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Na lyžích horami východNího 

GróNska
Jen na málokterém letišti na světě vás bude místo  
autobusu či taxi čekat psí spřežení. v malé osadě kulusuk  
na pobřeží východního Grónska je to i na počátku  
21. století stále nejběžnější dopravní prostředek.

TExT a fOTOgRafIE petr novotný
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Konečně se vzduchem ozvalo prásknutí bičem a naše tři spře-
žení se s neuvěřitelnou lehkostí a neskrývaným nadšením roz-
letěla po zamrzlém fjordu. Deset až dvanáct psů, uspořádaných 
u každých saní do typického grónského vějíře, jako by přesně 
vědělo, kam míříme. Jak jsme ale později poznali, ovládání jed-
notlivých smeček nebylo zase až tak snadné. Stačilo projet kolem 
loveckých děr vyhloubených v tenkém ledu a jejich poslušnost 
byla silně narušená pachem předchozích úlovků.

Představa, že zamrzlá mořská hladina je zcela rovná, také ne-
odpovídala skutečnosti. Zdejší fjordy jsou i v zimních měsících 
pokryté obrovským množstvím ledových ker odlamujících se 
s železnou pravidelností od nedalekých ledovcových splazů či 
unášených Dánským proudem podél celého pobřeží východního 
Grónska. Jízda na saních tak v mnohém připomínala jízdu jakýmsi 
labyrintem. Při příjezdu k pevnině jsme navíc překonávali zamrzlé 
vlny vznikající neustálým pohybem mořské hladiny během přílivu 
a odlivu. Pro naše inuitské společníky byl však pohyb v ledovém 
království rutinou, a tak jsme dokázali bez větších komplika-
cí během prvního dne urazit více než devadesátikilometrovou 
vzdálenost. Naším cílem byla malá lovecká chata ležící na dohled 
od mohutných ledovcových splazů Kerala a Knud Rasmussen.

Od nástupu na ledovec Kerala nás dělilo už jen několik hodin 
a naši inuitští přátelé celý večer plánovali, jak naloží s cestou zpět 
domů. U nedaleké osady Sermiligaq se pokusí ulovit několik 
halibutů, zkontrolují žraločí past a samozřejmě si nedají unik-
nout jedinou příležitost k lovu tuleňů. Průzračná noc přinesla 
teploty okolo čtrnácti stupňů pod nulou.

Tloušťka ledu uprostřed fjordu Sermiligaq, který jsme museli 
ráno ještě jednou překonat, se v těchto místech pohybovala až 
na samé kritické hranici několika centimetrů. Četné praskliny 
naštěstí dočasně scelil noční mráz. Nezbývalo než plně důvěřovat 
zkušenostem našich přátel.

vnějším okolnostem jsme tak získali unikátní možnost hlouběji 
proniknout a poznat život místní lovecké komunity a také se lépe 
připravit na dvoutýdenní cestu do ledové divočiny.

Jednou ze základních dovedností, se kterou jsme se ještě před 
samou výpravou museli seznámit, byla obsluha kulovnice, tedy 
zbraně, bez které místní obyvatelé během zimních měsíců ne-
opustí hranice své vesnice. Důvodem je obava z náhodného 
setkání s vládcem zdejších ledových plání nanukem, tedy velkým 
lovcem neboli ledním medvědem. Jak jsme se však postupně 
dozvídali, toto setkání je i v zimních měsících zcela ojedinělé 
a řada místních nám prozradila, že medvěda ještě nikdy nespat-
řila. Ve zcela opačné situaci je asi nejrozšířenější zdejší mořský 
savec tuleň, který je doslova alfou a omegou života místních 
obyvatel. Odjakživa je pro místní důležitou součástí jídelníčku, 
jeho kožešina se dodnes vykupuje za celkem vysoké ceny a tu 
a tam je možné spatřit i tradiční kožešinové výrobky. Tulení 
tuk se dlouhá staletí využíval k svícení či přitápění a dnes je 
nedílnou součástí potravy tažných psů. A tak jsme cestu za ly-
žařským snem začali nečekanou zajímavou exkurzí do života 
eskymáckých lovců a jejich rodin.

