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Nie, nejdeme tu popiera! krásy tohto amerického kraja. Nespo-
chybnite"ne je Alja#ka cestovate"ská pecka. Ale ten, kto h"adá di-
vo$inu par excelance, kde neexistujú cesty a kde je to"ko "adov%ch 
medve&ov, vlkov a in%ch drav%ch zvierat, 'e sa vám z toho zato$í 
hlava, nech sa pozrie na mape sveta trochu do"ava. Nech vá# po-
h"ad zablúdi len o pár centimetrov a uvidíte e#te vä$#iu divo$inu, 
o ktorej vie málo "udí. Schválne, skúste sa sp%ta! vo svojom okolí, 
kde le'í nejaká (ukotka. Mo'no ju poznáte z dejín ako most, ka-
dia" v dávnych dobách pre#li prví "udia do Ameriky. A mo'no ste si 
niekedy polo'ili otázku pri náv#teve Peru, pre$o miestni obyvatelia 
majú tak trochu #ikmé o$i ako Aziati. 

V období #tvrtohorného za"adnenia vznikol pevninsk% "adovec, 
ktor% pokr%val v priemernej hrúbke 1300 a' 1500 metrov severoa-
merick% kontinent. Táto obrovská masa "adu absorbovala do seba 
to"ko vody, 'e hladina Tichého oceánu poklesla o 80 a' 120 metrov. 
To spôsobilo vznik suchozemského mostu v oblasti dne#ného Be-
ringovho prielivu o #írke asi 1600 kilometrov, po ktorom bolo mo'-
né prekro$i! z Ázie do Ameriky. Tento "adov% most pokr%val aj ve"ké 
$asti oboch kontinentov a obyvate"stvo po )om nasledovalo migru-
júce stáda zveri, ktorá h"adala nové pastviny. Len v&aka tomuto su-
chozemskému mostu pre#li medzi rokmi 40 000 a' 10 000 p.n.l. prví 
obyvatelia Ameriky z Ázie, konkrétne z oblasti dne#nej (íny, Ruska 
a Mongolska, na nov% kontinent a po prv%krát ho osídlili.

Mo'no tie' (ukotku poznáte z dejín o dob%janí v%chodného 
sveta prostredníctvom Petra Ve"kého, ktor% chcel roz#íri! ruské 
impérium $o naj&alej na v%chod. Práve dánsky moreplavec Vitus 
Bering v slu'bách Petra Ve"kého objavil tento prieliv medzi dvomi 
kontinentmi a neskor#í moreplavci sa aj v&aka tomu dostali a' na 
územie dne#nej Kalifornie. Ale po&me sa na dejiny (ukotky a jej 
objavovania pozrie! bli'#ie. Je to zaujímavej#ie, ne' si myslíte.

Úvod

(ítali ste niekedy romány od Jacka Londona, kde sa 
príbehy odohrávali na Alja#ke? Zasnene ste $ítali pís-
menká na zo'ltnutom papieri a predstavovali si, 'e ste 
jeden z hrdinov v divokom a krásnom kraji? Kto by netú-
'il ako die!a za'i! na vlastnej ko'i pravú nefal#ovanú di-
vo$inu, kde vládcom nie je $lovek, ale medve& $i drsná 
príroda? E#te aj dnes, ke& si niekto pozrie cestovate"sk% 
film Volanie divo$iny, sa pohráva s my#lienkou, 'e Al-
ja#ka je posledn% raj na tomto svete, kde by chcel by!.

Úvod
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Základom bola fyzická príprava. Nie v!ak 
taká, "e budete len beha# na miestnom !tadi-
óne a dáte si nejaké bru!áky. Martin si uvedo-
moval, "e toto potrebuje profesionálny doh$ad 
a cez svojho kamaráta, ktor% vlastní jedno 
fitnescentrum v Bratislave, sme sa pustili do 
tréningov. Prv%m krokom bolo, "e sme tréne-
rom vo fitku vysvetlili, kam sa to chystáme. 
Poukazovali sme im v!etky videá a fotografie 
z predchádzajúcich v%prav cez Bering, aby nám 
vedeli nastavi# správny tréningov% plán. Chala-
ni z EfectFit na nás spo&iatku pozerali ako na 
bláznov, "e kam to ideme a pre&o si chceme 
robi# tak zle. Filip, ná! kamarát a majite$ fit-
nescentra, zvolil tréningov% plán na desa# me-
siacov, ktor% sme rozdelili do troch &astí. Museli 
sme najprv poriadne spevni# na!e svaly, zlep!i# 
ohybnos# a následne zdokonali# v%bu!nú silu. 
Kto by si myslel, "e ideme trénova# do plaviek, 
aby sme mali krásne bruchá, je na omyle. Ak 
sa pozriete na t%ch, &o sa pohybujú v polárnych 
oblastiach, zvä&!a nemáte pocit, "e sa pozerá-
te na „nabúchan%ch“ $udí. 'o v!ak majú v!etci 
spolo&né, je ich nesmierna v%bu!ná sila pri 
#ahaní saní. A tú sme museli bezpodmiene&ne 

