu

Z hor jsme po stezce, na naší mapě značené černou barvou, tedy s udávanou nejvyšší obtížností, 

seběhli asi za hodinu. Zde se jednoznačně tvůrci map sekli stran náročnosti, byl to choďák vhodný i

pro děti, tak jednoduchý nám terén přišel ve srovnání s tím, co už jsme měli za sebou. Když jsme 

nad tím pak později přemýšleli, protože nám to vrtalo hlavou, napadlo nás jediné vysvětlení. Ten, 

kdo vydával mapy, chtěl od výstupu do hor v rámci třeba jednodenního výletu odradit nevybavené 

výletníky, kteří by byli schopní se tam vydat třeba v ťapkách, a proto tento úsek vykreslil černou 
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barvou. 

Tak jako jsme lehce, snadno a rychle sklesali do údolí, tak pak jakoby se nám Sisimiut vzdaloval, 

ležel totiž fikaně na kopci a vedla k němu prašná cesta, a chůze po ní se nám zdála naprosto 

nekonečná, ne a ne dosáhnout osady. Mátlo nás, že se jednalo o spleť několika tras, zdráhám se 

použít termín silnice, takže jsme chvílemi, jak je již naším zvykem, kufrovali a zmateně přemýšleli,

kterým směrem vede naše kýžené pokračování. Sem tam se kolem nás mihl nějaký ten domorodec, 

zde prezentovaný převážně teenagery, kteří naprosto nejevili snahu nám nějak validně odpovědět 

na položenou otázku, tedy kudy do Sisimiutu. Potkali jsme jich celkem asi pět, což převyšovalo 

běžný počet turistů, průměrně střetávaných denně na treku. Osadu jsme navíc vůbec neviděli, 

protože se nám skryla za srázem, který musíme překonat, a motali jsme se tam dvě hodiny, než 

jsme konečně dosáhli prvních baráčků. Sisimiut! Jídlo! Postel! Šmarjá, já už měla hlad. Nechtěla 

jsem ale nic zobat, protože jsem si odmítla zaplnit žaludek, když jsem se těšila na rybičku, a 

chystala jsem se jej ponechat prázdný a tudíž připravený. Navíc jsme stejně už neměli co jíst, a 

kromě dvou expedičních strav, ušetřených díky tomu, že první den treku jsme jedli jídlo ještě z 

letiště, nám zbývalo už jen pár oříšků. Na rozdíl od Luboše, který by odpadl, kdyby se nenajedl, já 

byla rozhodnutá si na jídlo dojít až do restaurace. Zatímco on do sebe ládoval oříšky, já jsem 

musela nečekané pauzy využít, protože jsem si potřebovala dotáhnout šňůrky na pohorách, v noci 

mi totiž, uložené v předsíňce stanu, poněkud zmrzly, ostatně jako většinu posledních nocí, takže 

připomínaly lyžáky, a dostat se do nich byl porod. V průběhu chůze jsem většinou svým krevním 

oběhem kůži bot zahřála, ta povolila, a bylo možné si je později lépe zašněrovat. Dnes jsem 

počítala, že s tím, jak jsem je ráno nepoddajné jenom volně utáhla, do Sisimiutu dorazím, ale za ty 

tři hodiny šlapání už bylo nutné tkaničky přenastavit, jinak hrozilo, že si jednu přišlápnu, a 

následně se přerazím. 
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Jak mě pes kousl do lýtka

Těšně před finálním ocitnutím se v osadě na nás čekala ještě jedna nástraha, a tou byli volně žijící 

psi, které jejich majitelé odvezou na léto za město či na okolní ostrovy, kde je nechají svému osudu.

Co si uloví, to taky sežerou, nikdo jim nic nedá, nejsou krmeni ani jinak obhospodařováni, prostě 

přírodní výběr, přežije jen nejsilnější. Když jsme se tedy blížili k Sisimiutu, v hrůze jsem vnímala, 

že jsou tam převážně feny se štěnaty. Co když na nás zaútočí? Se staženou prdelí jsem se přiblížila, 

a hned první samice, kterou jsem spatřila, se ke mně rozběhla, a ve mně byla malá dušička. 

Chlupatý pesan se mně přítulně opřel o prsa, láskyplně olízl, oslintal, co mohl, a zatímco mě 

zepředu zpracovávala mamina, jedno její štěndo mělo velkou radost z toho, že když se mně svými 

ostrými zoubky připomínajícími jehličky zakousne do lýtka, vykviknu leknutím. Psici to po chvíli 

přestalo bavit, a odklidila se do volně otevřeného kotce, nechavši nás na pospas svým potomkům. 

Fenečka se nás bála a raději se držela opodál, ale její statečný bráška se s námi hrál a užíval si to, 

nejvíce ho zaujaly moje nedávno zašněřované šňůrky na pohorách, snažil se za ně tahat, případně 

se laškovně v nestřežené chvíli pokusil zabodnout zoubek zezadu do nohy, protože jej zjevně děsně

těšila má reakce, kdy jsem nadskočila půl metru vysoko. Jinak nás ale nechávali na pokoji, a jediné

nebezpečí představovali ve formě oslintání, zachlupatění a samozřejmě neplánovaného zdržení. Já 

měla největší problém vysvětlit Lubošovi, že oříšky je fakt živit nesmí, nic jiného jsme totiž k jídlu 

neměli, nepočítám-li expediční stravu, a on je chtěl mocí mermo něčím nakrmit. 

Hranice Sisimiutu jsme tedy překročili pokrytí chlupy všude možně a poněkud navlhlí díky 

intenzivní masáži jazykem ze strany pesanů.
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Kapitola čtvrtá

Sisimiut
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Sisimiut

Sisimiut je město v kraji Qeqqata v Grónsku. Se svými 5 502 obyvateli v roce 2016 je to druhé 

největší město Grónska a hlavní a největší město kraje Qeqqata. Leží asi 75 km severně od 

severního polárního kruhu a je to nejsevernější grónský přístav na západním pobřeží, který 

nezamrzá ani v zimě.

Sisimiut byl založen v roce 1756 jako obchodní stanice pod názvem Holsteinsborg. Dnes tu většina 

lidí pracuje ve zdejší továrně na zpracování krevet a krabů. Menší část také žije z cestovního 

ruchu.

V Sisimiutu se nacházejí památky, příjemné prostředí a běžkařský maratón Arctic Circle Race, 

který patří k nejtěžším běžkařským závodům na světě. Měří 160 km a trvá tři dny a dvě noci.

Je možné zde vidět rozličnou architekturu, od nejstarších rašelinných chatek až po místní Modrý 

kostel, který byl využíván až do roku 1926, když byl postaven nejnovější Červený kostel. Historické 

stavby je možné vidět i ve staré čtvrti, kde se nachází také městské muzeum. K dispozici je tu také 9 

ubytovacích zařízení, včetně jednoho hotelu a 5 restaurací.

Dominantou města je hora Kællingehætten /tzn. ženský klobouk/, která dosahuje nadmořské výšky 

784 m. V létě je vyhledávaným cílem. Z jejího vrcholu je možné hledět na zdejší přírodu. Oblíbené 

jsou také výlety na lodích do zdejších fjordů, kde je možné pozorovat tuleně a velryby.

Do města se lze dostat pouze po moři nebo pomocí místního letiště. Byl také návrh zavedení silnice 

z Kangerlussuaqu do Sisimiutu, ten byl však zamítnut.
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Den 14., sobota 31.8.

Jak mě zachránil polámaný kávovar

Do Sisimiutu jsme dorazili z náročného pochodu, tedy jsme se tam ocitli v pro nás nejvyšším 

možném stavu vyčerpání, hladu a umazanosti, a naší prioritou se stal pozdní oběd, teprvé poté 

nalezení našeho domluveného ubytování. Hned několikátý barák v jediné zdejší ulici se ukázal býti

hotelem, tak se tam Luboš zašel zeptat, kde najdeme restauraci. Potěšeně se vrátil záhy, prý máme 

jen obejít budovu, a nalezneme přímo jejich hotelovou restauraci. Super, já se už bála, že budeme 

muset na opačný konec Sisimiutu. Hotel stejného jména jako osada byl jedním ze dvou míst, kde se

dalo najíst, to druhé byla výrazně levnější restaurace v přístavu, a kde vzali na netu avizovaných 

pět stravovacích zařízení, nechápu.

Úderem 14. hodiny jsme vešli do restaurace, kde jsme z reakce osazenstva pochopili, že asi z nás 

vyzařuje nějaký ne zrovna libý odér, najevo nám to dávala zejména obsluha, ale ti mně byli 

ukradení při realizaci mé touhy jíst dnes normální jídlo.

Reakce hostů byla ale jiná, a lišila se dle jejich spektra,

načančaní kravaťáci a dámy ve večerních róbách se

chytali za nos, kdežto rybáři či lovci nám přicházeli

blahopřát k úspěšnému zdolání trailu. Turistu

podobného ražení, jako jsme byli my, tedy dálkového

trekaře na stezce Kangerlussuaq – Sisimiut jsme tam

neviděli žádného, ale ze zdejších outdorově

orientovaných zákazníků podniku, reprezentovaných

těmito rybáři a lovci, k nám vyzařoval obdiv a respekt,

tak jsme se hodili do klidu, co se výzoru ve stylu „hiker

trash“ týče.

K jídlu samozřejmě patří kafe, a já, totální kofeinový závislák, který si 14 dnů ani ke kávě nečichl, 

jsem nyní začala pociťovat příšerný absťák. Kafeeeee. Já chci kafe. Bohužel, u číšníka jsem se 

nesetkala s odezvou, kávu mi v tomto podniku neuvaří, protože „Machine kaput.“ Prostě jim umřel 

stroj na výrobu kávy. Nevadí, po prvotním nasrání jsem z toho vydolovala pozitivní závěr, alespoň 

se totiž nepřepiju kávou, jak provádím obvykle po návratu z divočiny. Ono bude stačit, když se, 
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jako roky poslední, přežeru téměř do bezvědomí, jak je mým zvykem. Luboš sice stran pokrmu 

dopadl stejně, ale on klapku při jídle nemá, takže situace, kdy sní více, než činí kapacita jeho 

žaludku, je u něj docela obvyklý stav, já to ovšem zažívám pouze jednou ročně. 

Jak jsem si umyla ruce a sloupla špínu z boláků

Samozřejmě jsem si objednala rybku, po které jsem toužila už alespoň týden. Na výběr měli kromě 

jiného jakousi trojkombinaci, jejíž název jsem si nezapsala, ale jednalo se o krevety, uzeného 

lososa a smaženého halibuta. Mňam. To, že si Luboš mořského živočicha nevybral, mě překvapilo, 

a ještě více mě udivilo, že si poručil vepřový, poměrně prorostlý stejk. On, který tučné nejí a 

údajně by se po něm poblil, porci zde spráskal na

tři kousnutí, a když jsem ho na ten fakt upozornila,

jen vykulil oči, dle jeho slov byl tak hladový, že si

toho ani nevšml, a zjistil to, až jsem mu to sdělila.

To jsem miláček, že? Na mou obranu musím

sdělit, že jsem mu nechtěla pozdní oběd znechutit,

já se mu to snažila sdělit včas, ale on čtvrtkilový

flák masa sežral asi během půl minuty. Po jídle

jsme opřeli do židlí, a zírali do blba. Prostě jsme

čuměli jeden na druhého a mozkové závity se nám

netočily, pouze žaludek zpracovával, co jsme mu

tam poslali.

Po asi hodině strávené slastným nicneděláním nám

již nic nebránilo se ubytovat, zavolali jsme na

kontakt, který jsem obdržela zároveň s rezervací

hostelu, a po počátečních zmatcích, kdy nám jeho

majitelka popsala cestu, jak onu budovu nalezneme, jsme se ho vydali hledat. Naše ťapání s plnými

břichy po Sisimiutu naštěstí skončilo asi po 100 metrech tím, že vedle nás prudce zastavilo auto, 

vyřítila se z něj sympatická třicátnice, a šíleně se nám omlouvala. Prý až po skončení hovoru jí 

došlo, že jí vlastně volali domluvení hosté, a tak se rozhodla svoje faux pas, pramenící z toho, že jí 

to někdy rychleji mluví než myslí, napravit tím, že pro nás zajede. No a jak nás tak jednoduše na 

ulici identifikovala? Prý více ušmudlaných dvojic s obřími batohy tam neviděla :-)

Jako první jsem si v koupelně umyla ruce a sloupla špínu z boláků. Nejprve mě šokoval zjev, který 

se umytím zvýraznil, kdy vyrážka vypadala mnohem hůř, než dosud, a poté mě to začalo strašně, 
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ale strašně bolet. Musela jsem si zapít jednak všemocný růžový lék, tedy Ibalgin, jednak Xados, 

což je medikament na alergii, poté jsem si léze opatrně namazala Niveou, protože nic jiného, co by 

se na ruce dalo napatlat, jsem neměla. 

A tak Vargovčíci od ledovce až k moři došli

Na naše ubytko, které nám bude zázením po další čtyři dny, jsme se z auta vyloženě dokouleli, mně

bylo děsně blbě z přežrání, na které nejsem až tak zvyklá, a Luboš, který se takhle přecpe častěji, 

tomu sice uvyklý je, též měl nyní dost. Hostel byl tvořen červenou jednopatrovou budovou s 

výhledem na přístav ze všech pokojů, a majitelka se omlouvala, že aktuálně má volnou pouze 

malou dvoulůžkovou místnost, byť původně pro nás plánovala pokoj sice čtyřlůžkový, u kterého by

nám ale počítala pouze námi zabrané postele dvě. Ten větší, určen pro nás, byl totiž stále 

nevyklizen, bydlela tam čtveřice, se kterou jsme se potkali před dvěma dny u chaty Kangerluarsuk 

Tulleq, kdy oni spali vevnitř, a my si vylezli tábořit na kopec nad fjordem. Oni v hostelu končili, 

odplouvali večerní lodí do Ilulissatu. V ten moment jsem zavyla. Tak ona ta loď nejede kolem 

oběda, ale až večer? Po krátkém bědování, že jsme to úplně na pohodu stihnout mohli, jsme se s 

Lubošem shodli, že by to bylo příliš vynucené. Kdyby se jednalo o zítřek, nebylo by co řešit, ale 

dnes dokončit náročný trek, a rovnou se vydat na dvoudenní plavbu, je příliš nereálné. Zůstáváme. 

Naše ubytovatelka nám navrhla počkat si do večera, kdy se velký pokoj uvolní, ale my byli utahaní,

tak jsme se nastěhovali do malé místnosti. 

V ten moment nám to došlo v plné síle. My to dokázali! Zvládli jsme dojít od ledovce až k moři, a 
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my to nejenom dokázali, my si to plně UŽILI. Stálo to za veškeré trápení, které jsme kdy na trailu 

zažívali, protože pozitiva jednoznačně převážila na negativy. Byl to ten nejkrásnější, nejscéničtější, 

nejnádhernější, zároveň ale nejtěžší, nejnáročnější, nejobtížnější, nejtechničtější trek. Lákalo by mě

jít jej znovu? Ano. Šla bych jej znovu? Ne. Ne kvůli pracnosti jeho zdolání, ale z prostého faktu, že

lidský život je příliš krátký, a míst, která se dají navštívit, je mnoho na to, aby se jeden vracel tam, 

kde mu bylo dobře, navíc člověka vede kupředu touha navštívit neznámé končiny, a stejně jako 

kdysi Magalhães touží dostat se tam, kde na obzoru končí Zeměkoule...

Každopádně se hodláme do Grónska ještě vrátit, a

projít si tam jiné oblasti, než znovu Arcic Circle Trail.

Tamní krajina nás totiž uchvátila natolik, že máme

dalšího favorita, kde bychom rádi, pokud zdraví a

finanční situace dovolí, prozkoumávali zdejší přírodu

a seznamovali se se zajímavými lidmi. 

Jak pejsek a kočička dělali velké prádlo

Na ubytku jsme si shodili batohy na podlahu v našem pokoji a utíkali jsme do obchodu ležícího 

poblíž. Výhoda byla, že nákup jsme činili s plnými žaludky, takže jsme to nepřehnali, a vložili jsme

do košíku pouze potřebné potraviny.

K dispozici jsme sice měli ten nejmenší pokoj v hostelu, to nám ale nevadilo, upřednostnili jsme 

okamžité pohodlí před čekáním na větší místnost. Na patře se kromě sdílené kuchyně, toalety a 

sprchy nacházela i pračka. Té jsme hodlali využít, a vyprat si nejenom oblečení nošené na treku, 

ale i zbytek věcí, jako třeba saténové vložky do spacáků a podobné části výbavy, tedy vše, co nyní 

aktuálně nepotřebujeme. Protože proti loňsku jsem dispozonovala dvěma kusy kalhot, tak ty, ve 

kterých jsem putovala celý trek, jsem vrazila do pračky, a na chození po budově jsem užívala 

cestovní, ve kterých jsem letěla a pobývala den v Kodani. Ptáte se, k čemu v budově kalhoty? 

Nezapomeňte, že jsme bydleli v hostelu, nikoliv hotelu, takže bylo nutné se do sdílených prostor 

odít do společensky přijatelného hávu, proto každá cesta na záchod, kuchyně či koupelny 

znamenala se obléct. 

Otočili jsme v pračce asi tři nebo čtyři várky, a mokré, vyprané a VONÍCÍ svršky jsme pověsili na 

erární sušáky na chodbě tak, aby nezavazely ostatním obyvatelům. 

Zatím jsme přišli do kontaktu jen s Němcem, který tam pobýval dlouhodobě, a sem tam se mihl 

někdo z toho čtyřlůžkového pokoje, který ubytovatelka původně plánovala pro nás, ale netušila, že 

ta parta se rozhodne odejít až večer. Oni do poslední chvíle řešili, zda se na loď dostanou všichni, 
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protože jedné dívčině otec odmítal palubní lístek zaplatit s poukázáním, že už ho její výlet do 

Grónska stál dost, nakonec ale polevil, a nechal se ukecat ke koupi ne zrovna levné jízdenky. 

My uléhali s pocitem, že zítra nás žádný pochod nečeká, a poprvé jsme nemuseli natahovat budík.

No a nyní odpověť na kontrolní otázku ze čvrtého dne treku, když jsem se ptala, kdy si myslíte, že 

POPRVÉ svleču tričko, ve kterém jsem den po dni šlapala, a nesundávala si ho ani na noc? Stalo se

tak teď :-) Jinými slovy, plných deset dnů jsem měla na sobě 24 hodin v kuse stejné triko, ve dne i 

v noci, a pod ním logicky podprsenku.

Jak nás nemrzelo, že jsme nestihli loď

Po několika hodinách pobytu v hostelu z nás postupně opadala nejistota, zda jsme se rozhodli 

správně, když jsme zde zůstali, a neodpluli výletní lodí do Ilullisatu. Stále totiž ještě byla možnost 

ubytování zrušit, honem vypadnout, nastoupit na palubu na dvoudenní výlet, a vrátit se sem v 

pondělí, protože až od pondělí jsme tento hostel měli regulérně rezervovaný a zaplacený. Dnešní o 

dva dny dřívější příchod jsem domlouvala přes satelitní komunikátor ve čtvrtek a dosud to 

uhrazeno nebylo. Až nyní jsme si plně vychutnali naše rozhodnutí nic na plánech neměnit a výlet 

lodí odpískat, museli bychom totiž na loď nastoupit tak, jak jsme sešli z hor, tedy špinaví ve 

špinavém oblečení, kdežto nyní jsme byli čistí a naše svršky se sušily na společné chodbě. Ne, 

rozhodně jsme nebyli připravení na dvoudenní plavbu.
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Z okna pokoje jsme měli celý přístav pod sebou jak na

dlani, a mohli tak sledovat výletní loď v přístavu, kdy

kromě ní tam kotvilo i obrovské nákladní plavidlo. Ve

výhledu jsme měli i několik kilometrů vzdálené letiště,

ležící na opačné straně zálivu, a propojené s naší částí

města pomocí mostu. Sledovali jsme slunce, zapadající

nad mořem, užívali si výdobytků civilizace, a vůbec nás

nemrzelo, že jsme tu loď nestihli. Respektive, my ji

stihli, ale nechali si ji ujet, či spíše odplout. Navíc, a to

jsem si uvědomila až později, kdybychom se pro výlet

lodí do Ilullisatu přece jenom rozhodli, připravili bychom

se o dva dny v Sisimiutu, což by rozhodně byla škoda,

zdejší inuitská osada nám totiž přirostla k srdci, takže

nakonec je dobře, že jsem blbec, který si předem nezjistil

přesný plavební jízdní řád. 
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Den 15., neděle 1.9.

Jak jsme vstávali před téměř polednem

Měla jsem za sebou těžkou noc, z přejezení jsem měla pocit, že mám kameny v žaludku, a 

nepomohlo ani loknout si ferneta, kterého jsme si minimálně dvě deci donesli, navíc se přidal i jiný

problém, a to ten, že má střeva po 14 dnech konzumace expediční stravy a „suchého“ jídla nebyla 

schopná trávit běžný pokrm. Prostě co jsem pozřela, to ze mě také v téměř nezměněné podobě za 

pár hodin spodním otvorem vyšlo. Takový nehospodárný průtokáč jídla. 

