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Prašanu bylo pomálu, přesto se občas podařilo pěkně zaprášit

foto: Petr Novotný
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části proto, že takto konkrétně obdržené
výzvy se prostě přijímat musejí, a zčásti
i kvůli důvěře v hlavního organizátora akce, Petra
Novotného neboli Pedra, ředitele cestovky
Adventura, který místo navštívil v létě 2010 na
mořském kajaku. A tak se na podzim 2011 scházíme
v trutnovské kafírně, vedle Petra i zbytek teamu,
horolezec Radek Nováček, horský vůdce Tonda Volk
a já. Tři posledně jmenovaní se vidí poprvé.
Organizovat podobnou akci není nijak snadné
a právě v organizaci, tedy na důvtipu a zkušenostech organizátora spočívá úspěch nebo neúspěch
akce. Pedro jako profík vše promyslel řádně, vybral
lidi a rozdělil role. Tonda Volk, vůdce UIAGM, měl
za úkol v první řadě vedení a bezpečnost výpravy.
Vedle toho jako spolumajitel rodinné kafírny zajišťoval kávu a čaj. Nenápadný, ale důležitý detail.
Radek, který se podíval například na vrchol Mount
McKinley, je navíc spolumajitelem společnosti Direct Alpine, výrobce technického oblečení určeného zejména pro horolezce a lyžaře, tedy pro nejnáročnější použití. Výpravě dodal jistotu tepelného
komfortu (na které se vedle něj podíleli ještě další důležití partneři, zejména Icebreaker pro nejen
spodní prádlo a Warmpeace pro spacáky). Pedro
vše organizoval a zařizoval. A nakonec já – potah,
primitiv, nabízelo se mi cimrmanovské vysvětlení. Somatotypem však vhodného potaha nepřipomínám a nesplnil bych ani úlohu psů při nečekaném hladu. Takže jsem se ztotožnil s nevyřčenou
rolí dokumentátora.
Před odjezdem jsme se sešli jenom dvakrát, ale
dalo se očekávat, že mezilidsky vše klapne. Alespoň jsme v to doufali.
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Grónsko
Grónsko je největší ostrov světa. Většinu jeho vnitrozemí pokrývá pevninský ledovec, tzv. ice cap.
Proto si často představujeme, že se jedná o plochou ledovou zemi. To ale neplatí v případě po-

břežních oblastí, kde velmi často vystupují hory,
z nichž největší má přes tři a půl tisíce metrů nadmořské výšky. Grónsko je ale ohromná země a nejde ji specifikovat zkratkou – geologicky ani klimaticky. Naše výprava míří na jeho jihovýchodní pobřeží do oblasti Ammassalik. Hory tam rostou do
výšky kolem dvou tisíc metrů a celá oblast je silně zaledněna, takže z ledového sepětí se vymaňují pouze skalní hřebeny a věže. Snad s výjimkou
samotného pobřeží, kde se projevuje vliv moře,

Kulusuk
Přistáváme na šotolinové letištní dráze vyfrézované ve dvou metrech sněhu nedaleko města Kulusuk. Hory jsme z letadla zahlédli mezi
nízkou oblačností jen zřídka, ale ze země už na
okolní kopce vidíme – asi to ale nebudou ty, na
které budeme kreslit vlnovky svých stop, jsou
podezřele malé a nízké. Počasí divné – vlhko, lezavo, kolem nuly, trochu fouká a občas padají
drobounké vločky. Chvíli trvá, než se dostaneme

the coldest place in the World
dlouhé polární noci, absence
rostlin, nepočítáme-li mechy
a vzácně traviny, a s tím
souvisejí nevhodné prostředí pro
teplokrevné savce, potenciální
potravu. A k tomu všemu nic, čím
by si mohl Inuit doma zatopit…
a kde se tak s ledovcem setkáte jen ve formě většinou ohromných ledových přítoků. Celá oblast
je silně protkána fjordy, z nichž některé obvykle
na zimu zamrzají a podle aktuálních teplot nebo
proudění moře se proměňují z cest lodních v cesty ledové, na nichž se vedle skútrů prohánějí tradiční psí spřežení.
Byť předsevzetí byla jiná, v době před odjezdem, která byla rychlá a uspěchaná, jak bohužel
dnešní doba je, nedošlo nakonec na hlubší studium kultury. Mělo to ale i nějaké výhody – člověk
jel do nového prostředí bez očekávání a předsudků. A taky jsme neměli zbytečný strach.