Třetí den ráno jsme už byli ve střehu, připraveni na povel nalo-
žit lyže a pulky na dlouhé inuitské saně a konečně vyrazit vstříc 
ledovému dobrodružství. Počasí již bylo příznivější, ranní teplota 
klesla k deseti stupňům pod bodem mrazu a několikadenní ob-
lačnost konečně prostoupily sluneční paprsky. I předpověď pro 
následující dny byla příznivá a slibovala nádherné počasí. Naše 
lehké a skromné vybavení odpovídalo dlouhodobým statistikám 
pro tuto oblast v jarních měsících. Průměrná denní teplota se 
na hladině moře pohybuje jen několik stupňů pod nulou a ani 
maxima neklesají příliš hluboko. Navíc i délka denního světla 
se na jaře výrazně prodlužuje. Slunce jsme si užívali v průměru 
dvanáct hodin denně. 

TradičNí iNuiTské psí spřežeNí 
zde v zimních měsících s oblibou využívá téměř 
každá rodina. Doprava je tak nejen stylová, 
nýbrž i ekologická a tichá. Tři inuitští lovci se 
svými psími přáteli čekali letos na jaře i na naši 
lyžařskou výpravu směřující do nitra zdejších 
úchvatných a liduprázdných hor.

Byla to už naše druhá výprava do východního Grónska. Tu první 
jsme uskutečnili s kajaky vlastní výroby v létě 2010. V labyrintu 
hlubokých fjordů jsme tehdy z mořské hladiny vzhlíželi ke zdej-
ším skalnatým a zaledněným vrcholům a nikoho z nás ani ne-
napadlo, že bychom se po jejich svazích mohli někdy pohybovat 
i v zimě a na lyžích. Teprve korespondence a fotografie zaslané 
naším dánským spolupracovníkem Larsem Ankerem, autorem 
několika fotografických publikací ze života lovců ve východním 
Grónsku a podnikatelem v turistickém ruchu v Tasillaqu, se 
pro nás staly odrazovým můstkem k další grónské výpravě. 
Tým tentokrát tvořila čtveřice lyžařů a horalů. Cílem cesty bylo 
nejprve se prostřednictvím psích spřežení dopravit po hladině 
zamrzlých fjordů na vzdálený ledovec Kerala. Zde posléze vybu-
dovat několik arktických stanových kempů, které se pak stanou 
dočasnou základnou pro výpravy do okolních hor. Na jejich 
panenských svazích jsme se následně pokusili uskutečnit několik 
lyžařských výstupů a prvosjezdů. 

Po přistání na miniaturním letišti v Kulusuku nás čekala 
mlha, silný vítr a teploty těsně bod bodem mrazu. Vzhledem 
k aktuální  předpovědi počasí bylo jediným smysluplným řeše-
ním přijmout několikadenní útočiště v dřevěném domku jedné 
z inuitských rodin trvale žijících v nedaleké lovecké osadě. Díky 

Na zamrzlé mořské hladině 
i v zimě pluje množství 
ledových ker a úlomků, 
cestu je nutné neustále 

hledat.

Na konci dubna se na zamrzlé mořské hladině 
v oblasti Tasiilaqu objeví první praskliny. 
pohyb na saních s psím spřežením bude 
možný již jen několik následujících týdnů.
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Vlevo nahoře: centrální část fjordu ammassalik 
je i v zimě nutné překonávat na palubě 
rybářských člunů. Vlevo dole: příprava 
dehydrovaných potravin není v polárních 
podmínkách až tak náročná, nutné je pouze 
neustále připravovat dostatek teplé vody. 
Vpravo nahoře: slunce už na jaře svítí až do 
podvečerních hodin. Vpravo dole: večery jsme 
trávili na společných poradách ve stanu, po 
deváté jsme již většinou spali.
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zajímavější oblasti v  okolí, kam bychom chtěli vyrazit následující 
den. Po necelém týdnu cestování jsme měli své sny nadosah.