Není tedy divu, že postel jsem opouštěla až kolem desáté hodiny, a i to považuji s ohledem na 

okolnosti za úspěch. První jídlo toho dne jsme prohlásili rovnou za oběd, protože jsme si včera v 

kšeftu koupili úžasné rybky, co taky jiného byste od nás, rybožravců, čekali.

Jelikož jsme za sebou měli náročný trek a před námi čtyři dny v této osadě, nebyl důvod náš pobyt 

tam nějak hrotit, a dnešek byl věnován pouze

konzolidaci sil a poznávání Sisimiutu. Dokonce jsme

ani nyní neplánovali zdejší muzeum, vše jsme si chtěli

nechat na později, dnes bylo v plánu pouze nasát

atmosféru, sehnat něco malého k zakousnutí, pokud to

dokážeme pozřít, zjistit, co kde najdeme, ale hlavně

RELAXOVAT. Byl to náš první volný den.

Hned v úvodu nás upoutalo, jak zdejší zástavba hýří

všemi barvami, bez ladu a skladu postavené baráčky,

sem tam se některý tyčící na skále, každý jiné barvy.

Celkový dojem nepřipomínal, jak by někdo čekal,

skládku či romskou osadu, nýbrž zcela účelně

uspořádanou osadu. 

Pokusili jsme se navštívit i červeně zbarvený kostel,

ale byl k Lubošově nelibosti zavřený. Co jsme ale otevřené nalezli, byl Sømandshjemmet nebo-li 

Rybářův dům, který nabízel kromě ubytování i podstatně levnější restauraci, než ve které jsme 

obědvali včera. Bohužel, nyní naše žaludky stále jevily známky plnosti, což mrzelo zejména 

Luboše, protože v bufetu zrovna nabízeli kuře na červeném zelí, a jemu se prý na treku o kapustě i 
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zdálo. Bohužel jsme museli, cítíce se totálně sytí, s velkou lítostí odejít. Já alespoň využila volně 

dostupnou toaletu, protože můj trávicí systém se stále nemohl srovnat se změnou stravovacích 

návyků.

Jak je negativní dopad civilizace

O víkendech zdejší jídelna sloužila i jako levný oběd formou švédských stolů, kdy za jednorázový 

poplatek bylo možné zkonzumovat, co hrdlo ráčí. Neušlo nám, jak jsou zdejší obyvatelé obézní. Ne

jenom tlustí, ale extrémně obézní. Prostě nikdo ze zdejších Inuitů neměl optimální hmotnost, a ani 

se jí neblížil, všichni byli, a to bez urážky, vyžraní jako prasata. Nemyslím to nijak pejorativně, 

pouze jako konstatování skutečnosti. Jak jinak nazvat fakt, kdy tito jedinci si nosili další talířky 

jídla, převážně nezdravého a vysoce kalorického, a takto to do sebe házeli? Kousek od nás seděla 

mamina na dvou židlích /na jednu by se díky objemu svého pozadí nevešla/, a krmila těmito 

potravinami i svého asi rok starého potomka, který též jevil známky výrazné obezity. 

Podobný úkaz jsme viděli dříve i u jiných původních obyvatel, tedy u Laponců /Sámů, jak sami 

chtějí být označováni/. Vše souvisí s tím, že tito lidé v minulosti byli zvyklí si potravu ulovit, měli 

vyvážený či spíše negativní energetický příjem, a najednou jsou postaveni do situace nadbytku, kdy

se nemusí za potravou honit, všude ji mají dostupnou, a přitom se téměř nehýbou, například z oné 

tlusté Eskymačky se později vyklubala pracovnice zdejšího muzea, která svou pracovní dobu tráví 

vsedě v kase.

Kdysi ve Finsku jsme od Sámů slyšeli povzdech, že nejvíce jim na civilizaci bílých vadí to, že 

jejich rase přinesla hodiny a tím pádem i čas, přesněji řečeno jeho měření. Zde jsme viděli, že více 

než měřením času civilizace z Evropy decimuje Inuity nadbytkem jídla a taky bohužel, nabídkou 

alkoholu. U těchto původních obyvatel totiž vzniká velmi rychle závislost, a celé populace jsou pak

tímto ničeny. 
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Eskymáci

Eskymáci či Inuité /„Lidé“/ je název pro skupinu domorodých obyvatel mongoloidního původu 

severní části Severní Ameriky /Kanada, Grónsko, Aljaška/ a severovýchodní Asie /Sibiř/. Za Inuity 

se označují především Eskymáci z Kanady a Grónska. Na Sibiři a na jižní Aljašce se nazývají 

Jupikové, též Juité, na severu Aljašky Inupiaté, v západním Grónsku Kalaallité, ve východním 

Tunumiité. Hovoří eskymácko-aleutskými jazyky. Slovo Eskymák /Eskimo/ pochází z algonkinských 

jazyků severoamerických indiánů. Nejčastěji se uvádí etymologie z kríského slova askamičiw, 

doslova „On to jí syrové“ nebo „Jedlík syrového masa“, druhou možností je původ z 

montaněského assime·w, tj. „Vyrábí sněžnice“. Samotní Inuité jej vnímají jako urážlivý. Vikingové 

pro ně užívali název Skrælingjar „Křiklouni“. Některá inuitská slova přešla do evropských jazyků, 

např. anorak, kajak, nanuk, iglú nebo malamut.

Předkové Eskymáků pocházejí ze Sibiře, z poloostrova Čukotka. Přibližně před 12 000 lety přešli 

přes Aljašku podél kanadského pobřeží Severního ledového oceánu až do Grónska.

Charakteristickými znaky tohoto lidu jsou černé rovné vlasy, žlutá až světle hnědá pleť, 

mongoloidní rysy a malý vzrůst.

Kultura

Částečně žijí polokočovným typem života, v létě pod stany z kůže a v zimě ve sněhovém iglú nebo v 

polopodzemních obydlích ze dřeva a drnů. Přežití v arktických oblastech jim usnadňovalo mnoho 

vynálezů. např. kajak, olejová lampa qudliq, iglú, brýle proti sněžné slepotě. Z dopravních 

prostředků využívali hlavně čluny, zatímco kajak je štíhlý, uzavřený člun pro jednoho člověka, 

využívaný hlavně lovci, větší otevřený umiak používaly ženy při stěhování a muži k lovu velryb. Pro

pohyb na souši sloužily sněžnice a zejména saně se psím spřežením. Přirozeným zdrojem potravy 

Inuitů bylo a je především maso /většinou tuleni či velryby, které uvízly na mělčině, nebo sob či 

pižmoň. Maso se jí často syrové a zmražené. Kromě masa jedí často zvířecí vnitřnosti, krev, morek 

a tuk. Důležitou složkou potravy jsou také ryby a sezónně i ptačí vejce/. Rostlinnou potravu tvoří 

bobule šichy, klikvy, brusinek, ostružiníku morušky, ale také zkvašené listy a pupen zakrslých vrb, 

nebo dokonce natrávený lišejník z bachoru zabitých sobů a pižmoňů.

Oděv zvaný parka, což je teplý kabátec s kapucí, šili z kožešin sobů, ledních medvědů, mladých 

tuleňů či pižmoňů, někdy bývala parka sešitá s kalhotami do kombinézy. Zvláštním vynálezem byl 

anorak - nepromokavá bunda šitá ze zvířecích střev, kterou nosili lovci do kajaku. Nástroje 

vyráběli z kostí a kamene. Často obchodovali s dýmkami a jinými uměleckými předměty, 

vyrobenými z mrožích klů nebo velrybích kostí.
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Dnes žijí ve vesnicích v domech s elektřinou a dalšími modernějšími předměty denní potřeby. S 

příchodem nové technické doby však nastala velmi problematická sociální situace. Jejími důsledky 

jsou zánik původních tradic, alkoholismus, negramotnost a nezaměstnanost. Teprve v současné 

době se stát Kanada snaží zvýšit jejich životní úroveň.

Vztahy mezi partnery byly tradičně volné, nevěra nepředstavovala problém. Rodiny bývaly často 

párové, ale vyskytovala se též polyandrie /mnohomužství/, již se současní Inuité v Kanadě snaží 

legalizovat.

Inuité jsou mírumilovní lidé, mezi sebou většinou nevedli války a neznali pojem otroctví. Spory 

uvnitř komunity se často řešily formou řečnického či písňového souboje. Vzhledem k extrémně 

tvrdým podmínkám však praktikovali zvyky, které jsou z pohledu Evropanů velmi drsné, jako byla 

infanticida /usmrcování neduživých nebo přebytečných dětí, které utopili nebo nechali umrznout/ a 

senicida /usmrcování nebo nucené sebevraždy starých a nevyléčitelně nemocných lidí/.

Náboženství

Eskymáci se sami nazývají Inuité, což znamená lidské bytosti. Inuité věří, že příroda je oživována 

prostřednictvím více či méně mocných duchů — Inuatů, s nimiž mohou komunikovat pouze šamani 

angákokové. Mezi nejdůležitější Inuaty patří Aninga, mužský duch Měsíce. Ten sleduje Zemi dírou 

v podlaze svého domu. Lidem je většinou přátelsky nakloněn. Úspěch či neúspěch rybolovu a lovu 

tuleňů závisí na vládkyni zvířat, která se jmenuje Sedna, tedy Stařena moře. Podle mýtu byla Sedna

dívka, kterou unesl mořský pták. Její otec se ji pokusil osvobodit a odvést v kajaku, ale rozhněvaní 

ptáci způsobili bouři. Tehdy se otec rozhodl Sednu utopit a uřízl jí prsty, jimiž se zachytila kajaku. 

Proto má ruce bez prstů podobné ploutvím tuleně. Z jejích prstů se stali tuleni, mroži a velryby, 

jejichž lov může Sedna lidem umožnit. Vzhledem ke svému smutnému osudu je Sedna vůči lidem 

nedůvěřivá až mstivá.

Kontrolu nad větrem má Velký duch Síla. Pánem pozemní zvěře /sobů, pižmoňů, kožešinové zvěře/ 

je Tekkeitsertok. Inuité, kteří žijí v tvrdých a mrazivých podmínkách, se snaží být s duchy zadobře, 

neboť právě na nich závisí podle jejich představ dobrý lov zvěře a ryb a tím i jejich samotné 

přežití. Inuité říkají, že je důležité uctívat zlé duchy, které je třeba usmířit, zatímco dobří duchové 

jsou vždy laskaví a není nutné je udobřovat. Z mnoha zlých duchů a nestvůr je nejobávanější 

Tupilak, šeredný nemrtvý tvor, kterého může vyvolat šaman, aby s jeho pomocí zahubil jiného 

člověka. Připomíná křížence člověka nebo medvěda s tuleněm. Inuitské mýty a lidové písně, které 

zaznamenal zejména antropolog Knud Rasmussen, jsou často velmi drsné, ale obsahují také zemitý 

humor a komické scény.
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Jak vypadá čerpací stanice v Grónsku

Ve zdejším přístavu to žilo, jen co je pravda. Kotvila tam obrovská loď Royal Arctic, kterou jsme 

viděli předchozího večera z okna pokoje v hostelu, a již několik hodin probíhala nakládka 

obrovských beden pomocí jeřábu na její palubu. Kromě zmíněné lodi se tam nacházelo několik 

menších plavidel, a hojně byla v přístavu využívaná i silnice, protože po ní co pět minut projelo 

nějaké auto a sem tam i čtyřkolka. 

Na rozdíl od Finska zde zjevně nevládla prohibice, což se dalo poznat na několika postavičkách v 

různém stadiu jak opilosti, tak alkoholismu. Prostě jednak se zde motali méně či více opilí 

domorodci, jednak jsme potkávali lidské trosky zdecimované chronickým pitím. Nikdo z nich se 

naštěstí nechoval agresivně, pokud tedy za projev útoku nepovažujete to, když to do vás na 

chodníku plnou rychlostí napálí chlapík tak se třemi promilemi, koukající skrze vás, protože jste 

pro něj neviditelní, a sunoucí se vpřed pohybem od krajnice ke krajnici. 

Zaujala nás i výstavba mimo centrum. Pokud jsem si myslela, že paneláky byl socialistický 

vynález, tak nyní jsem musela korigovat svůj názor. Železobetonové krabice, tak podobné 

komunistickým králíkárnám, lemovaly obě strany hlavní třídy, některé se tvářily vybydleně, v 

jiných ale zjevně žily celé rodiny. Stále nás nepřestávalo udivovat, jak na první pohled chaoticky a 

nahodile se tahle osada jevila vystavěná, přitom

na ten druhý byla neskutečně líbezná. Některé

baráčky vypadaly, že obyvatelům co nevidět

spadnou na hlavu, jiné domky zase stály vysoko

na skále přímo nad srázem. Všechny byly ale

zbudovány ze dřeva, což nám vrtalo hlavou. Kde

vzali tento materiál v tak hojném počtu?

Fascinující byla ovšem čerpací stanice. Jednalo se

o osamělý stojan na pohonné hmoty, kdy na

jednom boku byla hadice s naftou, na druhé s benzinem, a tankovat se dalo z jedné strany z vody a 

z druhé z břehu. Prostě zleva najíždějte s lodí, zprava s autem.

Jak jsme se museli obětovat, a koupit si kávu

Ani jeden z nás zatím neměl plně fungující trávící trakt. Ten, nepřivyklý běžnému jídlu, s menším 

či větším úspěchem zpracovával potravu mu tam poslanou, kdy vedlejším efektem byl průjem, no a

ten se jinak řeší v divočině a jinak v civilizaci. Jelikož jsme naznali, že kopat zde kakací jámu by 

vůbec nemuselo dopadnout dobře, poohlídli jsme se po nějakém tom záchodku, a abychom mohli 
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legálně užít něčí toaletu, bylo potřeba se tam stavit na něco do žaludku. Samozřejmě jsme se tedy 

obětovali, a zapadli do útulné kavárny na kafe. Fakt nás k tomu donutily okolnosti :-) O vlivu kávy 

na ne zrovna dobře pracující střeva snad nemusím psát, takže se pochod stolice zrychlil, a nastala 

nutnost dát si další kafe jinde. To už jsme ale prošli celým Sisimiutem a stanuli v místech, kde naše

nohy poprvé na půdu osady vstoupily, tedy u hotelu stejného názvu. Do restaurace se vplížil pouze 

Luboš, a odlehčil se tak o půl kila, skryt před zraky číšníků, jelikož WC bylo hned za vchodem na 

chodbě. To já se rozhodla vydržet ještě pár minut, budovu jsme obešli, a ocitli se v recepci v 

hotelové části, kde jsem si skočila do volně přístupných toalet, zatímco Luboš tam seděl pod 

vycpanou hlavou pižmoně. Tam jsme si uvědomili, jak obrovské a hrůzu budící zvíře to vlastně je, 

tohle bych potkat, navíc rozzuřené, na treku fakt nechtěla. 

Abychom nevypadali jako naprosté socky, vlezla jsem

do přilehlé prodejny suvenýrů, kde jsem objevila pěkné

pohledy, ty jsem pořídila, rovnou napsala a poslala, a

taky si koupila tričko s nápisem Sisimiut na prsou.

Zaujal mě tam ještě krásný termohrníček, ale zatím jsem

si na něj nechala zajít chuť, nechtěla jsem utrácet

finance, které by nám pak mohly pochybět. Sympatický

Inuit v pokladně nám vnutil nějaké propagační letáky, na

nichž nás zaujala výprava za velrybami. Protože jsme se

nechtěli unáhlit, domluvili jsme se, že si v klidu

materiály nastudujeme, a v případě zájmu bychom výlet

zaplatili kartou. V hostelu, kde jsme bydleli, bylo totiž

přístupné wifi.

Kolik stojí smažené kalamáry aneb

jak jsme nejedli velrybí škvarky

Ještě před příchodem na hostel jsme to vzali přes

obchod, kde jsme se snažili co nejlevněji podchytit

dnešní večeři, výhodou byla uprostřed krámu ležící část, připomínající bufet, tedy úsek s 

připravenými pokrmy, prodávanými na váhu. Tam jsem si poručila zabalit 200 gramů smažených 

kalamáry v ceně rovných 15 Dkk, což v přepočtu činí asi 50 českých korun. Nekecám. Opravdu 

jsme za obrovskou krabici tohoto úžasného smaženého pokrmu zaplatili bídných padesát kaček. 

Asi třikrát jsem se u udiveného prodavače ujišťovala, že se opravdu nesekl v sumě a nechybí mu 
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tam nula. 

Aby bylo jasno, v Grónsku je obecně velmi draho, až na pár výjimek, jako třeba zmíněné kalamáry 

nebo-li olihně. Všechno stálo jako u nás jen s tím rozdílem, že přepočet mezi českou a dánskou 

korunou, kterou se v Grónsku platí, činil 3,5. Jinými slovy, vše stálo tři a půl krát více, než u nás.

Kromě těchto olihní tam nabízeli i velrybí škvarky, vypadaly na první pohled dost odpudivě, a 

protože jsem se nechala předběhnout, jelikož jsem špatně vyhodnotila, z které strany se přistupuje 

ke kase, vykoupila všechny žena, původem spíše bílá, než Inuitka. Nevadí, však sem s ohledem na 

cenu kalamáry ještě skočíme, a škvarky si tedy zakoupíme.

Chyba lávky. Další den je již nenabízeli, a mě neskutečně mrzelo, že jsem tak prošvihla možnost 

tuto lahůdku ochutnat, a skutečnost, že působily naprosto nevábně, mi vůbec nevadila, už jsem na 

svých cestách ochutnala kdejakou hnusnou věc, vydávanou místními za delikatesu, jako třeba 

Hákárl či Surstromming, patřící mezi pětinu nejodpornějších jídel světa. Co ochutnala, já si obojí 

vyloženě užívala, a dovoluji si prohlásit, že bylo docela mňam.

Hákarl

Hákarl je islandské národní jídlo ze shnilého grónského žraloka. Turisté, kteří zřejmě nedokáží 

ocenit islandskou gastronomii, tvrdí, že je to nejhorší, nejodpornější a nejsmradlavější věc, jakou 

kdy jedli. Jeho odporná hnilobná chuť soupeří s ještě odpornějším čpavkovým zápachem, před 

kterým se neschováte. Hákarl se připravuje tak, že se ulovený žralok bez hlavy a vnitřností zakope 

na pár měsíců pod zem, zatíží, a nechá hnít, protože čerstvé maso je jedovaté, plné močoviny, a 

tímto způsobem tyto tekutiny maso opustí.

Zakopání pod zem je tradiční vikingská metoda, dnes se často nařezané pláty masa suší zavěšené 

venku, ale to je možné jen od podzimu do jara, protože v létě by ho sežraly mouchy dřív než 

Islanďané. Hodně lidí po pozření

žraločího sousta řeklo, že to bylo takové

utrpení, že si nejsou jistí, zda budou

ještě někdy šťastní.

Hákarl se vyznačuje silným zápachem

připomínajícím čpavek a chutí

připomínající hodně, ale opravdu hodně

uleželý sýr. Napoprvé se doporučuje

ochutnávat ho raději s ucpaným nosem.
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Surstromming

Hákarlu s úspěchem konkuruje další oblíbená severská lahůdka, kterou je švédské Surstromming, 

čili shnilí sledi. Prodávají se v konzervách, které už jsou patřičně vyboulené a po jejichž otevření 

uvidíte staré shnilé ryby. Proces kvašení totiž pokračuje až do

chvíle, kdy plechovku otevřete. Pokrm prý vypadá i smrdí

stejně odporně. Vypadá jako něco, co nechcete, aby bylo k

jídlu. Už první, na jazyku šumící sousto, vás přiměje se

schoulit. O síle chuťového i pachového prožitku vypovídá

doporučení na plechovce. Otevírat jen pod vodou nebo uvnitř

plastového sáčku, protože vyboulené konzervy mají tendenci

stříkat. A rozhodně neotvírat v uzavřeném prostoru, protože ten

smrad byste pravděpodobně nevyvětrali. Na etiketě plechovky

je zobrazen kojot a některé země dovoz této laskominy rovnou zakazují.

Jak se učili Sonny a Skippy

Jestli je vám tolik co mně, tedy ehm, u dámy se věk neuvádí, prostě hodně, určitě pamatujete 

legendární australský seriál Skippy, pojednávající o chlapci jménem Sonny a jeho vycvičené 

klokanici Skippy. Pozor, byť v původním změní se jednalo o samici, v české verzi se chybně 

mluvilo o samci. Hovořím o klokanovi samozřejmě. No a Sonny, bydlící s rodiči v národním parku 

daleko od jakékoliv civilizace, do běžné školy nechodil, protože jej od ní dělilo několik desítek, či 

spíše stovek kilometrů, a jeho výuka tedy probíhala pomocí vysílačky, se kterou se spojoval s 

vyučujícím kantorem, a plnil zadané úkoly, případně býval zkoušen. 