z letištní budovy. Není už ale kam spěchat. Jsme
mimo rozměry naší civilizace, mimo náš spěchající čas. Jsme tam někde, kde dosud tvrdě vládnou zákony matky Země a kde člověk nemá šanci a ani ambice být víc než jen její součást.
Lars, původem Dán, který v Grónsku objevil zemi pro svůj život, je jeden z pionýrů tamního turismu. Vedle něj tu narazíme i na další,
kteří se do tohoto zdánlivě nehostinného koutu
přírody snaží lákat turisty, ale to je stále v první
řadě letní záležitost. V našem případě je duben,
rozuměj zima. Lars se přimknul k tradičnímu
způsobu života Gróňanů, pořídil si psy a sám

Takové a podobné počasí tvořilo rámec naší výpravy. Po prvních třech dnech, přesně, když jsme vyrazili do hor, se vítr utišil, mraky rozpustily a na obloze se usadilo slunce. Po návratu
do Kulusuku slunce zase ustoupilo divokým živlům, že se nám dokonce o dva dny zpozdil odlet.

foto: Petr Novotný
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postavil saně, na kterých nás veze nějaké tři kilometry do městečka Kulusuk.
Kulusuk je vlastně jakýsi shluk barevných
domků a podobě jako všechna ostatní města oblasti má ve svém středu prodejnu potravin, poštu, školu, kostelík a tzv. service house.
To je jakési komunitní středisko, kde se lidé věnují vesměs hygieně – myjí sebe a perou prádlo. Standardně totiž ve svých domcích nemají tekoucí, natož teplou vodu. Domky jsou vybaveny topením na naftu, kterou sem doveze v létě, když rozmrzne moře, tanker. Je to topení snadné a efektivní a zároveň i poměrně
ekologické. I veškerou elektřinu zde musí vyrábět z naftových generátorů. Důležitým aspek-

klamní slogany – dlouhé polární noci, absence
rostlin, nepočítáme-li mechy a vzácně traviny,
a s tím souvisejí nevhodné prostředí pro teplokrevné savce, potenciální potravu. A k tomu
všemu nic, čím by si mohl Inuit doma zatopit… Nafta a moderní civilizace něco změnila,
ale určitě ne vše. Ani dnes není život v Grónsku žádný med.

Civilizace uvězněná v ledu
Přitom už samotný název země – Greenland –
poukazuje na to, že se jedná o zemi zelenou.
Na konci prvního tisíciletí našeho letopočtu totiž ostrov skutečně byl zemí pro člověka poměrně pohostinnou a také se stal cílem kolonizátorů

klady k tomu přežít krutá staletí ve sněhu a ledu
– ten pokryl celé Grónsko až po roce 1400.
Zájem Evropy o Grónsko se pak začal navracet až v polovině 18. století, kdy se v Grónsku díky
úbytku ledu začaly zakládat obchodní osady. V té
době se také podařilo objevit roztroušené skupiny
Inuitů, které dokázaly ledové sepětí přežít. Kultura
těchto tvrdých lidí se zachovala i díky mimořádné
iniciativě polárního badatele Knuda Rasmussena
(1879–1933). Například v grónských legendách,
které sesbíral a vydal knižně, figurují i takové jevy
jako vykrádání hrobů (za účelem konzumace mrtvoly), krádeže dětí, kanibalismus… Není složité si
domyslet, že se podobné praktiky, v situacích, kdy
šlo o holé přežití, skutečně děly.