Následující ráno jsme si vychutnávali už v naprostém klidu 
a vlastně jsme ani příliš nespěchali. V klidu jsme si připravili 
vydatnou snídani a dostatečnou zásobu tekutin. S přicházejícím 
sluncem okolní teplota rychle stoupala, a proto jsme mohli vyra-
zit jen v tričku s krátkým rukávem a nezbytnou kšiltovkou. Náš 
první výstup směřoval do svahů na sever od kempu. Nalehko, jen 
s potřebným bezpečnostním vybavením jsme stoupali vzhůru 
firnovým svahem. S každým nastoupaným metrem se vynořo-
valy nekonečné prostory a další a další hory okolo nás. Hlubo-
ko pod námi se třpytila blankytně modrá hladina zamrzlého 
fjordu Sermiligaq. Na západ od nás jsme v nekonečné dálce 

tušili rozlehlý pevninský ledovec. Brzy 
odpoledne jsme vystoupali až těsně 
pod skaliska tvořící bezejmenný vr-
chol kousek nad námi. Zmrzlý firn 
v odpoledním svitu konečně povolil 
a nás čekal první překrásný sjezd zpět 
dolu do údolí. Na ledovcovém plató 
pod námi vypadaly naše stany jako 
nicotná tečka v nekonečném bílém 
prostoru. Se zatajeným dechem jsme 
si o něco později od stanu prohlíželi 
každý tu svou tenkou vlásenku, jedi-
nou lidskou stopu zanechanou v jinak 
liduprázdné krajině okolo nás.

Po čtyřech dnech jsme přesunuli 
svůj ledovcový základní tábor o pat-

Těsně před polednem jsme dorazili pod mohutný ledovco-
vý splaz Kerala. Během několika krátkých okamžiků jsme se 
s naším dočasným doprovodem rozloučili a ocitli jsme se zcela 
sami uprostřed nekonečných ledových hor. Nebe bylo blankytně 
modré a zavládlo bezvětří. Okolo nás se rozprostřelo neuvě-
řitelné ticho. Napnuli jsme na lyže stoupací pásy a pomalým 
krokem, tak, abychom se příliš nezpotili, jsme vyrazili vzhůru 
na ledovcové plató nad námi. 

Po třech hodinách jsme vystoupali do nadmořské výšky oko-
lo 400 metrů a začali jsme budovat svůj první arktický kemp 
na úpatí bezejmenného horského masivu. Obklopovala nás 
hradba ostrých horských masívů v čele s nejvyšší horou celé 
oblasti – dvoutisícovým ostrým štítem Rytterknagten. Zhruba 
po dvou hodinách usilovné práce jsme 
měli stany postavené na dně metr hlubo-
kého záhrabu. Na jeho okraj jsme navr-
šili asi půlmetrový sněhový val tak, aby 
nás na otevřené ledové pláni dokonale 
chránil před případným silným větrem. 
V zimních měsících se čas od času obje-
ví nebezpečná vichřice piteraq, jejímuž 
náporu by nechráněné stany mohly jen 
stěží odolat. Dokonalé ticho přerušil 
k večeru až monotónní zvuk benzino-
vého vařiče. Teplota ve stínu mezitím 
klesla až pod dvacetistupňovou hranici 
a dokonale čisté nebe slibovalo poslední 
letošní šanci k pozorování polární záře. 
Ještě před setměním jsme vytipovali nej-

konečně se 
vzduchem ozvalo 
prásknutí bičem 

a naše tři spřežení 
se s neuvěřitelnou 

lehkostí 
a neskrývaným 

nadšením rozletěla 
po zamrzlém fjordu.

Předchozí strana: pod paprsky odpoledního slunce 
alespoň na chvilku povolila vrstva zmrzlého firnu 
a sjezd zpět dolů k mořské hladině se proměnil 
v nezapomenutelný zážitek. Na rovných úsecích 
bez překážek dokáže psí spřežení běžet rychlostí  
i více než deset kilometrů v hodině.
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Vlevo nahoře: v zálivu Tuna jsme se museli 
vypořádat z velmi nesourodou a rozpraskanou 
mořskou hladinou. Vlevo dole: inuité zcela 
běžně parkují svoje rybářské lodě a čluny 
na zamrzlé mořské hladině. Vpravo nahoře: 
Jakoukoliv zastávku věnují psi okamžitému 
spánku a odpočinku. Vpravo dole: Fotogenický 
kulusuk je přímo ukázkovou inuitskou vesnicí.
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dál, mezi obrovskými bludnými kame-
ny v místech, kde jsme tábořili už před 
dvěma lety na naší kajakářské výpravě.