Zde v Sisimiutu tento systém zmodernizovali. Němec, který s námi přebýval v hostelu, nám 

vyprávěl, jak se tady živí, žil a pracoval zde již rok, a ještě mu dva zbývaly ukroutit, podepsal 

závazek na celkem tři roky. Jeho povolání bylo učitel, a zabýval se právě vyučováním dětí, které 

bydlely ve vzdálených osadách. Jedna z možností by byla internátní škola, zde byl ale zaveden jiný

systém. Jednotlivé lekce probíhaly jako za éry Sonnyho a Skippy /stále připomínám, je to ta, 

nikoliv ten/, tedy pomocí dálkové komunikace. Zde to byl Skype nebo jemu podobná aplikace, kdy

se pomocí videohovorů a videokonferencí uskutečňovala výuka, přednášení i zkoušení. Teoreticky 

to tento ukecaný Germán klidně mohl vykonávat z tepla domova, tedy z pokoje v hostelu, on ale 

důsledně chtěl oddělit bydlení od práce, takže si dole v přístavu pronajal jeden z doků, a tam si 

zbudoval kancelář. Měl tam PC, internet a kameru. Zatím ho práce dost bavila, i když si stěžoval na

nedostatek sociálních kontaktů. 
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Výhoda bydlení v hostelu

Plně jsme si vychutnávali výhody bydlení v hostelu, kde člověk má svůj pouze pokoj, v němž spí, a

zbytek prostor sdílí s ostatním osazenstvem, což někdy bylo spíše ke zlosti, třeba když někdo 

dlouho okupoval toaletu, převážně to ale bylo hodně podnětné. Když totiž společně s jinými lidmi 

vaříte, sedíte v kuchyni, či se potkáte na chodbě, vždy prohodíte pár slov a někdy i více vět, jako 

třeba se sympatickým Němcem. Ten choval malé zvířátko, tuším fretka to byla, kvůli němuž nás 

prosil zavírat dveře od svého pokoje. Jak to myslel jsem plně pochopila, když jsem jednou pouze 

rychle vyběhla z našeho pokoje do kuchyně pro něco a dveře nechala přiotevřené, že se hned 

vrátím. Ona bílá lasice toho využila, vlítla nám dovnitř, a začala zkoumat prostory pod našimi 

postelemi, pak ji zaujaly naše spacáky a stan visící přes garnýže, a dostat toho malého hajzlíka ven 

nám zabralo asi hodinu, protože potvůrku začalo bavit, že ji honíme, a v místnosti 2 x 3 metry 

dokázala vytvořit nečekané úhybné manévry a kreace, aby se vyhnula lapení. Od té doby jsme si 

zatraceně dávali bacha, abychom si pokoj důsledně zavírali.

Kromě Němce s jeho fretkou jsme se sporadicky potkávali s mladou Dánkou, která sem přijela z 

Kodaně na rok, aby pracovala v místním trhu ryb jako prodavačka. Pocházela z Kodaně, zatím zde 

pobývala měsíc, a ze všeho byla poněkud vykolejená. Každopádně tvrdila, že rozdíl výdělku proti 

pevnině je zde trojnásobný, jen jsme si nebyli jistí, zda vydrží, chyběla jí určitá dobrodružnost, 

kterou jsme u Dánů, déledoběji tady pobývajících, pozorovali. 

Lubošovi už konečně bylo líp, takže se normálně navečeřel, mně ovšem stále nebylo dobře, a fernet

na to nezabíral, protože problém byl dál za žaludkem, kdy má střeva stále fungovala na pár procent,

a jídlo, které jsem pozřela, v téměř nezměněné podobě vycházelo ven přirozenou cestou. 

Pozitivním pro mě v tom rozpoložení byl pohled dolů na přístav, fjord a letiště na opačném břehu. 

Sice mi bylo blbě, ale výhled stál za to :-)
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Den 16., pondělí 2.9.

Okno jako výkladní skříň

Další den jsme opět vstávali, až jsme spontánně procitli, respektive až nás probudilo sluníčko. Náš 

pokoj v hostelu totiž byl osazen obrovskými okny, připomínající spíše výkladní skříň, bez závěsů či

možnosti je otevřít. Výhled z pokoje byl sice impozantní, ale pokud se do oken opřelo slunce, byl 

tam nesnesitelný hic, a pokud sluníčko nesvítilo, rázem nám tam poklesla teplota a vevniř se 

udělalo docela zima. Nestěžovali jsme si ale ani v nejmenším, proti stanu to pořád bylo nadmíru 

luxusní, a hostel nám poskytl na čtyři dny vpravdě přepychové zázemí.

Protože dopředu rezervované ubytování jsme měli až ode dneška, což byl limitní čas, po který jsme

na treku měli vydržet se zásobami, bylo nutné uhradit dva dny navíc, o které jsme dorazili dříve. 

Luboš zavolal ze svého mobilu naší ubytovatelce /nezapomeňte, že já mobil měla po celou dobu v 
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módu letadlo, s domovem jsem se spojovala buď formou vocapu přes wifinu, nebo formou zpráv 

přes salitní komunikátor/, aby se domluvil na doplacení těchto dvou nocí. Ona mu sdělila, kde 

vlastní v Sisimitu firmu na komerční prádelnu, máme tam do oběda skočit, a ona si převezme 

smluvenou částku 1000 Dkk, což představovalo cenově nejlevnější ubytování v Sisimiutu.

Když jsme podle pokynů nalezli prádelnu, vevnitř byla pouze Asiatka nemluvící anglicky, natolik 

ale pochopila, koho hledáme, takže své šéfce zavolala. Ta, ač měla s námi domluvenou schůzku, 

upřednostila rodinu, což jsme následně pochopili. Její dvouletý syn totiž spadl ze schodiště a 

musela s ním na chirurgii a na nás úplně zapomněla, pověřila tedy svou zaměstnankyni, aby od nás 

převzala peníze a pohostila nás. Drobná žena nám tedy uvařila kafe, a rukama nohama nám předala

vzkaz od ubytovatelky. Pokud po výpravě na moře budeme mít sílu a chuť, máme přijít k ní domů 

kvůli pejskům, pokyny k nalezení baráku, kde majitelka hostelu bydlela, nám naštěstí sdělila při 

prvním setkání.

Ještě včera večer jsme si zarezervovali a zaplatili

výpravu za velrybami na dnešní večer, vyplouvající

v 20 hodin. Ráno nám ovšem z cestovní kanceláře

volali, že byť toto nabízejí, není možné to realizovat

z důvodu nulového výskytu kytovců v okolí

Sisimiutu v tuto dobu, a nabídli nám buď vrácení

peněz, nebo připojení se k rybářské výpravě ve

stejné ceně. Zvolili jsme druhou možnost, čímž se

nám trošku pozměnil program, protože sraz byl již v

13 hodin v přístavu. 

Jak jsme si, debilové, vyžvýkali Kinedryl

Vzpomínáte si, jak jsme si v druhé půlce treku každý večer vybalili Travel-Gum, kterému jsme 

přezdívali žvýkací Kinedryl, a před spaním žvýkali jak o život? Činili jsme tak, jelikož jsme věděli,

že dvoudenní plavbu ze Sisimiutu do Ilullisatu nestíháme, takže jsem původně proti mořské nemoci

určený Travel-Gum dala do pléna k volnému užívání. Nejsme kokoti? Jednak jsme loď stihnout 

mohli, jednak jsme přece mohli tušit, že nějaká ta výprava po moři se uskuteční. Dovedete si 

představit, jak jsem nyní toho litovala, protože jsem se dost obávala kinetózy neboli nemoci z 

pohybu, jak se mořská nemoc taky nazývá. Měli jsme sice k dispozici klasický tabletový Kinedryl, 

ale kdo jej někdy užil, tak ví, jaký tlumící efekt má, navíc jej musíte polknout preventivně, aby stihl

účinkovat, na rozdíl od žvýkací formy, kterou stačí začít intenzivně kousat až v případě výskytu 
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příznaků. No co už teď s námi.

Po cestě z prádelny na hostel jsme to vzali přes hřbitov.

To je totiž jedna z našich úchylek, víte? Vždy se

snažíme na našich cestách navštívit místní hřbitov.

Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá. Jednak nás

zajímá způsob uspořádání pohřebního místa jako

takového, jednak hroby samotné, ale hlavně zkoukáme

průměrný věk zemřelých, třeba v Norsku na jednom z

odlehlých ostrovů byl běžný věk 90 a více. K našemu

údivu zde jedna ze špiček na křivce úmrtí byla kolem

třicítky, a druhá ve věku školou povinných dětí.

Nechápali jsme, co to mohlo způsobit. Úrazy?

Nedostatek či nedostupnost lékařské péče určitě ne,

hřbitov se nacházel na strategickém místě hned vedle

zdejší nemocnice. 

Je libo staženého soba či tulení packy?

Vrátili jsme se na hostel, sbalili si termosky s teplým čajem, péřovky, rukavice a čepice a vydali se 

k přístavu, kde jsme u čerpací stanice měli sraz se zbytkem výpravy. Já ještě stresovala, zda Luboš 

v telefonu správně pochopil místo srazu, protože přístav byl rozlehlý, a mol /druhý pád množného 

čísla od slova molo zní mol/ tam bylo spousta. On se dušoval, že zas až tak blbý není, a benzinka se

stojanem je tam pouze jediná. Měl pravdu, a nemohl za to, že autobus, který dovezl účastníky 

zájezdu z hotelu, meškal asi 15 minut, během nichž jsem rozvíjela katastrofické scénáře, jak 

budeme hystericky pobíhat po pevnině a nahánět člun.

Naštěstí mě upoutal nezvyklý výlev. Na čtyřkolce dorazil domorodec neurčitého věku, tedy něco 

mezi padesátkou a smrtí, jevící mírné známky akutní podnapilosti a výrazné chronické závislosti, a 

vyskládavající přímo na molu cosi z batohu. Pečlivě si na prašnou cestu natáhl igelit, a na něj kladl 

kusy masa a ryb, napřed rozčtvrceného soba, vedle půlky vykostěných vyuzených ryb, a nakonec 

tam položil packy nějakého zvířete. Zvědavě jsme se jej otázali, co za zvíře to skolil. Považte, on to

byl tuleň! Tyhle kusy masa nabízel volně k prodeji. My bychom si možná i něco zakoupili, ale 

čekala nás několikahodinová výprava na moře, takže jsme si zatím nechtěli nic pořizovat, kdo by s 

s tím taky vláčel. Kromě nás se tam ochomýtal jakýsi turista, který měl zájem si koupit půlku soba, 

ale tak za dva týdny, až se vrátí z treku. Dotyčný lovec nějak neměl chuť navázat obchodní 
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spolupráci a domluvit si kšeft. Buď to, co činil, nebylo legální, a nechtěl se takto prozradit, anebo 

zcela jednoduše netušil, co uloví za 14 dnů a kde vlastně bude. Každopádně my jej neodsuzovali, 

ať se každý živí, jak uzná za vhodné, pokud takto činí v historicky dokládané rodové linii. Jinými 

slovy, pokud otec dotyčného byl lovec, dědeček a pradědeček taky, tak co by měl onen chlapík 

dělat? Tančit v baletním souboru?

Rybožraví psi

Nakonec se kýžený bus i s průvodkyní a několika dalšími pasažéry objevil. Všichni jsme nastoupili

na malou bárku, kde se nás ujal kapitán. Napřed měl delší řeč v dánštině a poté podstatně kratší v 

angličtině – nedánsky mluvících cestujících tam byly přesně dva kousky, tedy já s Lubošem. V 

průběhu plavby pravidelně povídal nějaké zajímavosti, ale bohužel se mu často stávalo, že 

pozapomněl přetlumočit nám to do angličtiny. V těch případech nám jeho výklad v rychlosti 

přeložila buď průvodkyně, ze které se vyklubala zaměstnankyně hotelu Sisimiut, či někdo z 

ochotných cestujících. Nic by se ale nestalo, kdyby to neprovedl, protože tato plavba nebyla za 

historickými či přírodními cíly, ale pouze za chytáním ryb. Napřed jsme se ale museli vzdálit ze 

zálivu a dostat se na volné moře. Proplouvali jsem kolem několika ostrovů, na nichž stály na 

skalních útesech či na pobřeží skupiny psů a táhle vyly. Každý z těch ostrovů, či spíše ostrůvků, byl

tvořen pouze skálami, neviděli jsme tam nějaký porost, nebo přítomnost dalších zvířat. Jak tam 

pejskové získávají potravu? Jednoduše. Kapitán, vida náš upřený pohled k pesanům, nám vše 

ozřejmil, a jeho vysvětlení přesně korespondovalo s tím, co jsme nedávno viděli v dokumentu pod 

názvem „Polární psi.“ Obyvatelé Grónska své čtyřnohé společníky odvezou na ostrovy na moře, 

kde musí sami přežít od jara do podzimu, a žerou zbytky ryb, které jim pohodí kolemjedoucí 
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rybáři, když ulovit si nemají co, jelikož se jedná o nehostinné místo, kde nic jiného nežije. I proto 

tak láskyplně vítali naši loď, protože už mají zafixováno loď = rybáři = zbytky z ryb, které 

dostanou. Že pes nikdy dříve ryby nežral? Nemají jinou možnost, jak přežít, takže se adaptovali, 

nic jiného jim ani nezbývá. Bylo mi jich líto, ale zjevně nikdo jiný se nad tímto systémem 

nepozastavoval, prostě Inuité si takto zařídí, aby vydrželi jen nejsilnější jedinci. 

Jak jsem si zasrala péřovku rybí krví

Na volném moři kapitán zastavil a započalo chytání ryb. Jednalo se o lov na třpytku, tedy o 

předmět oválného tvaru vyrobeného z kovu či plechu, na jehož konci je háček, tohle je po asi 20 – 

30 centimetrech nasekáno na vlasec, a celý systém se drží v ruce, hodí do vody a pohybuje se s ním

nahoru a dolů, občas se prudce trhne. Tažením vznikají vibrace, které dráždí dravé ryby. Tolik 

teorie. Žádná návnada, žádný rybářský prut, pouze kus silonu, několik kovových plíšků, a háček. K

mému údivu všichni kolem mě chytali jeden za druhým rybky, které se válely na palubě a mrskaly 

sebou v posledním tažení. Já, ve snaze se zapojit do chytání, zasrala jsem si péřovku rybí krví. Na 

palubě byla totiž taková kosa a foukalo natolik silně, že jsem tam odmítla pobývat jinak, než v 
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bundě z husího peří. Zbytek turistů se, stejně jako já, choulil zimou v teplých bundách, pouze 

Luboš dle svého zvyku trapasil pouze v mikině, ale on není člověk, on je magor. 

Protože měl kapitán k dispozici pouze dva tyhle vlasce, a nás na lodi bylo šest, nepočítaje v to 

průvodkyni, která se lovu neúčastnila, bylo více než jasné, že na nás řada tak brzo nevyjde. Zbylá 

čtveřice Dánů okupovala třpytky a my mohli jen smutně koukat. Kdo se na to ale nemohl dívat, 

byla právě zaměstnankyně hotelu, a kapitána, který již nahodil motor lodi, že se bude odplouvat, 

donutila znovu zakotvit, vytáhnout již sklizené vlasce, a jeden z nich mi vrazila do ruky, ať si taky 

vyzkouším chytit nějakou rybu. Hodila jsem třpytku do vln, sem tam zatahala za vlasec, a toužebně

jej vytáhla nahoru v očekávání úlovku. Marně. Než jsem ale učinila druhý pokus, vyrval mi vše z 

rukou Luboš, že to nyní zkusí on. Bylo mi to celkem jedno, na tomto jsem si nezakládala, takže 

jsem mu bez odporování předala vlasec i třpytku a začala jej zvědavě pozorovat. Celkově jsem 

měla silon se třpytkami v rukou odhadem tak půl minuty :-)

Jak Luboš chytil svou první rybu

Nemožné se stalo reálným, a nastal ten neuvěřitelný okamžik, kdy Luboš chytil svou první rybu. 

Neskutečné. Prostě hodil vlasec se třpytkami do vody, sem tam zatáhl za šňůru, podle mě úplně 

stejně jako předtím já, a pak tahal a tahal a tahal, až opravdu na konci nalezl rybu. Velikostí tedy 
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rybku, jednalo se o natolik malou a podměrečnou čudlu, že musela hned z háčku a pak zpět do 

moře, takto by ale dopadla jakákoliv jiná ryba, protože první úlovek musí do vody vždy, aby sdělil 

ostatním tvorům, jaký je dotyčný rybář chlapík. Když jsem Lubošovi pomáhala sundat rybku z 

háčku, znovu jsem si péřovku znečistila krví. Teda pomáhala. Já ji sňala úplně sama, náš statečný 

rybář by nejspíše na místě zkolaboval :-)

Lubošovi nestačilo, že na něj všichni čekají, a hodil

náčiní znovu do vln. Průvodkyně na mě upřela

významný pohled, ale nic neříkala, z čehož jsem

usoudila, že to tak horké nebude, otočila jsem se

tedy k ní zády, a nechala jsem Luboše provádět

dosavadní činnost. Nadšení z něj sálalo do daleka,

takže zbytek výpravy se usadil v chráněném

podpalubí, a u kávy čekal, až se můj manžel vyřádí.

Luboš, aniž by se sebemíň nechal vykolejit,

pokračoval v trhání vlascem, a po pár minutách

začal radostně řvát a honem vlasec vytahoval ven. K

mému údivu tam měl DVĚ ryby. Jedna držela na

háčku spořádaně hubou, ale druhou zjevně Luboš

nabral posunem vlasce směrem vzhůru, protože

rybka byla nabodnutá za žábry. Oba úlovky jsem

opatrně sundala a hodila zpět do moře, protože byly dokonce ještě menší, než první chycená kořist. 

Luboš v totální euforii, která z něj vyzařovala, se už zjevně viděl jako živitel naší dvoučlenné 

smečky na příští výpravě. Já jeho nadšení až tak nesdílela, protože chytit rybu je věc jedna, a druhá 

je ji vykuchat a upravit, neviděla jsem ale žádný důvod mu to vymlouvat, tím spíše, že by omdlel, 

kdyby měl rybu z háčku sundávat on. 

A nastaly desetimetrové vlny

Kapitán již byl nervní, takže když viděl, že Luboš si svůj dávný sen splnil, zavelel ke zrušení kotvy,

otočil loď, a zamířil zpět do Sisimiutu. Nás to překvapilo, na návrat se nám to zdálo ještě brzo, 

výprava nebyla zdaleka ani v polovině, ale neprotestovali jsme, určitě pro to má dobrý důvod. Náš 

lodivod se nás plynulou angličtinou vyptával, co jsme v Grónsku dělali. Jeho velmi dobrá 

angličtina nás překvapila, protože dosud byl skoupý, co se výkladu v tomto jazyce týkalo, ale 

zjevně to nesouviselo s nedostatečnými jazykovými schopnostmi, nejspíše upřímně zapomněl, že 
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tam má dva turisty, kteří dánsky nehovoří. Mimo jiné jsme s ním řešili požár na Arctic Circle 

Trailu, prý jej neúmyslně zavinil rybář, jehož chata leží úplně mimo stezku, ve vedlejším údolí. 

Dotyčný chlapík chytil rybu, tu opékal na venkovním grilu, a žhavé uhlíky se propálily do podloží, 

aniž by si toho všiml. Zažehl se tak oheň, který spíše doutnal pod povrchem, a nebyl zjevně 

viditelný, takže trvalo dlouho, než si někdo uvědomil nebezpečí, a hoření se tak rozšířílo i do 

dlouhého vedlejšího údolí, jímž vede turistická stezka. Viník prý nebyl nijak popotahován. 

Po nějaké době kapitán, stále méně a méně koncentrovaný na hovor s námi, přestal nakonec mluvit 

úplně, a zcela se soustředil na moře a řízení lodi. Dle jeho

slov nás nyní bičovaly desetimetrové vlny, a on měl plné ruce

práce, aby naši bárku udržel palubou vzhůru a kýlem dolů,

nikoliv obráceně. Já velikost a rozsah vln nedokázala

posoudit, přijala jsem tedy údaj od něj jako reálný, přece jen

by měl být zkušený, tudíž znalý poměrům. A když řekl, že

vlny byly desetimetrové, tak asi byly. Mě spíše než nebezpečí

zvenku zaujala elektronická zařízení v kapitánově kokpitu,

tedy kompas a satelitní komunikátor s GPS, visící ze stropu.

U druhého přístroje jsem hned rozpoznala síť Iridium, a na

první zmíněný přístroj, což byl obrovský kompas s

magnetickou střelkou, sloužící k určování světových stran,

jsem fascinovaně zírala. Ta obluda má dobře půl kila! Tohle bych na treku rozhodně vláčit nechtěla,

mně stačí má malá buzola. 