vykrádání hrobů (za účelem konzumace
mrtvoly), krádeže dětí, kanibalismus… Není
složité si domyslet, že se podobné praktiky,
v situacích, kdy šlo o holé přežití, skutečně děly.
tem grónské civilizace je totiž absence jakýchkoli energetických zdrojů. Pokud tedy nepočítáme naplavené dřevo nebo tulenní tuk. Polární kultury se tak setkávaly a dodnes setkávají snad s největším nepohodlím na planetě.
Zima – the coldest place in the World, tvrdí re-

a misionářů. Až do doby, než přišla malá doba ledová, které se datuje rokem 1310. Na grónském
území se tehdy pohybovaly vedle vystěhovalců
ze Skandinávie zejména komunity Inuitů, které
do Grónska dorazily ze severní Kanady nebo Aljašky před tisíci let. Snad jen ony měly předpo-

Ještě dlouho po druhé světové válce bydleli Inuité v zemljankách, kde každá rodina obývala kóji
a velikosti cca dva krát tři metry, přičemž sestávala obvykle ze čtyř dětí, dvou manželek a jednoho
Inuita. Za potravu jim sloužili zejména tuleni a ryby,
občas se dostal na jídelní lístek nějaký ten alkoun

foto: petr socha
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Začínáme stoupat od moře po ledovci Kerala. Tvar ledovce je pro lyžaře přívětivý a bezpečný, i když to na začátku moc nevypadá.

nebo havran. A ve výjimečných případech i lední
medvěd, kterého sami Gróňané prý považovali za
mořského živočicha. Moře bylo proto místem, kam
se nejvíce upínaly zraky a naděje k přežití.
My bydlíme ve světle modrém domku vybaveném
tak, jako by v něm někdo bydlel tak napůl. Osobní až intimní věci naházené na policích kontrastují se strohým vybavením jakoby ze zbytků domácnosti. Ale proč ne, máme tady teplo, postele se tu
taky najdou, umyvadlem je kanystr s kohoutkem

světloval, že se při setkání s medvědem nemusíme nijak stresovat. Uvidíte ho dlouho dlouho dopředu, pak zamíří k vám pomalým během, takže máte několik minut na to, než se přiblíží na dostřel. Moc jsme tomu nerozuměli. Druhý den jsme
se vydali na jakousi tréninkovou túru po okolí
– vylezeme jen na ten kopec, jak na něj koukáme
z okna. To je tak na půlhodinku. Nakonec to trvalo
hodiny čtyři a našli jsme podle GPS čtyři kilometry. Vzdálenosti jsou v Grónsku značně jinačí. Zdá
se to blízko, ale je to daleko. Postupně jsme došli

lí zvažovali, který kopec druhý den sjíždět – „tam
nejedu, tam jsou kameny“. Skutečně tam byly, ale
ty nejmenší měly průměr 3 metry… Krajina bez
měřítka se může donekonečna zmenšovat, takže pak obří kameny na kopci vypadají jako ty, které tajně vykuklují ze sněhu a ničí skluznice. Mluvíme o túře, která okem opět vypadala jako rozcvička. Po návratu stálo na GPS, že jsme zdolali 14 kilometrů… Silný faktor vedoucí k jinému vnímání
vzdáleností byl patrně i mimořádně čistý vzduch
a z něho pramenící skvělá viditelnost. 9 kilometrů,

Jen si představte, že na vás z každého zákoutí
padá jedno Valée Blanche… Je to, jako by se tu
sešlo hned několik Chamonix!
a v záchodě se vše chytá do speciálního kýble, který, jak doufáme, někdo včas vynese. Čekáme na
počasí a organizujeme poslední detaily: zapůjčení pušky, separaci posledních věcí a jídla na cestu,
rozdělení nákladu – každý vezeme kolem 60 kilo
– a finalizujeme plán. Za dva dny si nasedneme na
saně za psí spřežení a prosti jakýchkoli očekávání
se vydáme se do nitra ledové přírody.
Fenomén č. 1 – vzdálenosti
Grónsko je ale jiné a je potřeba se přenastavit na
jeho specifika. Když nám Lars půjčoval pušku, vy-

ke koeficientu šest. Vše je šestkrát dál, než se zdá,
vše trvá šestkrát déle, než očekáváte. Důvody jsou
patrně následující: V krajině chybí prvky, které by
mohly hrát roli měřítka: stromy a rostliny, budovy.
Podle samotného tvaru hor se pak nedá odhadnout, jak je co daleko. Ba dokonce jsme z počátku nedokázali ani odhadovat sklony. Při alpských
zkušenostech jsme mířili na svahy, které byly zbytečně moc strmé, když jsme si změřili sklon jednoho vybraného, zdánlivě pohodového svahu,
naměřili jsme 35 stupňů. Hezky to demonstrovala
i hláška, kterou Tonda vypustil, když jsme z údo-

kterými jsme vystoupali k prvnímu kempu, vypadalo pohledem zhruba jako kilometr a půl.