Přestože jsme byli nedaleko inuitské 
osady Kuummiit, nic nenasvědčovalo, 
že jsme se přiblížili na dosah civilizace. 
Pouze jsme si všimli několika stop psích 
spřežení na mořské hladině. Opět se 
vyjasnilo, a tak jsme následující ráno 
znovu stoupali nalehko do hor. Nej-
bližší vrcholy dosahovaly stále hranice 
tisíce metrů. Slibovali jsme si, že z této 
výšky bychom mohli spatřit nezamrza-
jící hladinu fjordu Ammassalik. Ten-
to fjord dal jméno celé zdejší oblasti. 
Jeho název se odvozuje od inuitského 
ammassat, což je jméno pro drobnou 

štíhlou rybku, huňáčka severního. Místní lovci ji ve velkém 
množství loví v letních měsících. Hladinu však pokrývala vrstva 
nízké mlhy; přesto byl i tento sjezd opět nádherný. 

Následující ráno jsme se probudili do naprosté tmy – tropika 
stanů během noci překryla asi deseticentimetrová vrstva čerstvé-
ho sněhu. Všude kolem se povalovaly chuchvalce mlhy a nízká 
oblačnost se začala rozpadat až během dopoledne. Rozhodli jsme 
se pro přesun do vesničky Kuummiit, odkud bychom se mohli 
následující ráno ještě pokusit vystoupit na hřeben nad osadou či 
na nádherný přilehlý ostrov a vrchol Avalaatseq. Necelých deset 
kilometrů jsme urazili přibližně za dvě hodiny a za překrásného 
odpoledne jsme dorazili do osady vyhlášených lovců a rybářů. 

Útočiště jsme nalezli v domku, kterému se v inuitských ves-
nicích říká servis house. Vlastní přívod vody má ve vesničce 
jen málokterý domek, a proto se místní chodí do servis housu 

náct kilometrů a čtyři sta výškových 
metrů směrem k jihu. Počasí zůstávalo 
i nadále stabilní a předpověď týdenního 
slunečného počasí se měnila v původně 
těžko uvěřitelnou realitu. I v následují-
cím kempu jsme řešili podobné dilema 
jako v předcházejícím: na který z okol-
ních svahů vystoupit? Nabídka jedno-
značně převyšovala poptávku a žádná 
z variant nebyla špatná. Na arktické 
podmínky jsme se již výtečně akli-
matizovali, a i když se noční teploty 
přibližovaly k třicetistupňové hranici, 
nepociťovali jsme během spánku žádné 
větší problémy. Slunce vycházelo okolo 
páté hodiny ranní, a když jsme se pro-
bouzeli, bylo již obvykle příjemných 
minus patnáct stupňů. Teprve když se po několika dnech objevil 
v noci okolo měsíce nenápadný rozptýlený prstenec, tušili jsme, 
že čas sestupu dolů do údolí nadešel. Následující noc i ráno bylo 
cítit nepatrné oteplení a do té doby úplné bezvětří vystřídal svěží 
jihovýchodní vítr. 

Cesta z ledovcového plató dolu do údolí byla výrazně rychlejší 
než výstup, i trhlin bylo podstatně méně, než jsme očekávali. 
Mířili jsme zpět k mořské hladině do zálivu Tunu. V okamžiku, 
kdy jsme sestoupili z ledovce zpět na pevnou zem, se postup vý-
razně zpomalil. Pohyb morénou a deltou menší horské říčky byl 
nesmírně náročný. Bylo nutné složitě obcházet hluboké kaňony, 
které ve štěrkovém korytě vytvářela v letních měsících proudící 
tající voda. Ve chvíli, kdy jsme vstoupili na zamrzlou mořskou 
hladinu, začal navíc foukat velmi silný vítr. Závětří pro zbudo-
vání dalšího arktického kempu jsme hledali ještě o pěkný kus 

pobyt v servis housu 
pro nás navíc byl 
hotovou studnicí 
informací. ačkoliv 

jsme se domlouvali 
jen stěží, některé 
posunky a úsměv 
jsou srozumitelné 

na celém světě stejně.

každodenní úlovek je i dnes nevyhnutelnou 
potřebou každé inuitské rodiny. Na protější 
straně: lyžařské sjezdy představovaly vrcholné 
okamžiky naší výpravy.
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naši přátelé se sáněmi. Počasí se v zá-
věru cesty opět zhoršilo a nepříjemné 
difúzní světlo nám nakonec znemož-
nilo i závěrečný lyžařský výstup. Přesto 
jsme ani v nejmenším nelitovali. Pů-
vodně ryze sportovní výprava získala 
zajímavý sociální rozměr, který  se pro 
nás stal nakonec jedním z nejsilnějších 
zážitků z celé cesty.