Vám je špatně? Ne, jen se bojím, že si vyrazím zuby

To již vlny zesílely natolik, že jsem kapitánovi opravdu uvěřila jeho prohlášení o výšce deseti 

metrů. Nepřeháněl, přes příď se přelévala obrovská masa vody, a pohrávala si s naší bárkou, jakoby

to byla krabička od sirek. Nastalo něco, co už jsem v minulosti párkrát zažila, tedy prudké vynesení

lodi na vrchol vlny a poté volný pád, kdy naše těla nenásledovala pokles stejnou rychlostí, jako 

plavidlo, a ocitala se tak téměř u stropu. Pro mě byl obrovský problém se udržet nohama na zemi, 

tedy na prknech paluby, protože rukama jsem svírala nepříliš pevně držící madlo, a oprávněně jsem

se obávala, že mně síla gravitace vyrve držadlo z rukou, případně já vyrvu držadlo ze zdi. V tom 

případě bych zubama padla přímo na pult přede mnou, a uznejte, že jsem si ten svůj bídný zbytek 

chrupu potřebovala uchránit. Pokud jste to zapomněli, tak vězte, že už dva roky nemám žádné zuby

v horní ani dolní čelisti vlevo. Jediná možnost, jak situaci ustát bez ztráty zubů, bylo usadit se na 
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dřevěnou lavici a zapřít se o skříňku před ní. Jelikož jsem žena činu, spáchala jsem to během 

řízeného pádu, kdy jsem prdelí dopadla na klín průvodkyně, během vteřiny jsem se jí stihla 

omluvit, sesunout se vedle ní, předklonit se, a opřít se o stěnu pomocí ramen a rukou. Ve stabilní 

pozici jsem nejspíše vypadala, že hodím grcku, tedy začnu vrhat před sebe obsah žaludku, protože 

se mě průvodkyně zeptala účastně, zatímco si promptně odsedla, patrně aby nebyla v místě dopadu 

mých zvratků: „Vám je špatně?“ Nechápavě jsem na ni pohlédla. „Kdepak, to se jen bojím, že si 

vyrazím zuby,“ odvětila jsem, zatímco přišel další poryv větru a velká vlna, která vyzkoušela 

stabilitu naší lodi. Ta se naklonila, chvíli zůstala viset na konci vlny, kdy síla zemské přitažlivosti 

usoudila, že naše poloha je stabilní, a pak hups, následoval pád do moře. Já byla strašně vděčná, že 

jsem provedla změnu polohy včas, tato ataka byla totiž přesně té razance, kdy už bych mohla být 

bez zubů. To by se asi pojištovně blbě vysvětlovalo, že jsem přišla o chrup při rybářské výpravě. 

Kapitán, který měl plné ruce práce s řízením lodi, mě nešťastně pohladil po rameni a vyjářil smutek

nad tím, že mi je špatně. Ach jo. Proč mi nikdo nevěří, že jsem úplně v pohodě?

Vítr tak silný, že jsme po ulici kráčeli v

předklonu

Zbytek plavby jsme všichni strávili v kryté palubě. Náš lodivod

obratně manévroval podél pobřeží, a když jsme vjeli do

horskými hřebeny z obou stran chráněné zátoky, ztišily se

konečně vlny a utichl vítr. Když jsme vystupovali z lodi na

molo, tak se venku čerti ženili, přístavem profukoval silný

severák, zmocňoval se nehlídaných předmětů, hrnul nám do očí

prach a vysával z nás teplo. Nemohla jsem si ani „užívat“ plně

propuknutých vedlejších příznaků předchozího požití Kinedrylu, tedy jeho tlumivý efekt, protože 

jsem se rázem probrala a byla donucena k akci, jestliže jsem se chtěla bezpečně dostat zpět na náš 

hostel. Po ulici se téměř nedalo jít, museli jsme kráčet v předklonu. Copak já, já tuhle polohu měla 

nacvičenou z plavby, ale Luboš hudral, že ho bolí záda z této nepřirozené pozice. Druhá možnost 

by bylo překonat ten kilometr a půl po čtyřech, podobně jako kolem nás se motající opilci, ale na to

jsme měli málo alkoholu v krvi, neměli jsme v cévách totiž žádný. 

Naštěstí po pár stech metrech jsme došli do centra, kde se vítr a zejména jeho poryvy již tolik 

neprojevovaly, protože byly roztříštěny o zástavbu. Super. Dnes bych tedy nechtěla být v horách 

ani omylem, byli jsme moc a moc rádi, že jsme trek dokončili ještě před příchodem fronty se 

špatným počasím.
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Na hostelu jsme se najedli, tedy někteří z nás ano a někteří, chudáčci malincí, ještě trpěli špatným 

trávením a následky pobytu na moři, takže byli rádi, že do sebe násilím natlačili pár soust. To již 

Luboš celý natěšený nažhavil telefon a volal naší ubytovatelce, aby domluvil čas návštěvy u ní 

doma. Ne, že bychom se toužili vecpat k někomu na jídlo či kafe, ale neprozřetelně nám prozradila,

že chová 17 grónských psů a aktuálně má 5 štěňátek. Původní plán, spáchat to dopoledne ještě před

plavbou, padl díky úrazu jejího synka. Jak nyní vyšlo najevo, prcek je OK, doma a zlobí, takže 

můžeme přijít.

Jak jsme si chtěli vzít štěňátko domů. Domů jako k sestře do 

Těšína

Nade mnou ještě stále měl moc Kinedryl, takže jsem se nechala vést Lubošem. Ten dle do telefonu 

sděleného popisu, jak trefíme k soukromému domu majitelky hostelu, vedl naši výpravu, a museli 

jsme vyšplhat až téměř k místu, kde jsme se v Sisimiutu před několika dny zjevili. Před jedním z 

domů parkovalo nám známé auto. Ano, v tomto voze jsme jeli na náš hostel, když nás řidička 

správně před obchodem odhadla jako své hosty. Nemuseli jsme ani mačkat tlačítko zvonku, protože

tam byl zcela funkční biologický zvonek. Stačilo se totiž jen přiblížit ke dveřím, a už se zpoza nich 

ozývalo funění a škrabání, vzápětí se zjevila naše ubytovatelka a pustila ven štěňata. To byla krása! 

Vrhli jsme se do ňuchňání s těmito tvorečky, kdy každá chlupatá koule byla námi patřičně 
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oslintána, a my jí taky. Překvapilo nás, jak jsou tito pesani těžcí, zjevně mají hutné kosti a spoustu 

svaloviny. Po opusinkování, které nám štěňátka láskyplně vracela, jsme s Lubošem řešili, že 

bychom si klidně jedno vzali domů. Domů jako k sestře do Těšína. Domů jako k sestře do Těšína 

pro její děti. Ty by měly radost! Nakonec jsme do toho, k sestřině velké úlevě, nešli z důvodu 

celních předpisů. Totiž s touto fází už nějakou zkušenost máme, někdy před asi 20 lety se mi Luboš

snažil z jedné ze svých služebních cest, když pobýval v Kazachstánu v rafinérii, dovézt domů vlče. 

Prostě potomka pouštní vlčice, která u nich v závodě vrhla. Vrhla vlčata, to je terminus technicus. 

No a tohle asi dvouměsíční vlče mu, z mého pohledu oprávněně a z jeho nečekaně, na letišti 

zabavili. 

Když jsem to později ségře sdělila /přes vocap díky wifině na hostelu/, odepsala mi, že pokud jí 

někdy v budoucnosti pořídíme psa, tak pouze do střídavé péče: ona týden a my tři týdny. Budu nad 

tou lákavou nabídkou přemýšlet. 

Vrátili jsme se zpět na naše ubytko, cestou jsme to vzali přes „supermarket“ /uvozovky jsou na 

místě, prostě to odpovídalo trošku rozlehlejšímu vesnickému kšeftu/, kde jsme dokoupili ještě 

nějaké ty kalamáry, čerstvé pečivo, na hostelu spáchali hygienu, a odebrali se do hajan. Bohužel, 

novou várku velrybích škvarků k mé velké lítosti nedostali, takže je ani neměli v nabídce.
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Grónský pes

Grónský pes /grónsky Kalaallit Qimmiat/ je psí plemeno vyšlechtěné v Grónsku. Používá se jako 

tažný pes nebo pro lov ledních medvědů a tuleňů. Mezinárodní kynologická federace plemeno 

uznává a řadí jej do skupiny špicové a plemena primitivní, do sekce severští sáňoví psi.

Historie plemene grónského psa

Grónský pes je jedním z nejstarších plemen na světě. V 17. století byl převezen ze Sibiře do 

Grónska. Byl využíván Eskymáky při lovu a transportu. Byl chován pro svou sílu, mohutnost, 

odolnost a vytrvalost, v úvahu byl však brán i jeho atraktivní vzhled.

Povaha

Grónský pes ještě neztratil mnoho ze své

původnosti. Svou povahou se příliš nehodí k

plnění úlohy rodinného psa. Je nezávislý a

vyrovnaný. Je skromný a spokojí se s málem.

Vyniká svou tvrdostí a houževnatostí, je

značně dominantní a může být tvrdohlavý.

Je smečkovým psem a nerad zůstává sám.

Štěká málo, pravidelně však vyje. Má velmi

mnoho energie a nezměrnou výdrž. Tento

pes potřebuje velké množství pohybu a

aktivit k vybití přebytečné energie. Při

nedostatku pohybu má sklony utíkat.

Grónský pes nemá rád samotu. Vůči psům,

kteří nepatří do jejich smečky, se mohou

chovat dominantně. Obecně nevychází

grónský pes příliš dobře s kočkami a jinými

domácími zvířaty, neboť má silný lovecký instinkt. Známé i neznámé návštěvníky bouřlivě vítá, 

často nadšeným vytím. I když velikost a vzhled grónského psa snad může nezvané hosty odradit, k 

účelu hlídání a střežení se plemeno nehodí. Je velmi svéhlavý a proto těžko vychovatelný, vyžaduje 

pevnou ruku. I když má dobrý vztah ke svému pánovi, instinkty u něj převládají. S vynaložením 

velkého úsilí a trpělivosti jej lze naučit základní poslušnosti, nelze však od něj v tomto směru 
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očekávat mnoho. Grónský pes je v první řadě tažným psem, zvyklým pracovat v drsném klimatu. 

Nejvhodnější využití grónského psa je tažení saní.  Je uzpůsoben životu v zimě, proto se nesmí 

příliš namáhat v teplotách převyšujících 15ºC.
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Den 17., úterý 3.9.

Trocha kultury jest třeba aneb jak se z lovců stali zaměstnanci

Na našich cestách rádi chodíme do místních muzeí, zejména takových, které ukáží dobře zdejší 

kulturu a život v průběhu let či staletí. Jedno takové se nacházelo i zde, v Sisimiutu, a konečně 

došlo na realizaci návštěvy. Napřed jsme zmateně pobíhali po venkovním areálu v marné snaze 

objevit kasu, až jsme začali jeden barák procházet bez zaplacení, po chvíli nás tam ale vyhmátl 

nerudný chlapík a děsně nás seřval. Ano, samozřejmě že víme, že je potřeba koupit lístek, ale 

opravdu nejsme hajzlíci, kteří by odešli bez placení, jenom jsme netušili, kde se dá sehnat 

vstupenka. Nakonec jsme nalezli zastrčenou prodejnu, kde po předání určitého obnosu jsme 

obdrželi samolepku, sloužící jako důkaz o zaplacení, a nalepili jsme si ji na oblečení tak, aby byla 

snadno viditelná, kdy si mohl jakýkoliv pracovník muzea snadno zkontrolovat, zda dotyčný je či 

není černý návštěvník. No a kdo že to neseděl v kase? Přeci ta obézní Inuitka z Rybářova domu, 

kde v neděli probíhal bufet, a ona sebe i ročního synka nacpávala nezdravým jídlem. Hned se k 

191



nám nadšeně znala, pamatovala si nás z toho letmého setkání, což nás překvapilo, protože my jsme 

se tam na jídlo nestavili, pouze jsme prošli, a jelikož jsme měli vše vyprané a byli jsme čistí, 

rozhodně si nás nemohla vybavit díky turistickému odéru ve stylu „hiker trash“.

Já s obrovskou úlevou zjistila, že se v komplexu muzea, což bylo několik budov, nachází i toaleta, 

neboť můj trávící trakt stále bojkotoval jídlo jemu poslané, a co jsem požila, to ze mě v téměř 

nezměněné podobě i vyšlo. Místo nasávání kulturních zážitků jsem se tedy odebrala do oné 

místnůstky, kterou jsem okupovala asi dvacet minut, během nichž Luboš mrznul venku. Když jsem 

se k němu vrátila, poněkud zkřehle mi hlásil, že takhle zima mu nebyla ani na treku. Poté jsme se 

už svorně vydali na expozice, jejichž převážná část byla věnována tomu, jakým způsobem si zdejší 

lidé během krátké doby prošli rychlou proměnou, kdy z lovců se stali zaměstnanci, a jak se s tím 

méně či více úspěšně vyrovnali. Prostě ten, kdo si ještě včera obživu obstarával kladením pastí a 

střílením zvěře, najednou chodil do továrny a tahal gumy v Kolbence. Co nás ale upoutalo, byla 

role kováře. Ten byl důležitý v každé společnosti, a kromě práce se zvířaty i trhal zuby lidem 

nářadím připomínajícím torturu, nebo-li právo útrpné. 

Vy jste absolvovali tu cestu smrti?

Hned vedle muzea ležel malý obchod se suvenýry. Mě tam zaujal malý termohrníček se znakem 

Sisimiutu, totožný jako v stejnojmenném hotelu včera, a rázem jsem po něm hrozně zatoužila, 

Luboš mi ale jeho koupi vymlouval s tím, že nás čeká ještě pobyt v Kangerlussuaqu, kde ještě 

budeme finance potřebovat. Nakonec jsem ho ale ukecala s poukázáním, že na zimu žádnou 
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podobnou nádobu na uchování teplého nápoje pro cesty do práce nemám, a to rozhodlo. Náš 

rozhovor neunikl chlapíkovi v prodejně, oslovil nás česky a hned se ptal, zda jsme absolvovali tu 

cestu smrti. Myslel tím Arctic Circle Trail, což jsme mu odkývli. Z něj se vyklubal krajan, pracující

zde už dva měsíce, a těšící se domů, kam zítra odlétá. Ptali jsme se jej, co o treku ví, a jak poznal, 

že jsme jej zdolali. O Arctic Circle Trailu slyšel, že jde o putování mezi osadami Kangerlussuaq a 

Sisimiut, jedná se o náročný přechod hor, trvá to dva týdny, a každý, kdo to překoná, je šílenec. No 

a že jsme to dali i my odhadl podle ošlehání našich tváří, prý každý turista, který trek přešel, 

vypadal podobně. Pokecali jsme se sympatickým Čechem, který tam s partou kamarádů budoval 

rozvaděče. Mimo jiné nám sdělil, že se všichni po dvouměsíčním pracovním pobytu už nemohou 

dočkat domova, a balí se na hotelu, zatímco on se vydal shánět suvenýry pro rodinu. Zítra se s nimi

nejspíše nepotkáme, měli letenky na dřívější spoj, než my. Nevadí. Navzájem jsme si popřáli 

šťastný let, já si zakoupila kýžený termohrníček, a rozloučili jsme se s ním. 

Jak dva dny nestartovala letadla aneb jak Luboš navrhoval vydat 

se pěšky do Kangerlussuaqu

Na hostelu nás čekal ještě důležitý úkol, a to přetvořit naše batohy na kokony na dlouhou cestu 

domů, zakoupili jsme proto k tomu účelu igelitové pytle na odpadky, izolepu a dali se do práce. 

Zatím jsme ještě nechtěli provést finální zabalení, to proběhne až zítra na letišti, pouze jsme 

potřebovali naše krámy, roztahané všude po místnosti, nacpat dovnitř, a zrovna tak tam umístit i 

velké igelitové sáčky a izolepu. Protože jsme měli, jak jsem již zmínila, okno v pokoji jako 

výkladní skříň a výhled na letiště, upoutalo nás, že

tam není žádný pohyb. Díky volné wifině jsem si na

mobilu najela stránky letiště v Sisimiutu, a ukázalo

se, že 36 hodin nevypravili žádné letadlo, vše měl na

vině vítr, který se přihnal, když jsme včera byli na

výpravě na moři. Od pondělí večera, až do zítřejšího,

tedy středečního rána, jak jsme zjistili posléze,

neodstartovalo ani nepřistálo jediné letadlo, a

všechny lety byly do odvolání zrušeny. Zatrnulo v

nás. Odletíme vůbec? Zas až tak nás to nemuselo

trápit, navazující let do Kodaně jsme měli až v pátek,

takže zde byl dost dlouhý časový prostor a velká

rezerva, kdyby provoz tak brzo neobnovili. Luboš,
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válející se na posteli a konzumující zbytky jídla, které se musí sníst, protože zítra odjíždíme, 

navrhnul, že se můžeme vydat do Kangerlussuaqu pěšky. Nějak mu zjevně nedocházelo, že za dva 

dny prostě těch 180 km nepřekonáme. Mám ho snad zabít? 

Nakonec jsme se rozhodli sbalit a být připraveni na let, zároveň ale psychicky počítat s možností, 

že Sisimiut zítra neopustíme, zatím totiž stále foukal dost silný vítr na to, aby v něm letadlo mohlo 

odstartovat. Snad se to do zítra ztiší. A kdyby ne? Že bychom se přece jen hecnuli, a do 

Kangerlussuaqu se dopravili po vlastní ose? Ke spánku jsme uléhali v nejistotě, co nás zítra čeká, 

zda bezproblémový let, či stres, hledání noclehu a zoufalé doufání, že letadlo do pátku odletí. 

Natáhla jsem budíka na brzkou hodinu a přála si, ať nezaspíme. 
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Den 18., středa 4.9.

Jak Luboš prázdné flašky vrátil, a 130 Dkk si tak vydělal

V hostelu, kde jsme čtyři dny bydleli, jsme ve společných prostorách uklízeli prakticky jako jediní, 

zbytek se tím vůbec nezabýval, nebo doufal, že to nějaký blbec, třeba jako my, vyřeší. Vedlejším 

efektem poklízení po druhých bylo několik desítek vratných lahví, které už nebylo kam v kuchyni 

ukládat. Dnes ráno se Luboš naštval, a jelikož se k flaškám nikdo nehlásil a překážely, vydal se s 

nimi do obchodu a tam je vrátil. Zpátky přiběhl s očima navrch hlavy, onen úkon mu vydělal 

poctivých 130 dánských korun, což v přepočtu na naši měnu činí krásných 455 korun. Výrazně 

jsme si tím vylepšili náš rozpočet, který jsem neplánovaně narušila včerejší koupí termohrnku. 

Finance, vyměněné na letišti v Kodani po příletu, se

nám totiž skoro všechny rozkotoulely, a nám nezbylo

než doufat, že v kempu v Kangerlussuaqu, kde máme

zajištěné na dva dny ubytování, budou akceptovat karty.

Pokud ne, máme vážný problém. Klesla jsem dokonce

tak hluboko, že jsem pověřila švagra ověřením, zda na

recepci v kempu berou platební karty. Odepsal mi, že

prý ano, čímž se mi sice ulevilo, ale hlodala ve mně

myšlenka, zdalipak máme dostatečné krytí na kontě.

Podle mě neee. No, nějak to dopadne, život mě naučil

řešit pouze ty katastrofy, které aktuálně hrozí, a

nezabývat se těmi potenciálními. 

Poklidili jsme pokoj, svlekli povlečení, zastrčili klíčky zvenku do zámku pokoje, a hostel jsme 

nechali odemčený, jak zněla domluva s naší ubytovatelkou, protože neměla čas se sem stavit v 

době, kdy jsme potřebovali vypadnout, finančně vyrovnaní s ní jsme byli, tak nebylo co řešit. 

Němec – učitel i Dánka -  prodavačka byli již v práci, tak jsme se s nimi nemohli rozloučit, ale 

nejvíce nás mrzelo, že jsme se nemohli ještě naposled potkat s Malene, naší ubytovatelkou a 

majitelkou zdejšího minihostelu, natolik nám úžasná atmosféra v minihostelu přirostla k srdci.

Stran levného ubytování: v městě se nechází ještě jeden, velký hostel, kde nabízejí i kromě 

standardních dvoulůžkových i pokoje 30 ti lůžkové. 
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Jak je důležitá dobrá lepící páska

Letiště bylo od našeho hostelu vzdáleno asi 4,5 kilometru po silnici, takže bylo v našich silách to 

ujít pěšky. Reálně jsme o tom uvažovali, ale pak jsme to zamítli, takhle uzavřít náš pobyt v 

Sisimiutu jsme nechtěli. Domluvili jsme se tedy, že pojedeme taxíkem, který Luboš odmítl 

objednat předem telefonicky, protože sídlo společnosti bylo kousek od hostelu na zdejší hlavní 

třídě. Nakráčeli jsme tam s dostatečným časovým předstihem, a parkoval tam pouze jediný vůz, 

jehož řidička si zrovna na sedadle dávala šlofíka. Decentně jsme poklepali na boční okýnko, a ona 

se okamžitě probrala, aniž by jevila nějaké známky ebriety, takže naštěstí asi opravdu pouze spala. 

Na dotaz stran dopravy na letiště jen pokývala a už otevírala kufr. Zatímco dovnitř ládovala naše 

batohy, nevěřícně jsem si prohlížela okna, dvě z nich byla opravena lepící páskou, pro jistotu 

neprůhlednou, kdy chybějící kus skla někdo nahradil obrovským množstvím kobercovky. Podobný 

úkaz jsme vídali na hodně vozidlech jak v Sisimiutu, tak v Kangerlussuaqu, takže nás to nyní 

nepřekvapilo. Zjevně je dobrá lepící páska naprostý

základ, zdejší obyvatelé totiž s její pomocí upravují vše, a

i na hostelu jsme viděli tohle řešení jak v koupelně, tak v

kuchyni. Jo a nemyslete si, že taxík měl oblepenou jen

malou plochu, chybělo mu zadní okénko, které bylo

CELÉ vytvořeno z pruhů lizolepy. Neprůhledné, jak jsem

již psala :-)

Na letišti jsme se ocitli dokonce tak brzo, že ještě neodletělo předchozí letadlo do Kangerlussuaqu. 