V ledničce před větrákem
Konečně nastává akce. Nebe se pročišťuje a i na
další den je hlášeno zlepšení. Balíme své pulky –
polární saně, které slouží k tahání nákladu – a srážíme se druhý den po ránu s třemi řidiči psích
spřežení. Na jedno nakládáme bagáž, na další dvě
pak nasedáme vždy po dvojicích sami. A vyrážíme po zamrzlém moři vstříc divočině! Saně, které
se zde v Grónsku vyrábí bez použití hřebů a šrou-

foto: petr socha
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Puška na zádech nebo na saních doprovázela Radka po většinu expedice. Ledního medvěda jsme naštěstí nepotkali, po návratu do Kulusuku jsem se dověděli, že jeden přišel
skoro až do města, což dokazovala jeho stažená kůže.

bů svázáním provázky, jsou zapřaženy za 10 až
12 grónskými psy. Ti jsou různě barevní, velcí asi
jako huskyové a oproti těm aljašským jsou patrně „méně údržboví“. Bydlí venku na sněhu a větru a jedí zbytky potravy rodiny, hlavně tuleňů. Pro
tamní civilizaci byli donedávna existenční nutností a i dnes mají velký význam. Saně jsou dlouhé kolem čtyř metrů a sedák s karimatkou je široký tak 60 centimetrů. Ne, že by se na nich nedalo trochu pohodlně sedět, ale na dlouhou cestu to moc není. Naštěstí je vždy po nějakých dvou
hodinkách přestávka, kde můžeme protáhnout
a malinko rozhýbat svá ztuhlá těla. Když Pedro
popisoval jízdu do satelitního telefonu pro rozhlasovou reportáž, přirovnal to k sezení v lednici s puštěným ventilátorem. Trefné. Naštěstí, což
jsme tehdy ještě nevěděli, to byla největší zima,
která nás v Grónsku potkala. Trvala necelých jedenáct hodin, než nás uvítal překvapivě útulný a čistý lovecký domek.

Fenomén č. 2 – ticho
Když se ztiší vítr a všichni kamarádi, pominou
všechny generátory zvuku a trochu až jakoby
něco praští přes uši. Ticho. Tak tiché, až znervózňující, protože nezapadá do hluku v nás. Vybízí
k utišení a meditaci. „Slyšíš to ticho?“ „Ano.“ Každý ho slyšel, protože bylo tišší, než to, které se
dá neslyšet.
Před polednem jsme vyrazili od moře a kolem
čtvrté končíme na náhorním plató. Začíná synchronizovaná akce, jakási naše grónská spartakiáda. Pedro vaří, ostatní kopou ostošest, aby včas
vyhloubili přes metr hlubokou díru pro stany.
V Grónsku totiž občas a náhle přichází tak zvaný
piteraq, což je vichr, který stéká z ice capu směrem na východ v rychlostech i přes 250 km v hodině! V tu chvíli neexistuje jiné řešení, než se
prostě zakopat do sněhu. Pro naše stany je potřeba šíře asi 7 x 6 metrů, jinak se tam dva neve-