Poslední noc v Kulusuku jsme opět 
strávili posloucháním mnoha dalších 
loveckých historek, tedy podobným 
způsobem, jakým se zde po staletí pře-
dávají zkušenosti z generace na gene-
raci. S obdivem ke skromnosti a účel-
nosti lidského bytí, které by se mohlo 
na začátku 21. století stát příkladem 

pro řadu oblastí po celém světě, jsme se rozloučili s tvrdým, ale 
úžasným světem východního Grónska. S obrovským respektem, 
ale i s nadějí, že se sem někdy opět vrátíme.   

PeTR NOVOTNý, autor reportáží z cest uskutečněných s lyžemi 
i mořskými kajaky do oblastí východního Grónska, pracuje řadu let 
jako ředitel cestovní kanceláře Adventura, která se specializuje na tu-
risticko-poznávací programy směřující do nejzajímavějších míst celého 
světa. Pro českou redakci National Geographic zároveň připravuje 
sérii úspěšných výprav za poznáním „Cesty s National Geographic“. 
Mezi nejúspěšnější projekty patří fotografické workshopy v Keni 
a Tanzanii nebo populární výpravy „České stopy ve světě“ (například 
egypt – po stopách české egyptologie, Velikonoční ostrov s badatelem 
ing. Pavlem Pavlem, Keňa – výprava k českým nosorožcům nebo při-
pravovaná cesta do Peru za indiánským kmeny s Olgou Vilímkovou). 

vykoupat, vyprat, poklábosit, ale také 
kuchat ryby či porcovat ulovené tuleně. 
Jedna z místností je určená návštěvám, 
a tak jsme po necelých dvou týdnech 
opět ulehli do čisté postele.

Pobyt v servis housu pro nás navíc 
byl hotovou studnicí informací. Ačko-
liv jsme se domlouvali jen stěží, někte-
ré posunky a úsměv jsou srozumitelné 
na celém světě stejně. A tak jsme měli 
příležitost sledovat obratnost místních 
žen při práci s tradičním grónským no-
žem ulu či muže při opravě rybářského 
náčiní. Pozdravit se s kupou usměva-
vých dětí i získat nějaké suvenýry, které 
místní nesměle vybalovali ze svých ba-
tůžků. Velkým zážitkem byla návštěva 
přístavu, respektive hrany ledové kry, u které místní přistávali 
při návratu z lovu. Teprve nyní jsme pochopili, jak důležitý je 
pro místní obyvatele každodenní lov a jak náročným živoby-
tím nadále zůstává. Z jednotlivých malých člunů vystupovala 
obvykle celá rodina, tedy její mužská část. S puškami, které 
toho určitě hodně pamatují, s malými sáněmi opatřenými drob-
nou bílou plachtou, aby se mohli při lovu tuleňů nenápadně 
přiblížit až nadosah kořisti, nebo s tradičním kovovým bod-
cem na dlouhé dřevěné násadě. Bodec slouží k bezpečnějšímu 
pohybu na zamrzlé mořské hladině. Ti úspěšnější za sebou 
táhli na tenkém koženém řemínku uloveného tuleně či ryby 
a každý pak malý kanystr, aby na zítra doplnili zásoby benzinu 
do lodních motorů.

Po dvou dnech strávených v Kuummiitu nás jeden z rybář-
ských člunů převezl na protější břeh, kde podle dohody čekali 

Teplota ve stínu 
mezitím 

klesla až pod 
dvacetistupňovou 
hranici a dokonale 

čisté nebe slibovalo 
poslední letošní 

šanci k pozorování 
polární záře. 

Předchozí strana: ranní slunce na konci dubna 
již bez problému vysuší navlhlé spací pytle 
během několika minut. idylická polární noc 
s sebou obvykle přináší teploty pod hranicí 
dvacetistupňového mrazu.
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