Nevadí, alespoň budeme mít více času se sbalit, nevýhodou ale bylo, že se zde nacházelo dost 

turistů, jejichž přítomnost nám znemožňovala si naše krámy rozložit na větší plochu. Odsunuli 

jsme se v malé hale, sloužící jako příletová i odletová, až úplně dozadu, kde jsme poměrně rychle 

naše věci rozdělili na dvakrát dvacet kilo k odbavení a zbytek jako příruční zavazadlo. Netrvalo to 

ani z poloviny tak dlouho, jako před třemi týdny stejná činnost v Praze, však jsme nyní neměli v 

batozích žádné jídlo ani fernet. Když jsme naše úhledné kokony strčili na opuštěný pás kvůli 

kontrole hmotnosti, přiřítila se zezadu pracovnice letiště. Očekávali jsme křik, co to děláme, místo 

toho nám okamžitě ruksaky převzala k odbavení a vytiskla nám palubní lístky.

Svět je malý aneb vy bydlíte na stejném řádku

Zbaveni těžkých, objemných a neforemných zavazadel, mohli jsme se věnovat příjemnějším 

věcem, jako třeba pití kávy, okupovala jsem tedy automat a snažila se naházet tam zbytek 

drobných. Marně, chyběly mi asi 2 DKK, musela jsem tedy s prosíkem za někým, kdo mi 
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papírovou bankovku rozmění na mince, a co čert nechtěl, narazili jsme na našeho krajana, kterého 

jsme včera potkali v prodejně suvenýrů. Hned se k nám znal a představil nám i zbytek svých 

kolegů, celá parta se vracela z pracovního pobytu po dvou měsících domů do ČR a děsně se těšili. 

Zapředli jsem s nimi delší rozhovor, kdy oni se rozpovídali o tom, odkud jsou a co přesně zde v 

Grónsku dělají. 

„Naše firma sídlí v Nivnici, ale to určitě ani nevíte, kde leží.“

„Nivnice? Vždyť ta se nachází kousek od vesnice, kde jsem

žila a bydlela!“

Chvíle ticha, vzduch by se dal krájet.

„A kde jste tedy žila a bydlela?“

„To asi zase možná neznáte vy, taková malá vesnice, Šumice

se nazývá.“

„Šumice?! Tondo, honem pojď sem, paní pochází ze

Šumic!!!“

Přišel chlapík o něco starší než já a položil mi otázku, které

mohl rozumět pouze Moravský Slovák. „Z kama jste?“

„Ze Šumic,“ odvětila jsem, a přemýšlela jsem, jak je ten svět

malý, kdy podrobnějším rozhovorem vyšlo najevo, že jeho i

jeho děti učila má maminka, tudíž ke mně měl respekt jako k dceři kantorky, hlavně se ale ukázalo, 

že on i moje maminka bydlí na stejném řádku /pro mimomoravské: na stejné ulici/. A kromě mé 

maminky jej vyučovala i babička, a z něj posléze vylezlo, že měl z obou dost vítr, skoro bych řekla,

že když se se mnou potkal, vyvstaly mu v paměti některé zážitky ze základní školy, které chtěl 

navždy vytěsnit. Že by ho holky dusily v češtině, kterou vyučovaly?

Nepocházíte náhodou ze Sisimiutu?

Vyzvěděla jsem od krajana jeho celé jméno, a jakmile jsem se ocitla v Kangerlussuaqu, poslala 

jsem mamce zprávu přes satelitní komunikátor: „Zdraví Tě Tonda XXX z Tvého řádku.“ 

Komunikátor sice neumožnil přijmout a odeslat zprávu delší než 160 znaků, takže třeba Tolstého 

spisy se tam nedaly vyprávět, přesto se toho dalo obsáhnout poměrně dost. Mamce trvalo pochopit 

docela dlouho, že si z ní neděláme prdel, a že jsem fakt potkala krajana původem z mé rodné 

vesnice. 

Češi, tedy spíše vlastně Moraváci, měli koupený dřívější let, takže jsme se s nimi rozloučili, a já se 

KONEČNĚ chtěla věnovat pití kávy, ovšem toho, že jsme nebyli v obležení krajanů, využil Inuit, 
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který nás už docela dlouho sledoval, a zjevně čekal, až budeme volní.

„Nepocházíte náhodou ze Sisimiutu?“ 

Chvíli jsem na něj zírala, tedy spíše, zírala jsem na něj docela dlouho. Copak vypadáme jako 

místní? On, pochopiv, že nás zaskočil, rozvedl svou otázku trochu více.

„Jste mi strašně povědomí a odněkud vás znám. Rozhodně jsme se někde potkali, ale já nevím, 

kde, a mimo Sisimiut se moc nedostanu. Fakt nejste odtud?“

Začala jsem horečně zapínat synapse a roztáčet mozkové závity. Kangerlussuaq, Sisimiut, Arctic 

Circle Trail. Bingo! Vždyť to je ta rodina, kterou jsme potkali, když jsme pár kilometrů před 

Sisimiutem měli pauzu na poslední sběr bobulí, a oni nás pozdravili větou: „Vítejte v Sisimiutu,“ 

čímž nás vykolejili, protože nám tehdy nebylo jasné, jak poznali směr našeho pochodu. Rázem 

jsme byli doma, tohle byla skupina, která se na trek vydala v opačném směru. Nás teď pro změnu 

pobavily jejich pubertální děti, které stranou od nás všech čuměly do obrazovek mobilů a dávaly 

najevo, jak jsme jim my všichni volní, ba přímo ukradení. Globalizace holt přišla i do Arktidy. 

Pubescentům ale nebylo dopřáno si vychutnat své sociální sítě či aktualizovat si status na FB, a byli

rodiči přinuceni se s námi alespoň formálně pozdravit, což je děsně bavilo, jak si všichni umíte 

představit. Jak se z hovoru ukázalo, trek nešli celý, pouze dorazili k nejbližší chatě Kangerluarsuk 

Tulleq, vzdálené 20 kilometrů od Sisimiutu, tam přespali, a poté se vrátili, tedy spáchali dvoudenní 

výlet.

Chjo, já si to kafe snad fakt nevypiju, furt mě někdo obtěžuje rozhovorem  :-)
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Sedněte si jako v autobuse

Čekal nás asi půlhodinový let do Kangerlussuaqu, který měl být vykonán letadlem Dash-8, tedy 37 

místným strojem, kterému jsme familiárně přezdívali „Čmeláček.“ Stroj, jenž pojme 37 cestujících,

což odpovídá kapacitou běžnému busu, a stejně jako v něm, i zde jsme byli vyzváni, abychom si 

zabrali místa. Interiér opravdu připomínal autobus, i ta pětka sedadel vzadu tomu odpovídala. Když

jsme se ve stroji ocitli, byla k dispozici volná pouze poslední dvojsedačka, tak jsem ji honem 

obsadila, abychom s Lubošem mohli sedět spolu, a ne každý z nás s někým cizím. Super.

Během krátkého letu jsme mohli sledovat z výšky, co jsme zdolali pěším pochodem - impozantní 

hory, nádherná jezera, kvetoucí tundru... Padla na nás nostalgická nálada. Vrátíme se sem ještě 

někdy? 

To, co nám pěšky trvalo 14 dnů, jsme letadlem zvládli za půl hodiny, ze vzduchu jsme si 

vychutnávali na první pohled nehostinnou Arktidu a přemohl nás smutek. My ještě nechceme 

domů!

Snažila jsem se nepodléhat depresivním náladám, a navnadit se na to, abych si plně prožila zbytek 

času, který nám na Grónsko ještě zbývá, však naše dovolená ještě nekončí, ještě nám pár dnů na 

poznávání této úžasné země zůstalo. 

Pohroužili jsme se do vlastních myšlenek, a užívali si pohled na trail pod námi. Ocení tu nádheru 

někdo z našich spolucestujících? Vědí vůbec, co

se pod nimi nachází? Těžko, soudě dle jejich

reakcí, většina si četla buď noviny, nebo

elektronické zařízení, tedy mobil či tablet, a

naprosto je nezajímalo, nad čím aktuálně

prolétáváme. Barbaři. 

Když se před námi zjevil Kangerlussuaq,

vyloženě jsme litovali jeho dosažení. Já chci

zpátky! Že jsem neposlechla Luboše, který

navrhoval přesun zpět po vlastní ose. 
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Kapitola pátá

Kangerlussuaq
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Kangerlussuaq

Kangerlussuaq /zastarale Kangerlugssuak, dánsky Søndre Strømfjord nebo Sondrestrom/ je město 

v kraji Qeqqata v Grónsku. Se svými 514 obyvateli v roce 2016 je to třetí největší město kraje 

Qeqqata, sedmnácté největší město Grónska a nejmenší sídlo s uznaným statutem města v 

Grónsku /pro získání statutu města musí mít sídlo více než 500 obyvatel/. Je známý především díky 

svému letišti.

Historie

Oblast nebyla kvůli své poloze nikdy osídlena starými inuitskými kulturami.

Kangerlussuaq byl založen 7. října 1941 za druhé světové války armádou USA jako vojenská 

stanice s názvem Bluie West-8. V roce 1950 se dostala stanice pod kontrolu Dánska, které založilo 

u základny osadu s názvem Søndre Strømfjord /dnešní Kangerlussuaq/, ale dne 27. dubna 1951 si 

USA stanici Bluie West-8 koupilo a přejmenovalo ji na Sondrestorm Air Base. Dne 30. září 1992 

USA základnu opustilo a současná osada byla přejmenována podle Gróňanů na Kangerlussuaq 

/název znamená velký fjord/.

Geografie

Kangerlussuaq je nejvzdálenější od moře ze všech grónských osad, nejkratší cesta k moři je dlouhá

asi 124 km /dalšími velmi vzdálenými osadami od moře jsou Narsarsuaq /asi 88 km/ a Kapisillit 

/asi 74 km/, není ale vnitrozemský, má přístup k moři díky stejnojmennému fjordu, na jehož konci 

leží /cesta přes fjord k moři je dlouhá asi 176 km/.

Kangerlussuaq se nachází asi 22 km od grónského ledovce, vede tu i silnice, takže tu jezdí turisté. 

Ledovec zřetelně vystupuje ze země, a tak je to hlavní turistická atrakce Kangerlussuaqu.

Kangerlussuaq se nachází asi 50 km severně od severního polárního kruhu.

Doprava vzduch

Kangerlussuaq je známý především díky svému letišti, které jako jedno ze dvou letišť v Grónsku 

/spolu s letištěm Narsarsuaq/ zvládne velká letadla, jako například letadla Boeing 747. Je z něho 

možné letět do Aasiaatu, Ilulissatu, Maniitsoqu, Narsarsuaqu, Ittoqqortoormiitu a Sisimiutu. Je z 

něho možné letět také do Kodaně v Dánsku a Reykjavíku na Islandu.
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Doprava silnice

Kangerlussuaq má největší dopravní síť silnic v Grónsku /přičemž nejsou počítány ulice ve městě/.

Nejdelší silnice vede z města přes pohoří Isunngua ke grónskému ledovci. Tato silnice je užívána 

především pro turistické účely.

Byly návrhy na zavedení 170 km dlouhé silnice, spojující Sisimiut s Kangerlussuaqem. Náklady na 

výstavbu silnice byly uvedeny na 250 až 500 milionů DKK, přičemž záleželo na kvalitě silnice, 

takže byly plány zamítnuty. Bylo také prokázáno, že doba jízdy by byla delší než doba letu, ale jsou 

návrhy na přemístění hlavního letiště do Nuuku, přičemž by bylo letiště Kangerlussuaq zrušeno pro

mezinárodní účely a sloužilo by pouze městu Kangerlussuaq.
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Den 18., středa 4.9.

Old Camp

V  Kangerlussuaqu jsme přistáli po 13. hodině. Kam se poděli všichni ostatní cestující, netuším, ale

během chvilky jsme v suterénu, kde zaměstnanec letiště naskládal všechna zavazadla, osaměli, já 

tam ponechala Luboše vyhrabat naše kufry, a vyběhla jsem zpátky do haly. Součástí rezervace ve 

zdejším kempu byl i odvoz z letiště, protože komplex ležel 2,5 km daleko, takže jsem potřebovala 

sehnat domluvený transport, a nenechat jej odjet bez nás. V hale jsem objevila ženu, třímající 

ceduli s nápisem „Old Camp“, a stoicky čekající, až někdo zareaguje. Podotýkám, že tou dobou 

tam nebylo nikde ani živáčka. Přišla jsem k ní, a ona se udiveně dotázala, kde mám batoh, a proč 

nejsme dva. Odvětila jsem, že jsem se bála, aby nám neujela, a že manžel dole vyzvedává naše 

tlumoky, na což ona s naprostým klidem opáčila, že na nás samozřejmě počká. Uklidnila jsem se, 

vydala se zpět za Lubošem, a poté jsme za asistence pracovnice kempu naložili naše stále ještě 

zabalené batohy do kufru auta a odfrčeli jsme směr kemp, kde nám předala obálku s klíčkem od 

pokoje a anglicky psanými instrukcemi k našemu pobytu. 

Kemp tvořilo několik nízkých budov, v jedné z nich ležela recepce, nyní nedobytně zavřená, a 

podle nástěnky byla přístupná pouze ráno mezi 7. a 9. hodinou, mimo tuto dobu se dalo pouze 

zavolat na některé z uvedených telefonních čísel, a to výhradně v případě nouze. Každá ze staveb 

měla své jméno pro snazší identifikaci, jednalo se dlouhé nudle, kdy ve středu ležela společenská 

část – kuchyňka, obývák, jídelna, umývárka, toalety, a v křídlech se nacházely spoře vybavené 

pokoje po obou stranách chodby. Pokoj byla úzká špeluňka, a tvořila ji patrová postel, skříň a malý 

stolek s židlí, sotva jsme se tam i s našimi kokony vešli. Ty jsme se rozhodli nevybalovat, a 
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ponechat omotané igelitem až do Prahy. Potřebné věci, jako třeba hřeben a zubní kartáček, jsme si 

již cíleně ponechali příručně, kalhotky si tolik vždy přeperu, abych stále měla k dispozici čisté, a 

spát budu v triku, ve kterém budu chodit oblečená přes den. 

Jak se letiště stalo kulturním centrem

Protože jsme nemuseli nic z batohů vytahovat, během chvilky jsme byli připravení vyrazit zpět na 

letiště. Pěšky samozřejmě. No a proč na letiště, když cestu domů zahájíme až pozítří? Odpověď je 

jednoduchá, zde se letiště stalo takovým kulturním centrem, najdeme tam hospodu, restauraci, 

obchod, přístupné toalety, tak co byste chtěli více? Tak jako na Islandu, ve Finsku, Švédsku a 

Norsku tuhle funkci plní benzinky, zde to logicky bylo letiště, když zde pozemní doprava 

neexistovala. 

Capali jsme po prašné cestě, a kdykoliv projelo kolem nás nějaké auto, vždy se zvedl oblak písku a 

štěrku a vnikl nám do očí a nosních dírek. Když jsem si představila, že do Kelly Ville, což je 

začátek treku, bychom po takové silnici museli šlapat 16 km, dostala jsem kopřivku. Teda kopřivku

ne, tu maskovala chuť na kafe, což ostatně byl jeden z důvodů naší výpravy na letiště, těmi dalšími 

byly hlad, žížeň a taky fakt, že nebylo ani 14 hodin, tak co dělat v kempu, když navíc neprší? Já si 

navíc tajně pohrávala s myšlenkou, že by se dala uskutečnit ještě nějaká ta výprava třeba na 

ledovec, což předpokládalo realizaci právě z letiště. 

Asi v polovině cesty jsme uviděli přečerpávací stanici na kerosen, již evidentně nefunkční, alespoň 

dle Luboše. 

Hned po příchodu jsme zašli do obchodu, kde sme zakoupili minerálky, a mrkli do regálů s 

uzeninami. Ne, že bychom po nich zatoužili, ale ze zvědavosti, protože před třemi týdny jsme se 
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zde zásobovali před trekem, a tehdy jsme zatočili s jejich nabídkou salámů. Všechny štangle tehdy 

skončily u nás, a my chtěli omrknout, jaká je aktuálně situace s nabídkou. Ha ha, asi nepřiletělo z 

pevniny žádné prase, jelikož v chladících boxech neležel jediný salám! Co si na trek v tom případě 

pořídili turisté dorazivší po nás, netuším. 

No a pak jsme šli kam? Na JÍDLO přece. Pozdní oběd se měl stát zlatým hřebem dne.

Faktografické vysvětlení. Na začátku cestopisu uvádím informaci o vzdálenosti Kangerlussuaq - 

Kelly Ville 14 km, v této podkapitole 16. Kolik je to přesně, netuším, ale údaj 14 kilometrů mám z 

internetu, 16 kilometrů jsem získala po naklikání trasy na serveru mapy.cz.

Jak jsme viděli něco, co bychom nikdy nechtěli zažít

Vlezli jsme do obrovské haly, která sloužila jako příletová, odletová a shromažďovací, a aktuálně 

se v ní nacházelo turistů, že by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Vlevo vestibul přecházel v 

bufet, kde jsme před třemi týdny pili kafe a kupovali předražený čaj do termosek. Dnes jsme měli 

jediný cíl, a to najíst se. K naší radosti byl na programu dne pižmoň. Jak jsme později zjistili, 

pižmoň byl na jídelním lístku pořád, každopádně nyní to byla pižmoní polévka a hamburger, takže 

naše volba byla jasná. Luboš si dal poflivku, já hambáč, oba kafe, a užívali jsme si to. 

Zde malá vsuvka. Pižmoňům říkáme MASOX, protože anglicky pižmoň je Musk-Ox.

Zatímco jsme spokojeně dlabali úžasný pokrm, dolétl na ranvej čmeláček, tedy Dash-8. Na tom by 

nebylo nic zvláštního, takových strojů tam průběžně přistávalo spousta, ale tento byl zajímavý v 

tom, že z něj vykládali tělo v černém pytli. Když

nám scenérie došla a my pochopili, co máme v

úhlu pohledu, jímala nás hrůza. Mrtvola! Někdo

zde v Grónsku nepřežil, a tahle země se mu stala

osudným. Musím říct, že to zacvičilo s námi

oběma, snad nikdy nic takového nezažijeme, a

když už jsme to museli vidět v přímém přenosu, je

dobré, že se tak stalo až po treku, být to ještě před

naším odchodem do hor, spoustu úseků bych měla

problém zvládnout, protože by mě děsila právě tahle vzpomínka. 

S ohledem na pietu jsme nic nefotili ani netočili. 

Když nás mrazení v zádech přešlo, tiše jsme dojedli masoxe, a vydali se pěšky na zpáteční cestu do

kempu, kde jsme ve sdílených sprchách provedli osobní hygienu, a ve společné kuchyňce připravili

večeři, již tvořila, jak jinak, ryba, zakoupená v obchodě naproti letišti. 
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Den 19., čtvrtek 5.9.

Za pižmoni!

Včera na letišti jsme žádnou probíhající výpravu na ledovec či jinam neobjevili, takže jsme se 

rozhodli zajistit si něco nyní z kempu. Ale aspoň jedna pozitivní zpráva: z včerejší rekognoskace 

terénu pro nás bylo velmi podnětné v letišní hale, kde na obrazovce běžela ve smyčce nějaká 

upoutávka, spatřit v reálu, jak by probíhala komerční návštěva ledovce. Být navázáni na lano s 

několika dalšími lidmi jsme netoužili ani jeden z nás, takže návštěva ledovce tímto padla, zbývalo 

pouze masoxí safari, a to buď levnější pozemní, či dražší letecké. Protože finance se nám ztenčily, 

přesně řečeno, rozfrcali jsme všechny proměněné dánské koruny, a ponechávala jsem si stranou 

pouze sumu určenou na vyrovnání zítřejšího hotelu v Kodani a taxi, rozhodli jsme se upřednostnit 

levnější variantu a tu zaplatit kartou. Vydali jsme se tedy k recepci, kde jsme provedli kýžený úkon.

Vyrážet se mělo za dvě hodiny, takže jsme měli dostatek času na snídani, která byla součástí ceny 

za ubytování, a po menších zmatcích, kdy jsme jako paka oběhali všechny budovy kempu, 

abychom posléze zjistili, že se jídlo servíruje tam, kde bydlíme, jsme hodili pokec se sympatickým 

mladým Němcem, který se nám představil jako Hans, a jehož pokoj ležel na stejné chodbě, jako 

náš. Jemu cestu domů zkomplikovala bouře, která se přehnala pobřežím, a uzemnila jeho letadlo. 