jdou. Trvá to vždy dvě hodiny a je to naše další a nečekaně významná tělesná aktivita. Přesně v šest, když stany stojí, zapadá slunce za horu
a teploměr startuje svůj rychlosjezd. Za předešlé dvě hodiny jsme stihli usušit propocená trika i stoupací pásy a po výtečné večeři se přesouváme na první táborovou poradu do jednoho ze stanů. A v devět večer už ležíme každý na
svém sněhovém loži a usínáme. Je tu o čtyři hodiny méně než doma, takže není problém včas
usnout a brzy vstát.
První otázka rána je počasí. Vydrží? Jo. Je stejně
nádherně jako včera odpoledne! Pedro vaří snídani (vodu), já kopu latrínu, tak aby na expedici
nebyla jediná činnost nepohodlná. Snídáme rozvážně a požitkářsky – přece jen si to krásné počasí musíme vychutnat – a poté vyrážíme za naším
prvním sjezdem. Jdeme, jdeme, jdeme… Vybraný
cíl se blíží pomalu, ačkoli šlapeme vzhůru po ledovcovém plató skutečně poctivě. Může za to fe-

foto: petr socha

Do divočiny
A druhý den nastává den D. Velkolepým způsobem. Sluníčko vládne obloze a my svištíme posledních několik málo hodin po zamrzlém fjordu,
někdy po sněhu, většinou však po naleštěném
ledu kolem ústí velkolepých ledovců až k čelu
toho našeho. Jmenuje se Kerala. U něj vystupujeme a loučíme se s psovody. Po celých dalších 8
dní zůstaneme sami v grónské divočině.
Krásné počasí silně kontrastuje s našimi dosavadními zkušenostmi a já mám potřebu při
každé zastávce na vydýchání děkovat a prosit
jej, aby s námi ještě vydrželo. Monumentálnost
okolí je ve svitu slunce opojná. Jen si představte, že na vás z každého zákoutí padá jedno Valée Blanche… Je to, jako by se tu sešlo hned několik Chamonix! Stoupáme lehce oděni, ale silně namazáni krémem s vysokým UV, pomalu po
zasněženém těle obřího ledovce, trhliny, které
se zdálky zdají sotva průchodné, se s úbytkem
vzdálenosti navzájem vzdalují a umožňují velkorysý průchod.

Přestožeže jsme jedli jako králové, vařila se pořád jenom voda

foto: petr socha
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nomén jedna, který ještě nemáme dostatečně zažitý – vzdálenosti. Než se dostaneme pod kopec,
musíme měnit plán. A nahoře před sjezdem – byť
fascinováni výhledy – narážíme na sněhovou
realitu. Déšť, který do oblasti přišel neobvykle
v březnu, prolil kopce vodou. Od té doby něco
málo napadlo, ale vítr, možná sám piteraq, sníh
uklidil do nějakých tajných zákoutí nebo přibetonoval k ledové vrstvě. První sjezd je spíše hledání a trápení než požitek. Nicméně je to jediná vada na kráse dne. Přes den i navečer mnohokrát děkuji a prosím.
Odpoledne v grónských horách, to je něco!
Slunko svítí a suší oděvy i ponožky, hřeje lidi se
schopnostmi rentgenu, tedy velmi hluboko pod
povrchem, v mozku i v srdci. Nezbývá než zevlovat, případně něco mlsat, popíjet nebo pokuřovat. Zažitá stále těkající potřeba udělat něco praktického, vyrazit někam do práce nebo prostě hledat okamžité uplatnění, naráží na všudypřítomné
nic. Hory jsou nedosažitelné za ledovou krajinou
a tvoří tichou kulisu tohoto pozemského ráje. Nezbývá, než se jen kochat, nevěřit svým očím a dokola děkovat a prosit.
Noc má stejně příjemný průběh a ráno taktéž
– nebe je opět modré a kolem slunce svatozář,
takže začínám nesměle věřit, že ten krásný dar,
který nám byl dán, není jenom na den nebo dva.
K výstupu si volíme jižní úpatí hory, té, která je
nejblíže našemu kempu. Je to ten kopec s kameny. Slunce peče a my se sápeme nahoru přehledným terénem. Nahoře svačina, kochačka, výhledy na moře a ledovce, které spatří oko jen hrstky
vybraných smrtelníků. A sjezd, typická jarní lyžovačka s firnem na stabilním podkladu. Rychlý návrat sjezdem až ke stanu a vhodně vybraná trasa výšlapu nám přihrála několik dalších vzácných
hodin lenivého odpoledne v Grónských horách.
Večeře je vždy před šestou a je to největší jídlo dne. Pedro uvaří vodu, kterou nalije do pytlíků s vakuově dehydrovanou potravou zn. Travel
Lunch a zamíchá. Čerstvě zalitý pytlík vkládá do jakési neoprenové misky (zn. Optimus), kde si směs
dlouho uchová svou teplotu. Za pět minut pak vybobtná třeba v rizoto, různé těstoviny, brambory
s masem, chilli con carne… Jídlo jíme přímo z pytlíku v neoprenové misce – pěkně si při tom ještě ohřejeme ruce – dlouhou lžící, a je to tedy slast.
Na závěr jen olíznout lžíci a vyhodit pytlík. Žádné
špinavé nádobí, žádné složité operace. Snídaně je
podobná, jen složená z různých směsí müsli, oběd
studený ve formě speciálních tyčinek, vše opět od
Travel Lunch. Jako pamlsek při každovečerních
stanových mejdanech slouží sušené ryby, uzené
vakuované lososy nebo slovenský špek.
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Do kempu číslo dvě
Ráno vstáváme přirozeně brzy a balíme kemp. Po
desáté vyrážíme vstříc novým zákoutím. Stoupáme po mírně skloněném ledovci, co tři čtvrtě hoPozor na kameny!

občas a náhle přichází tak zvaný piteraq,
což je vichr, který stéká z ice capu směrem na
východ v rychlostech i přes 250 km v hodině!
V tu chvíli neexistuje jiné řešení, než se prostě
zakopat do sněhu.

Noční kemp – podobně světlá obloha byla i uprostřed noci

diny je pauza na svačinu a pití. Z nebe na nás dohlíží dobře naladěné slunce opatřené neoddělitelnou svatozáří, halovým jevem ve formě veliké kružnice. Třetí přestávka je zdánlivě přímo pod
sedlem. „Tos tedy vybral, Tondo, dramaticky, těsně
pod sedlem, po prvních pár krocích po svačině se
objeví nové údolí“. Omyl. Na vrchol průsmyku vystoupáme až přesně v čase další přestávky. Fenomén vzdálenosti nám dává další a další školení.
Fenomén č. 3 – nadmořská výška
Jak se tak drápeme s těžkými saněmi vzhůru průsmykem, něco mi nehraje. Tělo se chce zastavovat a odpočívat častěji, než je třeba. Zjišťuji, že nejsem zadýchán zdaleka tak, jak bych to očekával,
tedy lépe řečeno, jak to samo tělo očekává. Když
se chci nadechnout, stačí jeden silný nádech, a je
klid. Žádné dlouhé vydýchávání, žádná motolice… Bingo – nadmořská výška! Ačkoli vše působí
dojmem, že jsme třeba v nejvyšších partiích Alp,
jsme v pouhých sedmi stech metrech! Tělo, nebo
snad naše podvědomí je automat, který si spojuje vjemy a říká – pozor, tady máš být zadýchaný.
Ale plete se. Ledový svět v nadmořské výšce nula
až tisíc metrů má ohromnou výhodu v tom, že je
člověk okamžitě bez aklimatizace připravený podat slušný fyzický výkon bez rizika horské nemoci
nebo jen únavy z výšky.
Kopeme díru (spočítal jsem to na 6 400 lopat)
a kemp stavíme zase v maličko jiném ledovém

světě, jsme o tři sta metrů výš a možná hlavně
tím se mění i klima. Je tu větší zima faktická, ale
menší zima pocitová. Zvláštní. Že by vlhkost?
Menší pohyb vzduchu? Když kolem deváté jdeme do spacáků, na teploměru je -23° C. Spíme
ale v plném komfortu až do rána.