Měl sem přiletět ze Sisimiutu už před dvěma dny, ale dostal se sem včera s námi. Naštěstí 
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navazující let do Kodaně měl až v pátek, takže přišel pouze o den v Kangerlussuaqu, jinak mu 

aerolinky hradily veškeré náklady s ubytováním, a uložili jej v Sisimiutu do luxusního hotelu 

stejného jména. Mladík se na rozdíl od nás chystal na dražší variantu masoxího safari, a to s 

využitím vrtulníku, a snažil se nás k ní přemluvit, nás ale stav naší peněženky utvrdil v našem 

rozhodnutí. Nachomýtl se k tomu zaměstnanec kempu, který trávil včerejší večer ve společných 

prostorách, kde si v jídelní části popíjel svou lahvinku červeného a četl. Dle něj, jak nyní 

přesvědčivě argumentoval, pomocí auta nemáme šanci dosáhnout blízkosti pižmoních stád, protože

mohou být kdekoliv, navíc auto vyjede jen na náhorní plošinu nad Kangerlussuaqem, kam vede 

silnice, kdežto pilot helikoptéry pomocí radaru zjistí, kde zvířata jsou, a dostane se do jejich 

blízkosti. Proto je prý lepší letecké pižmoní safari. 

Dobrodruzi, nomádové a spodina společnosti

V Grónsku jsme se v civilizaci vyskytovali od soboty, měli jsme tedy dostatek příležitostí všímat si 

struktury obyvatelstva, a přišlo nám to tak půl napůl, co se týká Inuitů a bílých z pevniny, ať již z 

Dánska či jiných zemí. Část druhých jmenovaných byli zjevní dobrodruzi, cestovatelé a nomádi, 

kdy v popředí byla primární snaha uniknout klasické přelidněné Evropě, a představitelem této 

skupiny byl třeba Němec z hostelu v Sisimiutu, který tam vyučoval. Opačným spektrem byli lidé ze

spodiny společnosti, či spíše z hrany na jejím okraji, prostě alkoholici, drobní zloději, tedy někdo, 

kdo chtěl dostat druhou šanci, a život na kontinentě by jim to neumožnil, protože by opět klesli 

úplně dolů. V Grónsku neměli příležitost znovu spadnout až na dno, a tím se vymanili z osidel 

nástrah civilizace, a do této skupiny patřil i onen chlapík, zaměstnanec kempu. Když jsme si včera 

večer chystali v kuchyňce kempu večeři /lososa, co taky jiného/, sedl si v jídelně poblíž nás a 

zapředl s námi rozhovor. S sebou měl sedmičku vína a tu tiše popíjel. Přiznal se nám, že kvůli 

alkoholu, který jej připravil o práci a rodinu, odešel z Dánska, kde poté, co přišel o všechno, omezil

pití, kdy sice neabstinoval, ale držel se v rozumných mezích. Stav mu ale nevyhovoval, obával se, 

že ho alkohol zničí úplně, a tak odešel do Grónska. Měl zde práci, která ho bavila, večery trávil v 

kempu ve společných prostorách, kde mu tam přespávající turisté nahrazovali chybějící rodinu a 

zabezpečovali mu sociální kontakty, a byl spokojen. Zaměstnán byl jako řidič, což obnášelo vozit 

cestovale z letiště sem do kempu a naopak, a až mu skončila šichta, odebral se do jídelny, tam si 

otevřel flašku, a za pokecu s turisty ji vyprázdnil, což mu umožnilo nemít abstinenční příznaky a 

zároveň si udržet svou práci, protože pil jen mimo službu. Bydlel v jenom z pokojů, v podobném,  

jako jsme přebývali i my, takže žádný luxus, jemu to ale stačilo. 
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Jak moc je dobrá na mobilu identifikace pomocí otisku prstu

Vzpomínáte si, jak mě v průběhu treku pokousala kytka, a já měla bolestivé léze na rukou? Protože

jsem tehdy měla blbý nápad si jehličí mnout mezi prsty, měla jsem tyto puchýře i na bříškách prstů.

No a jak dnešní chytré mobily identifikují svého majitele? Přece pomocí otisků prstů, jenže mně se 

díky poškození svrchní části kůže změnily mé otisky natolik, že je mobil jednoduše nerozeznal. 

Řeknete si možná, no a co, vždyť stačí zadat šestimístný pin, který je alternativou k poznání 

unikátních papilárních linií. Kurník, konejte to ale pokaždé, když chcete něco vyfotit! V civilizaci 

jsem totiž neužívala zrcadlovku, ale páchala dokumentaci pomocí foťáku v mobilu, a že těch fotek 

takto pořízených bylo. Možná namítnete, že jsem si mohla změnit identifikaci, a naučit mobil mé 

nové fasádě. To jsem učinit nechtěla, protože jsem věděla, že se bude jednat o přechodnou situaci, 

která, jak jsem doufala, brzo pomine, a šest

dnů jsem jako debil před pořízením každého

záběru zadávala na mobilu šest čísel,

tvořících heslo k odemknutí, abych za pár

minut konala totéž. Tak jsem se alespoň

pocvičila, beztak bych ten PIN mohla

zapomenout, kdyby se neužíval, ne? 

Dnešek byl konečně přelomový, nyní nastal

ten kýžený okamžik, a můj mobil mě poznal

podle otisku mého palce! Jupí! Neznamenalo

to ale, že by mi vyrážka vymizela úplně, jen

se pouze na prstu objevil nezasažený okrsek,

stačící na to, aby jej citlivé zařízení v telefonu

dokázalo rozeznat jako jedinečný a spárovalo

jej s mou osobou. Škoda, já už se tak sžila s

ťukáním kódu, že přestože by stačilo pouze

paleček přiložit, automaticky jsem se hnala

zadávat PIN, aby mi v průběhu konání došlo, že je to vlastně již zbytečné. 

Tady v zimě bývá málo sněhu

Po snídani, kterou tvořily naštěstí kromě nepoživatelných müsli a vloček i pro nás přijatelné 

uzeniny a sýr, jsme se ještě na chvíli natáhli na postele, a poté jsme vyrazili před recepci. Venku 

sice svítilo sluníčko, ale citelně se ochladilo, a kempem profukoval vítr. Podzim je tady. 
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V areálu kempu byly zaparkovány čtyřkolky, což v Lubošovi podnítilo nápad, vydal se tedy do 

recepce s dotazem, zda by se tahle vozidla nedala půjčit, a vrátil se se slzou v oku. Čtyřkolky 

nepůjčují, slouží pouze pro jejich interní přepravu. Naštěstí tou dobou přistavili dodávku, 

předělanou na osmimístný tranzit, kam nás usadili, takže neměl čas nějak lkát, že se chtěl projet na 

čtyřkolce. Vzali to s námi přes letiště, a zatímco jsme čekali ještě na dva pasažéry, jejichž letadlo 

mělo zpoždění, vykládala nám průvodkyně něco o historii Kangerlussuaqu. To už jsem měla 

nastudováno z domova, takže nás zajímaly spíše praktické věci, které se člověk na netu nedočte, 

proto jsme jí kladli doplňující otázky.

„Bývá tady hodně sněhu v zimě?“

„Kdepak, vůbec. Tady míváme málo sněhu, tak

maximálně metr, metr a půl.“

Myslela jsem, že to se mnou šlehne. POUZE METR

sněhu?! Co bych já za takovou bídnou zimu dala!

Ona se nás pro změnu otázala, co jsme v Grónsku dělali, a

po zjištění, že jsme přešli Arctic Circle Trail, vyjádřila

nám obrovské uznání, jelikož tento trek někdy průvodcuje, a tudíž moc dobře věděla, jak je obtížný

a náročný. Od té do chvíle se k nám chovala úplně jinak, než ke zbytku výpravy, zatímco vůči 

ostatním byla přezíravá a jednala s nimi s nadhledem, s námi to bylo jiné, a vnímali jsme z jejího 

chování, že si nás váží. Hřálo nás to. Když nějaký domorodec, navíc průvodce, který trek zná, Vás 

po jeho překonání považuje za borce, nelze to brát na lehkou váhu. Jsme prostě dobří :-)

Nejblíže jsem se k masoxovi dostala, když jsem jej měla na svém 

talíři

Dva opozdilci šťastně dorazili, takže jsme konečně mohli vyrazit za pižmoni, auto začalo stoupat 

do hor, a hned za městem jsme museli přejet po mostě přes ledovcovou řeku. Sledovali jsme kvanta

vody řítící se velkou rychlostí, a pozorovali její sílu, která byla zdokumentována vymletými a 

erodovanými svahy, a pohled to byl impozantní, tím spíše, že v roce 2012 tahle valící se masa vody

most, na kterém jsme zrovna stáli, strhla...

Když jsme se všichni dostatečně vyřádili, a scenérii vyfotili a natočili, pokračovali jsme výše a 

výše, až jsme dojeli na náhorní plošinu, bičovanou větrem. Na vrcholu stály bílé kopule, o nichž 

nám bylo řečeno, že se jedná o meteorologické výzkumné pracoviště. Rozprchli jsme se po tundře, 

ale výskyt nula masoxů korespondoval s tím, před čímž nás varoval ráno pracovník v kempu. 

Většina účastníků zájezdu nevydržela venku kvůli zimě, a zalezli zpět do auta, kam mě i Luboše 
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posléze smutně nahnala i průvodkyně poté, co upřímně přiznala, že ona zde ani stáda pižmoňů 

neočekávala. Nasedli jsme ke zbytku výpravy, a zatímco tito se třásli chladem, naše průvodkyně 

jim s despektem vysvětlila, jaký pochod jsme s Lubošem právě zvládli, a že jsme spávali ve stanu a

pobývali 14 dnů právě v takových podmínkách, ve kterých oni nevydrželi ani deset minut. 

Začali jsme sjíždět zpět ke Kangerlussuaqu, a abychom dnes viděli alespoň něco živého, zavezl nás

řidič za město ke psím ohradám, kde na rozdíl od Sisimiutu, poblíž něhož pesani běhali zcela 

volně, zde byli všichni pejskové zavření, a nebylo možné se s nimi poňuchňat. Celkově pro mě 

tahle expedice byla zklamáním, a jediné, co mě těšilo, bylo uznání od průvodkyně za překonání 

Arctic Circle Trailu.

Výprava měla končit v kempu, ale my se rozhodli vystoupit dříve, a zůstat na letišti, kde jsme 

zamířili do osvědčeného bufíku, kde jsme si poručili, jak jinak, pižmoně. Ještě že tak. Kdo by tušil, 

že nejblíže se k masoxovi dostanu, když jej budu mít na svém talířku? Luboš si objednal, stejně 

jako včera, masoxí polévku, a já pižmoně s paprikovou omáčkou. Nebo možná rajčatovou? Mě ta 

zelenina totiž nějak nebere, prostě červená omáčka se k tomu podávala. 

Praktické využití nepotřebných věcí

V Grónsku jsme měli možnost vidět praktické využití již nepotřebných věcí, někdy dokázali 

vytvořit opravdu zajímavé kreace, a nejvíce nás zaujaly tyto dvě konkrétní.

1. Přídavné motory z letadla Herkules, ze kterých vznikl popelník. Potkali jsme jich takto 

spoustu, jednak v okolí letiště, jednak v areálu kempu.

2. Prázdné barely od leteckého paliva zase sloužily jako svodidla. Jednoduše je naplnili 

pískem či jiným materiálem, aby byly stabilní, provlekli jimi provaz, a hle, pevné svodilo bylo na 

světě.

Tyhle kuriozity jsme potkávali na každém kroku, takže jsme se tomu ani nedivili.

Protože bylo časné odpoledne, rozhodli jsem se nevracet ještě do kempu, nýbrž obkroužit záliv, a 
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prohlédnout si celou osadu. Dostali jsme se až k americké základně a pomalu to začali otáčet zpět, 

kolem kostelíku, zavřeného muzea, nějakých hal, a kolem plaveckého bazénu. Ano, opravdu zde 

mají KRYTÝ plavecký bazén, sloužící hlavně zaměstnancům letiště, a jedná se prakticky o jedinou

možnost kulturního vyžití. Kromě výše uvedeného se dá ve městě nalézt i školka a škola, protože 

kolonii jako takovou tvoří letiště, a většina obyvatel je spjata s jeho provozem, zbytek pak maká v 

obchodě či v kempu nebo turistické kanceláři. Je tedy předpoklad, že kdo tam pracuje, má i rodinu, 

proto tedy vystavěli vzdělávací zařízení. 

Tato odlehlá část Kangerlussuaqu nás nezaujala, není divu, ještě kdyby tak bylo otevřené zdejší 

muzeum, ale byť dle provozní doby na dveřích mělo být přístupné, přivítaly nás zamčené dveře. 

Odpískali jsme tedy další poznávání osady, a rozhodli se, že se vydáme do kempu, však už taky 

nebylo kam dál jít. 

Hercules tropí hlouposti

Nebylo vám při zmínce o přídavných motorech pro Herkules jasné, co tím myslím? Prostě někdy je 

dráha příliš krátká, motory na letadle by nedokázaly v těch podmínkách dát dostatečný tah, a stroj 

by neodstartoval, typicky se tak děje třeba v Arktidě, kde je na ledu připravená krátká ranvej, a 
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pilote, poraď si, jak umíš. Aby se letadlo vůbec vzneslo, potřebuje nějakou další pomoc, což se děje

tak, že na bok se prdne několik raket, přesně řečeno čtyři, prohlásí se za přídavný motor, a ty po 

několika sekundách, kdy v nich palivo vyhoří, samy z letadla odpadnou, protože vyskočí z pojistky, 

jelikož je odpor vzduchu odhodí. Tolik vysvětlení laika, níže následuje odborný výklad. 

Asistovaný vzlet je využíván u letadel z důvodu překročení maximální vzletové hmotnosti, 

nedostatečného výkonu pohonné jednotky, krátké

vzletové dráhy, nebo kombinace některých z

uvedených faktorů. Asistovaný vzlet využívá

přídavné raketové motory, a je označovaný v

letecké terminologii jako Rocket-assisted takeoff

/RATO/, nebo Jet-assisted takeoff /JATO/. JATO /

zkratka pro asistovaný vzlet / je typ asistovaného

vzletu pro pomoc přetíženým letadlům do vzduchu

poskytováním dalšího tahu ve formě malých raket.

Tož přiznejte, nelíbil se vám více můj pohled

diletanta na problematiku, než tohle krkolomné

technické vysvětlení?

Dej přednost letadlu!

Při návratu jsme se jako při cestě tam dostali k zajímavé značce, která by se dala přeložit jako „Dej 

přednost letadlu, pokud bliká červené světlo.“ Prostě ranvej pro letadla mohla být v případě 

potřeby prodloužena o tuhle silnici, což by se mohlo stát, pouze pokud by se blížil obrovský Airbus

z kontinentu, protože malí čmeláčkové, nebo-li Dash-8, přistanou i vzlétnou z krátké přistávací 

dráhy, ale to nemění nic na faktu, že to mají vymakané. V situaci, kdy by velký stroj potřeboval 

delší ranvej, jednoduše by mu ji připravili ze silnice, kde beztak skoro nic nejezdí, a pokud ano, tak

mu holt bliknou semafor s červeným světlem, však ve vlastním zájmu každý raději počká, kdo by 

se taky chtěl nechat sešrotovat sto dvaceti tunami, případně sežehnout motory Rolls – Royce. 

Mimochodem, věděli jste vůbec, že v ČR máme na úseku D1 počítáno s nouzovým letištěm? Jedná

se o úsek u Měřína, a původně to vzniklo jako velkolepý plán soudruhů kdysi za hlubokého 

socialismu. 

Po příchodu zpět k letišti jsme zašli ještě na jedno kafe, však kávy není nikdy dost, v prodejně 

suvenýrů nakoupili nějaké dárečky rodině a taky něco sobě na památku, jako třeba ukrutný hrneček

s mapou Grónska, kuchyňskou chňapku s emblémem ledního medvěda, ale hlavně POHLEDY. Ty 

212



jsme, popíjejíce černou tekutinu, taky napsali, a odebrali se do budovy naproti letišti, protože se 

zcela prozaicky jednalo o poštu. Tam jsme vystáli frontu, jak asi každý zatoužil poslat nějaký ten 

pohled, zkoukli nabídku satelitních telefonů, které se zde daly pořídit, a odpověděli několik dotazů 

od lidí, kteří se nás zoufale vyptávali, kde jsme sehnali tak nádherné pohledy. Podávali jsme totiž k 

odeslání pohled ve tvaru Grónska s vyznačenými hlavními atrakcemi typu mrož, tuleň, lední 

medvěd a podobně. Nechápu, kde koupili pohledy tihle ostatní turisté, ale my je pořídili na jediném

místě, kde se z našeho pohledu daly sehnat, totiž v prodejně suvenýrů v letištní hale. 

Tajné letiště v případě války

Po druhé světové válce, bylo každé mocnosti na světě jasné, že v případě válečného konfliktu bude 

třeba využít strategických jednotek letectva. Dnešní moderní stíhačky bohužel neodstartují na louce

ani zelené trávě, jako tehdejší letadla. Pro vzlety letadel potřebovala armáda dlouhou pevnou 

dráhu, avšak skrytou před očima nepřítele, aby nedošlo k jejímu vybombardování.

Záložní plán mělo Československo téměř na dlani. Dálnice se staly ideálním místem pro nouzový 

vzlet stíhaček v případě války. Stovky kilometrů, které se táhly Československem, se daly velice 

jednoduše a rychle přeměnit na letištní plochu.
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Nejznámější letištní dráhu byste tak nalezli na dálnici D1, a to mezi 136. až 139. kilometrem. 

Dálnice z Prahy na Brno byla vybudována záměrně širší a její středový pás se vybetonoval, 

přičemž se velmi rychle daly rozmontovat a odstranit svodidla. Na obou koncích vzletové a 

přistávací dráhy byla vytvořena odpočívadla, kde by se v případě použití tankovalo palivo do 

letadel nebo dozbrojovaly stíhačky.

Československá lidová armáda to s použitím dálnic jako leteckých drah myslela vážně, neboť 

provedla dvě cvičení, a to v roce 1980 a 1985. Na tři týdny se uzavřela dálnice i celé okolí, vše 

samozřejmě přísně tajné. Z úseku tenkrát startovaly stíhačky MIG-21MF, stíhací bombardéry MIG-

23BN a bitevníky Su-25K.

Dálnice D1 nebyla ale jediná, kde se

improvizované letiště postavilo. Podobnou

plochu byste nalezli na dálnici D46 z Vyškova

do Olomouce, kde se také nachází rovný úsek

rozšířené dálnice. Oba úseky dálnic by měly být

stále evidované jako nouzové přistávací dráhy.

Zajímavostí je, že s účelem letištní plochy se

stále počítá i v případě nového dokončení D1.

Jak se bydlí u ranveje

Kemp sice ležel dva kilometry od letiště, ale s ohledem na délku ranveje jsme se nacházeli na jejím

druhém konci, tedy z opačné strany, než leží terminál. Kolem naší budovy neustále nějaké to 

letadlo přistávalo či startovalo, protože provoz tam byl docela hustý. Sice velký Airbus z Evropy 

sem přiletí jednou denně, čmeláčků z různých koutů Grónska zde ale končí či začíná hodně, a to 

nepočítám americká vojenská letadla. Není tedy divu, že kolem našeho pokoje, tedy pokud jsme se 

tam zrovna nacházeli, profičel každou chvíli nějaký ten stroj, dělal hluk svými motory, a foukal na 

nás své zplodiny. Slyšeli jste někdy o aerotoxickém syndromu?

Rozhodli jsme se to ignorovat, a na zvuky nesené sem z přistávací dráhy jsme se adaptovali, vzrušit

nás mohla jen sem tam nějaká ta stíhačka, protože jí generovaný hluk byl nepřeslechnutelný. Aspoň

že v noci nastal letecký klid. 

Na večeři jsme si v troubě udělali jak jinak než rybu, a místo snězení na pokoji jsme ji spořádali v 

jídelně, protože jsme se tam potkali jak s ukecaným Hansem, tak pracovníkem kempu, který jako 

disciplinovaný alkoholik v hale popíjel svou Rulandu. Oba byli zvědaví, zda jsme viděli pižmoně. 

Na mou odpověď, že samozřejmě, na talíři na letišti, nezávisle na sobě prohlásili, že nám to říkali. 
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Hans měl nafocené masoxe z krátké vzdálenosti a moje nitro plakalo, já chci taky vydělávat tolik 

peněz, abych si mohla zaplatit letecké masoxí safari. 

Protože zaměstanec kempu viděl náš smutek, nabídl nám nikoliv víno, nýbrž libou krmi, kterou si 

připravoval v kuchyňce. Jednalo se o jakési kuřecí jídlo, které mě ale nějak více neoslovilo, jelikož 

jsem měla svého oblíbeného lososa. S Hansem jsme pak prohodili pár slov nejenom o zítřejším letu

na pevninu, na který se chystal též, ale hlavně jsme kecali ohledně vybavení. Byl zastáncem 

ultralight výbavy, takže prosazoval jednoplášťový stan fixovaný pomocí trekových holí, uříznuté 

zubní kartáčky a podobně. To my se jako jako představitelé ultraheavy sekce rozhodně nenechali 

zahanbit :-) Hans navíc Arctic Circle Trail nešel, pobýval v Grónsku jako rybář, takže podmínky, 

ve kterých jsme se vyskytovali my a on, byly neporovnatelné.