Neděle
Neděle se v takto posvátném kraji musí alespoň
malinko ctít. Je neuvěřitelně krásné ráno. Slunko vyhnalo teplotu někam k nule, krajinu ovlá-

dá mocné ticho a onen pocit svátku prostupuje
vše kolem. I nás. Snídáme rozvážně, navazujeme kávou a nikdo se nikam nehrne. Jsme jaksi
vnitřně ztišení, dokážeme unisono jen tak mlčky sedět na našich saních a zírat do magického
okolí. Skutečná horská mše, která nepotřebuje
slova. Možná jste také někdy pocítili onu jedinečnou energii hor, jak člověka zachytává, oslovuje a očišťuje svým tichem. Zde jsem měl až
pocit, jakoby ze země sálaly vodotrysky explodujících jisker.
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Porada v centrálním stanu

foto: petr socha
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Zaledněné svahy všude, kam se podíváš. úzké žleby i modré aspirující na titul nejširší sjezdovka světa

Rituál skončil v půl dvanácté, kdy se vydáváme zdolat jeden z nedalekých vrcholů. Za dvě
hodiny se dotýkáme, poprvé po několika dnech,
pevné země skalního výběžku. Z jeho hřbetu se
nám otevírají pohledy do dalších dvou ohromných ledových obýváků rozdělených prastarým
kamenným zdivem a opatřených stejně úchvatným blankytným stropem s putující sluneční
lampou. Nadstandardní výbavou jsou pak všemožné sjezdovky, od zelených širokých po černé úzké a dlouhé žleby, jen si vybrat. Je to luxus,
mít tak ohromné lyžařské středisko přímo v obýváku! Jsme součástí nekonečna.
Svatou neděli ještě oplodňuje nádherný sjezd
po jedné z nejširších sjezdovek světa, dlouhá

odpolední meditace, slavnostní večeře a společenský večer, který začíná v jednom ze stanů už
v 17:40.

Pondělí – do práce
Další přesun je netradiční – pojedeme po ledovci dolů k fjordu, čeká nás tedy sjezd s plnou náloží a pulkama. Těžko se dá odhadnout, jak rychle to půjde, takže plán je otevřený. Prudké úseky jsou nepříjemné, saně nás předjíždějí a nejednou končí v kotrmelcích. Každý hledá svou metodu, saně nakrátko u nohy jako psa, saně před
sebou, saně pod sebou. Sezení obkročmo s lyžemi na saních mě baví nejvíc, kde to není moc
nebezpečné, jedu jako velké dítě na velkých bo-

bech. Dole v údolí jsme překvapivě brzy, šlapeme širokou deltou ledovcového potoka, Pedro střílí plány, které se vzápětí samy vracejí za
oponu reality, takže to táhneme dál a dál, podél proudícího potoka, po ledovém fjordu, přes
kry a trhliny… Slunci se to asi nelíbí, protože se
schovalo za šedivý závěs a místo sebe poslalo do
práce vítr. Až po 22 zdolaných kilometrech nacházíme místo pro kemp. Je pouhých -5° C, ale
mnohem větší zima než včerejších -20. Nepopletlo to lidstvo nějak s těmi teploměry?
Ráno je ale krásně! Další báječná túra do bočního údolí za jarním firnem s výhledy na částečně zmrzlý fjord a z výšky i na vzdálené moře poseté obřími kusy odplavených ledovců. Krás-
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Kde je moře zamrzlé, jezdí se na saních, kde není, používají se lodě
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Kummit – zpět mezi lidmi. Na základě našich zážitků se ck Adventura rozhodla vypsat lyžařský zájezd do grónska, a právě kummit bude sloužit jako hlavní základna akce

ný, dlouhý sjezd terénem, který nabízí nejméně šestkrát tolik lajn, než jak to známe z jiných
hor. Na lyžích až ke stanu, večer ještě procházka
s puškou k moři a první nealkoholický mejdan.
Vsuvka. Alkohol došel. Ačkoli nelze popřít, že
důsledky alkoholu ve společnosti jsou často negativní, na jeho pozitivní roli se obvykle zapomíná. Kolik třeba vzniklo po alkoholovém uvolnění lásek a přátelství? Kolika umělcům pomohl
k inspiraci? V našem případě hrál jinou roli, vedle dezinfekční snad ještě stmelovací. Není důvod
popírat, že trocha alkoholu na expedice patří.
Plán na zítra je vydat se stejným směrem, pokud bude počasí pro. Počasí v Grónsku je ale jedna velká neznámá. Z počátku jsme poctivě chytali satelitním telefonem esemesky s předpovědí, než jsme zjistili, že je úplně mimo. První čtyři sluncem zalité dny mělo podle zpráv foukat
35 m/s a sněžit. Po pár dnech se Pedro přestal
o esemesky zajímat. Jsme svěřeni přírodě, kde
esemeska stejně nic nezmění. A kdo ví, jak to
opravdu v přírodě funguje? Dokáže třeba ovlivnit počasí pouhá lidská vůle?
Probouzím se ve 3:30 – dostatek spánku bych
mohl označit jako fenomén č. 4, chodíme spát
v devět a vstáváme po sedmé, což nám dává deset hodin spánku denně –, poslouchám noční ticho, načež začne něco jemňoučce šustit o tropiko stanu. Sněží. A je to stále hustší a hustší. Znamená to jedno – túra se ruší a pokračujeme podél fjordu do města Kummit (čti Kumjút).
Hlavní partneři:

Je to už takový loučení. Kummit je od kempu pouhých sedm kilometrů a my tak nějak tušíme, že to nej z grónského putování máme
za sebou. Snad maximálně túra či dvě, ale už
s městem za zády. Kloužeme na pásech ve
zmrzlých stopách skútrů jako běžkaři a kolem
poledne jsme ve městě. Začíná smetištěm, pak
heliport, hřbitov s vysokým drátěným plotem,
až pak první domky. Určitě budíme více pozornosti než v Kulusuku, kde jsou turisté díky letišti jev normální, sjezd po cestě k Pilersuisoku
– tak se jmenují zdejší supermarkety – zakončuji pádem před zraky domorodců. Na schodech
obchodu si dáváme pivo, pročež jsme z nich
vzápětí vykázáni.
Kummit je okem lyžaře nádherné místo.
V okolí stoupají mohutné hory s parádními svahy a zdá se, že na některé by dokázal vyjet i skútr, aby se člověk mohl zaměřit jen na jízdu dolů.
My takové ambice nemáme, ale z toho mála, co
jsme viděli, Kummit vybočuje svým lyžařským
potenciálem na první pohled. Třeba tu někdy
vznikne nějaká lyžařská základna…
Užíváme pohostinnosti tamního service housu, po nějakých 14 dnech se sprchujeme a měníme prádlo (opravdu mi stačil jeden komplet
spodního prádla Icebreaker). Pěkné počasí se
už vyčerpalo, na túru už to nedá, i když jsme
obdarováni jedním silně spektakulárním podvečerem. Po dvou nocích přeplouváme na rybářském člunu mezi krami a přes slupky ledu

asi 20 kilometrů k fjordu Isortok, odkud pak pokračujeme na dvou psích spřežení zpět do Kulusuku.
Kruh se uzavřel. Počasí se vrátilo ke své mizerné vizáži, že jsme dva dny museli čekat na letadlo.
Grónsko se svými tvrdými podmínkami určitě umí připravit peklo na zemi. Aby se ale uchovala rovnováha, je nasnadě, že musí být schopno
přichystat i ráj. Mám dojem, že jsme dostali příležitost do něj nahlédnout. Takže si za ten slunečný týden v horách dovolím poděkovat i na stránkách časopisu: děkuji!

Post scriptum
Silné zážitky se obvykle usazují hluboko a vynořují se pomalu a se zpožděním. Dlouho jsem po
návratu čekal, až se mi všechny souvislosti spojí a budu mít z celé cesty ucelený dojem, až mě
málem zaskočila redakční uzávěrka.
Grónsko je jednou ze stále menšího počtu pozemských zákoutí, které člověk nepřestavěl a nezotročil. Dýchá a komunikuje jinak, než jak jsme
my, „vyspělí“ Evropané zvyklí. Není jednoduché
ho pochopit a přeložit do našeho jazyka. Ale lze
vycítit, že je štědré, že návštěvníka naplní něčím, co ho trochu změní, možná vrátí zpět, možná přibrzdí, možná pootočí. Uvidíme, co se ještě
z našich niter ještě vyplaví. A jestli se do Grónska
za deset let opravdu vrátíme, jak jsme si na konci
cesty předsevzali.

Partneři:

PANTONE :

ROUGE 186 CVC
GRIS 425 CVC
PROCESS BLACK CVC