Aerotoxický syndrom aneb skrytá hrozba

Už víc než dvě desítky let se snaží aerolinky a konstruktéři letadel skrývat nebezpečnou závadu. 

Většina cestujících nemá tušení, že vzduch, který během letu dýchají, je do kabiny vháněn přímo od

motoru a může být jedovatý.
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Takzvaný aerotoxický syndrom se projevuje vážným poškozením mozku. Výrobci letadel i letecké 

společnosti ale jeho existenci popírají.

Už více než dvě desetiletí má civilní letectví problém, který patří mezi jeho nejpřísněji střežená 

tajemství. Jde o vadu v konstrukci tryskových letounů a způsob zásobování jejich kabiny vzduchem.

Ten se dovnitř dostává jediným způsobem – od motorů – a může být znečištěný výpary z leteckého 

oleje a tudíž jedovatý. Důsledkem je onemocnění zvané aerotoxický syndrom, které vede až k 

poškození mozku.

Možná netušíte, že veškerý vzduch v letadle, které vás má dopravit na vysněnou pláž, přichází do 

kabiny přímo od proudových motorů letounu a může být jedovatý. Cestou z venkovní atmosféry 

přes lopatky rotorů ho totiž mohou znečistit výpary ze syntetických leteckých olejů a hydraulických 

kapalin.

Jak se ale může letecký motorový olej dostat do míst, kde se spojí s nasávaným vzduchem? 

Například letecké motory Rolls-Royce, používané u mnoha letadel, mají sice vysokou spolehlivost, 

jejich slabinou jsou ale těsnění vyrobená z lehkého karbonového materiálu. Ta zpočátku těsní, ale 

jak se v nich nahromadí uhlík, začnou propouštět.

Problémem je neustále prodlužovaná životnost motorů. Zatímco motory Rolls-Royce vyrobené v 80.

letech musely na generální údržbu po 10 000 hodinách provozu, dnes firma hrdě hlásá, že její 

motory fungují bezchybně i 40 000 hodin. Tak dlouho jsou tedy v provozu, aniž by se na nich 

vyměnila jediná součástka – včetně těsnění.

Miliardovému trhu dopravních letadel kralují dva výrobci – Boeing a Airbus. Veřejnost má za to, že

létání je bezpečné. Z hlediska bezpečnosti provozu v něm panují přísná pravidla. Přesto došlo už k 

několika incidentům, kdy se do kabiny cestujících i posádky dostaly „výfukové plyny“ obsahující 

blíže neurčené zplodiny. Letecké společnosti ale odmítají sdělit, co tyto zplodiny tvoří a jaké látky 

při jejich úniku cestující i posádka vdechovaly.

Organofosfáty a syndrom války v Zálivu

V letadlech se používají plně syntetické oleje a hydraulické kapaliny. Ty obsahují jedovaté 

organofosfáty – například motorový olej obsahuje trikresylfosfát, známý jako TCP, dále N-Fenyl-1-

nafthylamin způsobující rakovinu a také fenol dimethyl fosfát známý pod zkratkou DMP. Podobně 

je na tom i hydraulická kapalina.

Tyto toxiny mohou vážně poškodit neurony, které přenášejí základní elektrické impulzy potřebné 

pro správnou funkci našeho těla. Při zkouškách na zvířatech se ukázalo, že nervové a mozkové 

buňky může vážně poškodit už i nízké množství TCP.
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Jakmile se tyto látky dostanou do mozku, mozek poškodí a způsobí odumírání jeho buněk. 

Následkem je ztráta některých jeho funkcí, což vede k potížím s pamětí, bolestem svalstva, kloubů i 

hlavy. Typickým příznakem pro otravu organofosfáty jsou bolesti hlavy.

Tyto závěry se dají odvodit i z jevu, který se objevil během první války v Zálivu při operaci Pouštní 

štít v roce 1991. U zhruba 250 000 vojáků se po návratu z bojů objevila porucha s více symptomy, 

jako jsou únava, bolesti svalstva, vyrážka a kognitivní potíže. Zjistilo se, že veteráni v Zálivu byli 

vystaveni zvláštní směsi škodlivých látek. Na nátlak veřejnosti provedla armáda USA rozsáhlý 

výzkum, na základě kterého nemoc označila za „syndrom války v Zálivu“.

Zjistilo se, že nebezpečné látky samy o sobě nemají destrukční účinky. Problém ale vzniká ve chvíli,

kdy se látky smíchají – stejně je tomu i v případě organofosfátů a výparů v letadlech.
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Den 20., pátek 6.9.

Jak se Luboš vydal koupit izolepu, a neviděla jsem jej hodinu

Hromadný odjezd z kempu byl určen na 9. hodinu, a protože nás takto končilo více, recepce 

přistavila rovnou autobus, který jsme zaplnili tak ze dvou třetin. Vyplivnuti jsme byli před letištní 

halou a všichni ostatní se postavili před check-in, čímž vytvořili dlouhou frontu. My ne. My 

museli, jako obvykle, čurat proti větru. Protože několika přesuny /taxík Sisimiut - letiště, let 

Sisimiut – Kangerlussuaq, tranzit Kangerlussuaq letiště – kemp/ došlo k poškození svrchní části 

kokonů, a vnější pytel se začal trhat, rozhodl se Luboš, že musíme zpevnit naše obalení batohů. 

Jediné, čím by se to dalo provést, bylo omotání

izolepou. Protože na letišti se nacházela pouze

prodejna suvenýrů, a ta něco takového

nenabízela, vydal se Luboš přes parkoviště do

obchodu, kde jsme si pořizovali zásoby před

trekem, a kde jsme poté minimálně dvakrát

nakupovali. Nedělala jsem si tedy větší starosti,

a očekávala jeho návrat řádově v minutách,

jenže čtvrthodina sem, čtvrhodina tam, rázem

byl pryč půl hodiny, a nebylo po něm ani vidu, ani slechu. Když už to trvalo tři čtvrtě hodiny, a 

fronta u přepážky se postupně vylidnila, vydala jsem se jej hledat, zanechavši naše zavazadla 

nehlídaná. Že by je mohl někdo ukrást, jsem se nebála, a už vůbec mě nenapadlo, že by je někdo 

mohl vyhodnotit jako teroristicky závadná. Vlítla jsem do krámku, ale tam nikdo! Luboš tam 

nebyl! Kde tedy je?! Uvědomuje si vůbec, že za půl hodiny nám bránu zavřou, a my neodletíme?!

Zjevil se po skoro hodině, třímaje zbytek lepící pásky, že prý obchod tento artikl nenabízí, tak jej 

kdosi ze zaměstnanců odvezl k sobě domů, kde mu přenechal používaný kus. 

Myslela jsem, že jej zabiju. On se omlouval, že vůbec netušil, kolik je hodin, a že hrozí zmeškání 

letadla jeho vinou. Omotali jsme tedy naše batohy lepící páskou, odevzdali je u přepážky, a vydali 

se přes rentgen a pasovku. Luboš musel, dle svého zvyku, sundat pásek a pohory, a přesto stále 

pískal, zdrojem se ukázal zip na kalhotech, takže musel projít podrobnější prohlídkou, 

vykonávanou v ústraní. 
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Alkohol jest povoleno konzumat od dvanácti do tří

Zbaveni našich zavazadel a po odbavení nás dvou jsme se usadili v rohu ve free zóně. Mě přepadla 

touha po kávě, a to přímo obrovská, takže jsem vystála dlouhou frontu v kavárně. Většina lidí si 

tam kupovala předraženou minerálku, protože v nedalekém malém krámku se suvenýry a 

alkoholem byla řada u pokladny ještě větší. Není divu, když každý z kupujích měl v košíku něco 

40%. Já jsem se tam také pokoušela koupit láhev. Láhev nějaké vody míním, ale marně, bylo to tak

na půl hodiny čekání. To si radši za nealko pití připlatím zde v kavárně, stejně jako hodně dalších 

lidí, tím spíše, že kafe bych si tak jako tak objednala. 

Čekání v nekonečné frontě jsem si krátila pozorováním jednak okolí, které jevilo silné známky 

předchozího nemírného pití, jednak nápisu na skle nad pultem. Tam byly jednoznačně uvedeny 

časy, během kterých je či není povoleno konzumovat alkohol, což korespondovalo s tím, co nám 

sdělili potkavší čeští turisté na treku. Těm dokonce v obchodě, kde si hodili do košíku plechovky 

piva, prodavačka za kasou ty flašky z nákupního košíku pěkně vyložila a odmítla prodat s 

poukázáním, že nyní je právě čas zákazu požívání alkoholu. Na jejich namítnutí, že by si pivo teď 

pouze zakoupili a vypili již v legálních hodinách, odvětila, že konzumace se týká i prodeje, takže 

měli vymalováno, a jelikož se jednalo o začátek jejich treku, museli čtrnáct dnů sušit hubu.

Po splnění základních potřeb, tedy doplnění tekutin a kofeinu, trávili jsme zbylý čas do otevření 

brány pospáváním, jak ostatně činila většina cestujících, a já jsem doufala, že až nastane kýžený 

okamžik, a přistaví nám naše letadlo, nenechají si nás v Grónsku jako spící mrtvolky. 
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Ještě jedno víno prosím aneb báječná angelica

Když nám konečně nachystali náš nadupaný Airbus, započala nakládka zavazadel a nástup lidí na 

palubu. Já se už těšila na tento spoj jako malé dítě, jelikož před každým sedadlem byla zbudována 

obrazovka, a člověk si mohl pustit z filmů či hudby, o co měl zájem, a aby nerušil okolí, tak se 

připojil na poslech pomocí erárních sluchátek. Nečekejte samozřejmě výběr produkce jako bývá 

třeba v Regiojetu, zde se jednalo o monotematicky zaměřenou nabídku, tedy naučné pořady o 

přírodě, zvířatech a lidech Grónska, či o hudbu. Já si let před třemi týdny vychutnala na maximum, 

trávila jsem jej u grónské prudukce muziky, kdy jedna hudební skupina mě dokonce uchvátila 

natolik, že jsem si dala tu práci, a v Sisimiutu se mi povedlo jejich CD zakoupit. Nyní jsem si 

návrat do Kodaně opět krátila poslechem, a čtyři hodiny mi utekly jako voda. Samozřejmě jsem 

svou kulturní chvilku přerušila na důležité okamžiky, jako třeba donesený oběd, kafe a hlavně 

servírování vínka. Zjevně se letadla netýkal zákaz jako na zemi, protože zde se alkohol podával bez

ohledu na to, kolik bylo hodin. A vůbec, co když už ve vzduchu platil čas kodaňský, tedy posun o 

čtyři hodiny? Nebo je to zavedeno v letadle stejně jako na lodích v mezinárodních vodách, kdy se 

za hlavní čas považuje palubní, lišící se od pozemního? Když to vezmu kolem a kolem, rozhodně 

jsme chlastali legálně a basta, neřešte čas a jeho dilataci. 

Jedna lahvinka dobrého Tempranila pro každého se

ukázala býti málo, tak jsme se stevarda zeptali, zdali by

nám nedal ještě repete? Samozřejmě že kýžené vínko

přinesl a nám pak bylo moc a moc dobře, ani ten splín,

který na mě dolehl po uvelebení se na sedadle a

odpoutání od dráhy, mě již netrápil.

Abychom jako barbaři pouze nekonzumovali alkohol,

nafasovali jsme, kromě teplého jídla, i zákusek, který

tvořil toust s kořením „angelica“. Podobné suchary nám

donesli i při letu sem, ale tehdy jsem se jej obávala sníst

s ohledem na tvrdost chleba a stav mých zubů. Nyní

jsem se již skousnout odvážila, a překvapilo mě, jak moc

a moc dobré tohle koření bylo. Voňavé, chutné. Mňam. A

když jsem zjisila, že je to vlastně kytka, rázem jsem odpustila grónské flóře veškeré příkoří, jenž 

mi na treku provedla. Co to je za bylinu jsem si vyhledala až doma, a jako obvykle, i tahle rostlina 

může být nebezpečná. On mi to nikdo nevěří, ale mě fakt květena nemá ráda :-)
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Andělika lékařská

Andělika lékařská /Archangelica officinalis, Angelica archangelica/, nazývaná též děhel lékařský, 

je dvouletá až víceletá mohutná bylina z čeledi miříkovitých. Botanický název Archangelica je 

odvozen z latinského archangelus = archanděl.

Jako koření se nejčastěji používají zralá semena, která se vydrolují z usušených okolíků, nebo na 

podzim dobývaný oddenek velikosti dětské pěsti, z něhož vyrůstají až 30 cm dlouhé vedlejší kořeny. 

Ty se splétají v cop okolo oddenku a suší pomalu při teplotě nepřesahující 35 až 40 °C /siličná 

droga/. Sušení je velmi zdlouhavé. Vedle éterického oleje obsahují kořeny a plody hořčinu, 

pryskyřici a jiné látky. Při zpracování kořene je nutno brát v úvahu, že citlivým lidem vyvolává na 

rukou puchýře, a to zvláště při práci na slunci /fotodermatózy/.

Původní areál výskytu zahrnoval severovýchodní části Evropy, Skandinávii, Island, Grónsko - 

původní areál sahá zhruba od východního Německa po Ural. Dříve se často pěstovala jako léčivka,

na mnoha místech tedy zplaněla, a proto dnes roste i mimo své původní areály. Do střední Evropy, 

kde zdomácněla, se dostala ze Skandinávie ve 14. století.

Andělika lékařská je významnou léčivou rostlinou používanou již od středověku. Všechny části 

rostliny mají silně aromatickou vůni a ostrou, nahořklou chuť. Jako koření se nejčastěji používají 

zralá semena. Jako léčivá droga se používá kořen s oddenkem a to nejčastěji ve formě prášku či 

macerátu. Jako koření se přidávají do polévek, omáček a salátů. Ve středověku byl kořen užíván 

jako zvláště dobrý prostředek k odstraňování jedu z lidského

těla. Mladé lodyhy, nakrájené na kolečka a nasycené

horkým cukrovým sirupem, jsou chutnou ozdobou dortů.

Využívá se zejména v oblasti problémů s trávením: tlumí

nadýmání, při hnilobné i kvasné dyspepsii, při nechutenství,

zahlenění dýchacích cest a při žaludeční neuróze. Díky

těmto vlastnostem bývá součástí žaludečních likérů z kořenů

anděliky, chartreuse a benediktýnka. Působí také jako expektorans. Zevně jako antirevmatikum. 

Vnitřně v odvaru působí na nervovou soustavu, dále jako stomachikum a karminativum a má 

protikřečový účinek. Při zánětu ústní dutiny se užívá jako kloktadlo. Při hysterii a lehce zvýšené 

nervové vzrušivosti se používá jako přísada do koupele.

Ing. Jiří Janča, CSc. a Josef A. Zentrich v knize „Herbář léčivých rostlin“ nedoporučují léčbu 

andělikou lékařskou při zánětech ledvin a při vředových chorobách trávicího ústrojí. Při 

dlouhodobém užívání je nutné vyvarovat se pobytu na slunci, obsažené furanokumariny způsobují 

záněty kůže.
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Kapitola šestá

Návrat
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Den 20., pátek 6.9.

Je libo taxi? Běžte do fronty

Po čtyřech hodinách letu jsme se rovnýma nohama zjevili v jiném časovém a kulturním pásmu. V 

Kodani bylo o čtyři hodiny více, takže i když jsme z Grónska startovali před polednem, v Dánsku 

jsme se ocitli v osm večer. Všichni lidé z našeho letadla se vydali k pásu, kde více než hodinu se 

postupně zjevovala zavazadla, a jak to tak již bývá, naše vyjela mezi posledními. Protože jsme 

nechtěli naše vzorně zabalené kokony kuchat, měli jsme jedinou možnost dopravy do našeho 

hotelu, tedy taxi. Už dávno jsem z té představy měla kopřivku, a jak se ukázalo, mé obavy nebyly 

liché. Vydali jsme se hledat stanoviště taxislužby, ale nalezli jsme pouze dlouhou, snad půl 

kilometrovou frontu lidí, kteří se vinouce pomalu jako had, posunovali blíž a blíž k okraji vozovky,

kde postupně najížděly taxíky a braly cestující, a logicky to vůbec neodsýpalo, když do vozu 

nasedal většinou jeden člověk. Nevěřili jsme, že by tohle měl být jediný způsob, jak si sehnat taxi, 

ale bohužel to bylo tak, nepomohlo nám ani v dešti obejít celé letiště, ani si zkusit odvoz zajistit 

telefonicky. Opravdu musíme do fronty, ať se nám to líbí či ne. Bylo půl desáté večer, a poté, co 

nás na příkaz ostrahy letiště předběhli všichni důchodci, invalidi a těhotné ženy, jsme se konečně 

začali i my blížit očekávanému nastoupení do vozu. V 22 hodin se nám to povedlo a když jsme 

řidiči sdělili adresu, otevřel si na nás hubu takovým způsobem, až jsme měli strach, že na nás za 

chvíli použije brachiální násilí. Odmítal se s námi rozjet a požadoval naše okamžité vystoupení, 

což jsme samozřejmě odmítli, a jemu nezbylo než se neochotně rozjet, protože blokoval výjezd 

taxíkům za ním, kteří se chtěli vydat se svými zákazníky na opačný konec Kodaně. Celou cestu 

nám hudroval, že jsme jej právě připravili o

kšeft, protože mohl vzít někoho jiného s delším

dojezdem, což jsme se my snažili ignorovat a

rozumně jsme mlčeli. Kupodivu se nás ani

nesnažil vézt oklikou, s čímž jsme vnitřně

počítali, a měli na toto nachystané i finance.

Takto mi nezbude, abych se přebytečných

dánských korun zbavila, než si zítra na letišti

něco koupit :-)

223



Jak nám taxikář s batohy na chodník flákl

Ocitli jsme se před naším hotelem, a já vyrovnala cenu za jízdu, ale při snaze dát taxikáři nějaké to 

dýško jsem neuspěla, jelikož mi uraženě do poslední dánské koruny všechno vysázel zpět. No tak 

si trhni, debile, pomyslela jsem si v duchu. 

Venku lilo jako z konve, takže jsme se neochotně soukali ven z vozidla, protože nepromokavé 

bundy jsme měli v příručních baťůžcích. Než jsme ovšem vylezli ven, řidič z kufru popadl naše 

batohy a flákl s nimi na chodník. Doslova. Prostě nedíval se nalevo či napravo, zda je tam kaluž či 

ne, otevřel zadní dveře, popadl jeden kokon, a prásk s ním na zem. Popadl druhý kokon, a opět 

prásk s ním. Pak zabouchl dveře, ani se na nás nepodíval, a odjel. Zůstali jsme tam s Lubošem stát 

v němém úžasu a otevřenými hubami.  

Jelikož silně pršelo, poslal mě Luboš do hotelu, a začal do vestibulu nosit naše zavazadla, zatímco 

jsem nás na recepci ubytovávala, a kde jsem zároveň odmítla uložení batohů do zdejší úschovny. 

To tak, zbytečně jim za to cpát peníze, tu jednu noc přežijeme i s tím naším harampádím na pokoji. 

To jsme ještě netušili, že přebytek věcí a nedostatek úložného prostoru nebude to, co by nám 

zrovna na zdejším ubytování vadilo nejvíc. 

S předem prožívanou hrůzou jsme si předběžně domluvili taxíka na ráno, na odvoz na letiště, a 

doufali jsme, že nám přistaví někoho jiného, než byl ten, který nás vezl teď.

224



Den 21., sobota 7.9.

Nejhorší noc našeho života

Nevybalovali jsme si, pouze jsme se osprchovali, vyčistili si zuby, já se převlékla do posledních 

čistých kalhotek, natočili jsme si budík na naprosto nemožnou čtvrtou hodinu, a začali se chystat 

do postýlek. Byla půlnoc, když jsme zalehli ke spánku, a probrali se opilci z okolních pokojů. 

Zatímco my jsme chtěli spát a nabrat sil před nastávajícím letem, místní ochmelkové chtěli být 

vzhůru a co nejvíce se posilnit alkoholem. Tahle jejich bohulibá činnost by nás nechávala 

chladnými, kdyby tak nechtěli konat přímo před naším pokojem, nafasovali jsme totiž z našeho 

pohledu to strategicky nejhorší umístění, tedy v přízemí za recepcí. No a jelikož se z recepce v 

průběhu večera stal bar, kdy navíc KAŽDÝ, kdo chtěl z různých důvodů do svého pokoje, musel 

projít kolem našich dveří, bylo více než jasné, že jsme nezamhouřili oka. Věřte mi, že se opravdu 

nedá usnout, pokud tři metry od vás si někdo dělá soukromou párty. Ztišit ty hlučící neandrtálce se 

nám nepovedlo, a to ani po dobrém prosbou, ani po zlém vyhrožováním, každý z nich se choval, 

jakoby tohle měla být poslední pitka, a někdy i bitka, v jejich životě. 

Na recepci jsme byli přesně v jednu, ve dvě a ve tři. Ve čtyři už se nám to nevyplatilo, jelikož jsme 

oficiálně vstávali. Uspěch u recepčního jsme

měli srovnatelný, jako u opilců, přezíravě se na

nás díval a vysvětlil nám, jaký příjem z prodeje

a servírování alkoholu hotel má, a jestli se nám

to nelíbí, máme buď zavolat policii, nebo jít

jinam. Kam asi tak bychom se měli odebrat ve

dvě ráno?! Naše prosba o přesun do jiného

pokoje vyšla naprázno, hotel je prý plně

obsazený. 

Nakonec to dopadlo tak, že po návratu jsem

sepsala negativní recenzi na booking.com, přes který jsem hotel objednávala. Pokud se ptáte, proč 

jsme si při takové příležitosti nezapili prášek na spaní, tak vězte, že bych si to nikdy netroufla 

provét, pokud mám ve čtyři ráno vstávat a chytit letadlo, to bychom taky mohli chrnět do poledne. 
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Nejsou všichni kodaňští taxikáři vydřiduši

Celí rozlámaní jsme opustili naše postele, na nichž jsme nespali ani minutu, pouze tam v poloze 

ležmo imitovali spánek. Sešli jsme do suterénu na snídani, kde jsme do sebe dostali pár plátků 

sýra /nic jiného přijatelného pro nás nezeleninožravce nepřicházelo v úvahu/, a po jídle se napjatě 

vydali znovu do recepce připomenout objednání taxi, jak bylo včera večer domluveno. Obsluha se 

naštěstí již vyměnila, a chlapík, se kterým jsme měli v noci spor kvůli hluku, byl k naší radosti 

nahrazen ranní směnou ve formě o poznání ochotnější dívčiny. Ta nás ubezpečila, že ve sjednanou 

dobu bude vůz přistaven. A taky že ano. V očekávání nejhoršího jsme nasedli, a nesmírně 

sympatický řidič nás odvezl nejkratší trasou, vzal si jen tolik, kolik natočil na taxametru, což 

odpovídalo částce bez odrbání hosta, a proti naší vůli nám na letišti došel pro vozík, naše batohy na

něj naložil, abychom měli po areálu co nejsnazší pohyb, a popřál nám šťastnou cestu. Zůstali jsme 

na něj zírat s otevřenou pusou, podobně jako na včerejšího kolegu, nyní jen z rozdílného důvodu. 

Tento se nás nesnažil obrat o peníze, ani nebyl nepříjemný, a výrazně nám tím vylepšil názor, který

jsme dosud na kodaňské taxikáře měli. 

Jelikož jsme se na letišti ocitli s předstihem, vypadalo to, že budeme mít spoustu času. Kdepak, z 

nějakého nepochopitelného důvodu sloučili odbavování několika letů do pouhých tří přepážek, 

takže se tam utvořil dlouhý štrůdl cestujících, a bylo tedy více než jasné, že časovou rezervu plně 

využijeme. Asi metr od nás stál ve frontě Hans, který s námi bydlel v Kangerlussuaqu v kempu, a 

stejně jako my letěl domů. 

Jak nás téměř zatkli za opuštění zavazadel

Luboš, abychom se údajně dokázali postupně úzkým průchodem až k pultu dostat, odložil naše 

batohy přímo před něj. Já se jej sice pokusila upozornit, že to není dobrý nápad, ale on mi tvrdil, že

ví, co činí. Postupně jsme se klikatili ve frontě, která se posunovala velmi pomalu, a sem tam jsme 

zahlídli, jak si někdo z kravaťáků položil nějaké

své zavazadlo na naše kokony, aby ulehčil svému

rameni či zádům. Když už jsme skoro byli na

řadě, přiřítil se asi 150-ti kilový chlapík v

neprůstřelné vestě, v přilbě s krytem, s ochranným

štítem a samopalem, a začal nějakým přístrojem

skenovat naše batůžky. Luboš se k němu okamžitě

rozběhl.

„To jsou vaše zavazadla?!“ výhrůžně se proti nám
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postavil a dával najevo, že má nabito, odjištěno a umí mířit.

„Ano,“ tiše jsme oba pípli, dokonce i Luboš se cítil TAKHLE malinký a vytušil problém. S 

chlapem, který se na vás dívá zpoza plexiskla a v ruce má kvér, není radno se hádat. 

„A měli jste jej celou dobu pod kontrolou a trvale s očním kontaktem?“

Přituhovalo. Celých jeho stopadesát kilo živé váhy dávalo najevo, že nejkrásnější pocit by byl 

vyprázdnit do nás zásobník, ale v okamžitém provedení tohoto procesu mu brání pouze jakési 

nesmyslné předpisy na obranu lidskosti.

„Ano.“ To už jsem byla schopna odpovídat pouze já, Luboš nebyl mocen slova, a já už nás viděla v

cele předběžného zadržení a odstartovaným letadlem bez nás.

„Sami jste si zavazadla balili?!“ Vykřičníky v jeho otázce byly více než patrné.

„Ano.“ Přemýšlela jsem, kolik budou stát nové letenky Kodaň – Praha.

„Co v těch ruksacích máte?“ 

„Trekové vybavení. Stan, spacáky, vařič bez paliva, trekové hole, stativ...“ Mám mu zmínit i troje 

kalhotky a Lubošovy plavky? A mají v dánském vězení knihovnu v nějakém normálním jazyce, 

jako třeba v češtině?

Jak bylo jasné, že nestihneme vlak do Brna

Když už jsem zvažovala, že rovnou před těžkooděnce nastoupím s rukama zkříženýma, ať má 

zjednodušené zacvaknutí pout, usmál se na nás, a odvětil, že je všechno v pořádku, můžeme se 

nechat odbavit, ale ať už to nikdy neprovedeme, protože jsme byli jen kusek od maléru. Stačilo 

jedno jeho slovo, a celé letiště by se muselo evakuovat z důvodu výskytu podezřelých zavazadel, a 

to na na naše útraty prosím. To, čím naše batohy skenoval, byl prý přístroj na detekci výbušnin. 

Pracovnici na odbavení přikázal, aby se nás okamžitě ujmula, což by dopadlo stejně i bez jeho 

zásahu, neboť už na nás byla tak jako tak řada. Opravdu srdečně nám popřál šťastný let a vyjádřil 

upřímné přesvědčení, že doufá, že Kodaň záhy opustíme, a tak brzo se nevrátíme, nejlépe 

nejbližších 10 let.

Já se rozhodla, že se neotočím, protože jsem

vnímala pohledy všech ostatních cestujících. Na

druhou stranu, ať mi nikdo netvrdí, že to, co jsme

způsobili, se neděje minimálně jednou denně. Je

totiž statisticky nemožné, aby takoví kokoti, jako

jsme my, se tam nevyskytli častěji, to ať mi nikdo

nevykládá.

227



Retgenem jsem prošli úspěšně a ocitli se ve free zóně, kde jsme s hrůzou sledovali odletovou 

ceduli, jak u spoje do Prahy, na který jsme chtěli nasednout, naskakovalo zpoždění, napřed po 

minutách, pak po půl hodinách, až mi nakonec bylo jasné, že vlak z Prahy do Brna, na který jsme 

měli místenky, nemůžeme stihnout. Lístky jsem tedy vrátila, pořídila na pozdější spoj, a vydala se 

smysluplně strávit ty dvě hodiny navíc, o které se zatím naše letadlo jevilo zpožděné. Prodejny 

suvenýrů jsem jen tak prolétla, přece jenom naše dovolená se neodehrávala v Dánsku, což byl 

okolní sortiment, nýbrž v Grónsku, a jelikož se zde logicky nic s grónskou tématikou nenabízelo, 

tak mě ani žádné zboží neoslovilo. 

Jak jsem si opravila mínění na Kodaň

Více mě upoutal pouze jediný obchod, a to s Legem, kde jsem strávila dobrou půl hodinu 

vybíráním dárků pro neteř a synovce, kdy prioritou se nestala cena, nýbrž skladnost a taky váha. 

Sympatický prodavač, kterého zaujalo moje hledání vhodného dárku, a když pochopil moje 

kritéria, mi pomohl s rozhodováním, a u pokladny jsem nakonec skončila s dvěma krabicemi 

přijatelné velikosti. Protože chudák projevil zájem, kam míříme a proč, vychrlila jsem na něj svůj 

frustrovaný monolog.

„Všechno v Dánsku je tady špatné. Nevyspali jsme se,

v letišním hotelu nás budili místní opilci, taxikáři jsou

hajzlové, kteří se snaží z turistů vytřískat maximum,

naše letadlo má zpoždění a my nevíme, jak se

dostaneme domů, musela jsem vrátit lístky na vlak.“

Chlapík na mě chvíli koukal, a pak zpoza pultu vytáhl

dva kusy lega s tím, že to mám grátis. Chce mi opravit

mínění na Kodaň. Zírala jsem na něj, on na mě,

usmála jsem se, on mé emoce opětoval a nadšeně mi

popřál, ať docestujeme v pořádku. Nadechla jsem se,

pár vteřin přemýšlela, a rázem byl svět hezčí. Srdečně

jsem mu poděkovala a sdělila, že mi zlepšil nejenom den, ale i pohled na Kodaň a potažmo celé 

Dánsko. Je to fajn země s úžasnými obyvateli. Z krámu jsem vycházela jako ve snách. Fakt mě 

nemámí zrak a sluch? 

Prodavač, aniž by to tušil, mě opravdu dárkem v ceně pár eur dostal z deprese do mánie, a ze dna 

mé duše jsem se odrazila a najednou mi bylo fajn. Vždyť je tu krásně. Nejsou všichni v Dánsku 

blbci, najdou se mezi nimi i slušní lidé. Vydala jsem se tuhle pozitivní informaci sdělit Lubošovi, 
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ale do cesty se mi postavila kavárna. Kafeeee. Já dnes ještě neměla kafe! Poručila jsem si ten 

největší hrnek, a slastně jej pila, zatímco jsem si na mobilu zjišťovala stav našeho letu. Mohla jsem 

si to dovolit, opět jsme byli na území Schengenu a EU a tudíž s roamingovými cenami, kdy internet

jsem měla v podstatě za hubičku. Času jsme měli více než dost, letadlo mělo avizované zpoždění 

skoro tři hodiny. 

Jak Luboš příkaz „Please wait“ splnil do puntíku

Po více než hodině jsem se vrátila za Lubošem, který poctivě hlídal naše příruční zavazadla, což 

spočívalo v tom, že se odklidil kamsi dozadu do prostoru, odkud zrovna neprobíhal nástup 

cestujících na palubu letadla, a tam klimbal, zatímco kolem něj byla rozprostřená zrcadlovka a naše

dva batůžky. Já mu tam přidala igelitku s nápisem LEGO a čtyřmi krabicemi uvnitř, a vydala se dál

prozkoumávat letiště. Po kontaktu s prodavačem v prodejně Lego mi už všichni Dánové 

nepřipadali jako kreténi.

Nic optimálního pro nás jsem nenalezla, a na další kafe jsem chuť neměla. Teda ona by byla, ale 

jak jsem psala dříve, ani Dánové, ani Gróňané neumějí udělat dobrou kávu. 
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Když jsem se vrátila k místu, kde jsem Luboše ponechala svému osudu, a to i s našimi zavazadly, s 

nimiž rozhodně neudržoval trvalý oční kontakt, nalezla jsem jej, jak do puntíku plní příkaz, 

objevivší se na obrazovce na naší bráně. Tam totiž do daleka svítil nápis „Please wait,“, což 

doslova znamená „Prosím čekejte.“ Luboš nečinil nic jiného, než že ležel natažen přes tři sedačky, 

tašku s dárky pro děti měl pod hlavou, aby mu tento cenný dárek někdo neukradl, a zbytek byl 

poházen všude okolo, a každý, kdo by sem přišel, by mu bez problémů uzmul moji dokladovku či 

zrcadlovku. Fakt tvrdím, že jej jednou zabiju :-)

To už naše zpoždění narůstalo k téměř třem hodinám, což se začalo jevit jako zajímavé, protože od 

180 minut zpoždění při DOLETU má cestující nárok na

odškodnění. My startovali s 177 minutami zpoždění, což

bylo k zlosti. Jak jen o ty tři minuty zkusit zdržet letadlo? 

Z okna letadla jsme sledovali probíhající nakládku našich

zavazadel, a doufali jsme, že ty naše batohy tam někde

leží. Když jsem viděla způsob zacházení ze strany

leteckého personálu, pochopila jsem, proč je zakázáno

brát na palubu letadla zbraně. To by totiž nemuselo dobře

dopadnout.

Jak dva turisté vystoupili, jelikož

neměli k našemu letadlu důvěru

Přistaven nám byl náhradní stroj, a to starý stařičký

Boeing bulharských aerolinií. Jediný, kdo hýkal nadšením, byl Luboš, zbytek cestujících zůstal 

poněkud paf z omšelosti a zchátralosti interiéru. Můj manžel byl děsně nadšený z toho, že tento dle 

jeho slov muzejní kousek je ještě provozuschopný, a já jeho radost nesdílela, protože opomněl 

malý a nepodstatný detail. V tom letadle poletíme MY. Jakási dvojice turistů dokonce psychicky 

neustála, že by měli cestovat tímto letadlem, a rozhodli se vystoupit, prý je jim cennější život než 

finance, a raději investují do nové letenky, než by spadli. Nenechali si to letuškami vymluvit a 

opustili stroj. 

Musím poctivě přiznat, že mně úplně dobře nebylo, než jsem se ale stačila rozmyslet, zda 

neprovedeme totéž, už bylo pozdě, a letadlo rolovalo na dráze. Nu, nezbyde mi než doufat, že 

šťastně doletíme do cílové destinace.

O důvodech zpoždění ani nutnosti výměny letadla se nikdo z personálu vyjadřovat nechtěl. Jako 

odškodnění jsme pak nafasovali po tatrance, což nás spíše pobavilo, než naštvalo. 
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Letadlo po hodině letu bez problémů přistálo na letišti v Praze Ruzyni, pardon, na Letišti Václava 

Havla. Doba zpoždění činila nakonec bez sedmi minut tři hodiny, takže smolík, co se odškodnění 

týká. To je pech, co? Zase na druhou stranu je nejdůležitější, že start, let i přistání dopadlo dobře. 

Jak jsme z Prahy vyjeli, a znovu se do ní vrátili

Do odjezdu vlaku jsme ještě měli čas skočit si na oběd, protože dlouhým čekáním na sehnání 

letadla nám vyhládlo. Levně se dá najíst přímo v areálu letiště, ale musíte vědět, kde ta restarace 

leží. Já si dala vynikající kuře, Luboš nevím co, fakt si to nepamatuji, a on už vůbec ne, a příjemně 

napapkaní jsme nasedli do busu, který nás asi po tři čtvrtě hodině vyhodil přímo naproti Hlavnímu 

nádraží. To jsme měli pár metrů daleko, ale dělila nás čtyřproudovka se silným provozem a absencí

přechodu či semaforu. Jediná možnost byla sjet pod úroveň silnice výtahem, na ten ale stála dlouhá

fronta lidí. V podstatě celý náš natřískaný autobus se musel nacpat i se všemi kufry do zdviže, kam 

se najednou vešli dva, maximálně tři lidé. Chuťovka. Ještěže jsme měli rezervu, protože jsme tam 

čumákovali dobrých dvacet minut, než na nás přišla řada, a mohli jsme konečně nastoupit. 

Na vlakové stanici jsme si ještě dali kafe, protože až se ocitneme ve vlaku, bude to už pro mě 

pozdě, co se konzumace nápoje s kofeinem týče, přece jenom jsme jeli pozdějším spojem, než jsme

původně plánovali. Naštěstí ještě šly na něj sehnat místenky. 

Usadili jsme se ve vlaku, a ten se po pár minutách

dal do pohybu. Jen co jsme vyjeli z Prahy,

zastavili jsme na jakémsi jejím předměstí, o jehož

existenci coby vlakové zastávky jsem neměla ani

tušení, Praha – Běchovice se to jmenovalo, vlak

tam stál asi 15 minut, a pak se rozjel. OPAČNÝM

SMĚREM. To se jako vracíme zpět?! Panikařit

začali prakticky všichni kolem nás, naštěstí

palubním rozhlasem promluvil kapitán, tedy

strojvedoucí. Došlo k poruše zabezpečovacího

zařízení, trať se stala neprůjezdnou, my musíme jet odklonem, a zároveň se omlouval za zpoždění, 

které tím vznikne. My snad dnes do toho Brna ani nedocestujeme. 

Mimochodem, na „poruchu zabezpečovacícho zařízení“ jsem již poněkud alergická. Na trase, po 

které denně dojíždím do práce, tohle bývalo na denním pořádku, a vlaky mívaly buď zpoždění, 

případně je zrušili bez náhrady, a přišlo mi navíc, že na poruchu zabezpečovacícho zařízení se dalo 

svést vše, počínaje strženými trolejemi, přes auto na přejezdu, a konče erupcemi na slunci. 
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Jak jsem upadla do třináctihodinového komatu

Už jste někdy byli v Lysé nad Labem? Ne? Já taky ne, až nyní. Přes tuto díru jsme nyní jeli, či se 

spíše ploužili, díky vynucené objízdné trase, zpoždění naskalovalo v řádu desítek minut a já se 

rozloučila s představou, že o půlnoci již budu ve vlastní postýlce. Nekonečnou jízdu jsme si krátili 

vyžíráním jídelního vozu, protože náš spoj byl vypraven z Prahy, tudíž naštěstí plně zásoben. 

Aspoň že tak. 

Do Brna jsme dorazili s asi 100 minutovým zpožděním, tedy více než o hodinu a půl později, a 

protože v Brně tou dobou stále trvala Velká vlaková výluka, vystoupili jsme na Dolním nádraží, 

odkud jsme do centra museli asi 15 minut šlapat. Čiňte tak po 20 hodinách, během kterých jste byli

v kuse na nohou, pokud tedy nepočítám sezení v letadle a ve vlaku. Cítili jsme úplně hotoví, 

naštěstí tou dobou, tedy v sobotu kolem 22. hodiny, byly dopravní prostředky relativně prázdné, 

ovšem nevýhodou byla malá četnost jejich odjezdů. Při přestupu jsme samozřejmě trčeli na 

zastávce docela dlouho, než nám konečně dojela šalina. 

Doma jsme se ocitli před půlnocí. V bytě se naštěstí během naší nepřítomnosti nic nepřihodilo, 

pouze nám v chlebníku zplesnivělo zapomenuté pečivo, což se nám nepřihodilo poprvé, a zřejmě 

ani naposledy. Batohy jsme ani nevybalovali, však jsme v nich nic potenciálně nebezpečného 

neměli, v Sisimiutu v hostelu jsme si výbavu vyprali a jediné špinané hadry jsme měli na sobě. 

Však zítra, tedy vlastně již dnes, je taky den, máme na regeneraci celou neděli, než zase 

nastoupíme do pracovního procesu. Dali jsme si rychlou sprchu, chutě se oblékli do vonících 

pyžamek, a vytuhli jsme. U mě nastalo třináctihodinové koma, protože jsem se probudila v neděli 

kolem 13. hodiny v poloze, v níž jsem v noci ulehla, či spíše upadla do postele. 
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Epilog

Asi by to něco na závěr chtělo, ne? Nechce se mi končit příjezdem domů. 

Nyní, když dokončuji přepis deníku z Grónska, je únor, a máme zakoupené letenky na léto. No a 

kam jinam, než opět na tento největší ostrov světa? Do této země jsme se zamilovali. Samozřejmě 

se poučíme z chyb, a já již vím, že se neznámá kytka netrhá, nematlá se po kůži a nestrká se do 

nosu, navíc si hodlám sbalit staré tenké celoprstové cyklorukavice, abych zabránila případné 

toxické reakci na kůži. Více se ale obáváme o stav vody, protože jsme viděli, co horké léto udělalo 

s některými toky, bude to chtít být hodně opatrný a dobře plánovat místa, kde budeme chtít přespat.

Délku 165 kilometrů, kterou trek měří, jsme zvládli, v reálu to mohlo být spíše těch 185 km, ale 

nemám na to důkaz a ani to pro mě není důležité. Víme, že 14 dnů treku je maximum, na který 

jsme schopni odnést na vlastních zádech zásoby. S ohledem na délku treku jsme se museli, zejména

v první polovině, dost hnát, abychom celou trasu zvládli, a nemuseli se pak v půlce otáčet. 

Znamenalo to mimo jiné důsledně ráno vstávat na budík již v 6,30 /kdo mě zná, ví, že je to strašné/ 

a šlapat do nějakých 19 – 20 hodin, než jsme založili tábor. Museli jsme tak nechat bez povšimnutí 

spoustu krásných plácků, které jsme míjeli kolem 17. -18. hodiny, na nichž bychom za jiných 

okolností zůstali a postavili stan. Ráda se vrátím k našemu běžnějšímu postupu, tedy budík na 7,30,

což znamená vylézt ze spacáku v 8,30, a místo na přespání hledat již odpoledne, klidně kolem té 
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17. – 18. hodiny. 

Přes veškeré zažívané příkoří samozřejmě převažují pozitiva, a opravdu jsme si trek užili. 

Rozhodně za mě to byl TOP výlet, a nevím, zda jej ještě někdy něco překoná. 

Sepsala Lea Vargovčíková, vyfotili Lea a Luboš Vargovčíkovi
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