získa#. Trikrát t%"denne sme makali a potili sa. 
Na!e telá spoznávali nové druhy bolesti svalov. 
Ko$kokrát sme ledva lapali po dychu, ko$kokrát 
sme boli spotení ako blázni a ko$kokrát sme 
mali svalovicu, "e ani do obchodu sme nevedeli 
dôjs#, to u" ani nezrátame. Niekedy sme chceli 
zjednáva# a da# si $ah!í tréning, ale na!i tréneri, 
z ktor%ch sa stali kamaráti, nám e!te poriadne 
nalo"ili. (iadne flákanie a vyjednávanie. 

Makáme o du!u
U" po nieko$k%ch t%"d)och sme sa cítili ako 

znovuzrodení a badali na na!ich telách prvé 
v%sledky. Nebojte sa, nemerali sme si ve$kos# 
bicepsu. Skôr sme videli, ko$ko vieme utiahnu# 
na provizórnych saniach. Teraz nám to príde 
úsmevné, ale nebolo nám v!etko jedno, ke* 
sme #ahali nasucho 130 kíl a tréner sa postavil 
na sane a zakri&al: „Be"!“ Vtedy napnete v!etky 
svaly a #aháte ako #a"n% kô). Na konci padne-
te, lapáte po dychu, ale vy dostanete rozkaz, "e 
budete teraz tie sane tla&i# rukami. Ohe) pre-
chádza va!ím telom, cítite boles# a sna"íte sa 
nasa# &o najviac kyslíku. „+a"ko na cvi&isku, ale 
$ahko na bojisku,“ povie Filip s ú!krnom a u" 

ukazuje na *al!í cvik, ktor% nás zdevastuje. 
Musíme poveda#, "e to bolo nie&o neskuto&-

né. Za t%ch desa# mesiacov sme sa cítili silní 
ako nikdy predt%m a vedeli sme, "e sme urobili 
takmer v!etko. Pre úspech sa musí maka#. Ni& 
nepríde len tak samé od seba. Neexistujú "iad-
ne skratky. Ke* chodíme na rôzne predná!ky, 
&udujeme sa, "e sem-tam sa $udia sp%tajú, &i 
sa to celé nedá skráti#. Po&uli ste niekedy o ne-
jakom horolezcovi, ktor% i!iel hne* na Everest? 
Treba ís# krok za krokom a by# trpezliv%. Máme 
toti" pocit, "e v*aka ve$mi r%chlej dobe sme 
&oraz netrpezlivej!í. Chceli by sme ve$a vecí 
okam"ite. Na!#astie, fyzickú prípravu neviete 
oklama# a to, &o ste zanedbali, vám telo vráti 
bez kompromisov. Dokonca si myslíme, "e tá 
cesta za snom je niekedy kraj!ia a zaujímavej-
!ia.

Fyzická príprava bola len jednou z mnoh%ch. 
Napriek tomu, "e Martin u" za"il mrazivé peklo 
nieko$kokrát, muselo sa chodi# aj otu"ova#. Ke* 
napadol prv% sneh a jazerá dostali svoje $ado-
vé prikr%vky, vy!tartovali sme na bratislavskú 
Kuchajdu. Prv% moment, ke* sa vyhriate telo 
dotkne $adovej vody, vám vyrazí dych. Lapáte 
po dychu ako kapor na suchu a neviete pove-
da# jednu súvislú vetu. ,udia pozerajú na dvoch 
bláznov, &o sa dobrovo$ne mu&ia a sem-tam si 
niekto za#uká na &elo. Aj miestne labute sa na 
nás nechápavo pozerali a neboli spokojné, "e 
sme im zaberali miesto na Kuchajde. Ale my 
sme si vymysleli nejakú cestu a musíme prejs# 
cez preká"ky.

Prvá vá"na preká"ka
V!etko i!lo ako hodinky. Pravidelné tré-

ningy, otu"ovanie a dokonca aj kontrola stra-
vy. Ka"d%m mesiacom, d)om a hodinou sme 
boli bli"!ie k svojmu cie$u. Zameriavate sa 
na jeden konkrétny bod. Ten bod je ako svetlo 
na konci tunela. Len"e to svetlo mô"e by# na 
chví$u zatienené aj skuto&nos#ou, ktorú ste si 
v tom momente nepripú!#ali. Martin dostal tri 
mesiace pred expedíciou #a"kú trombózu do 
pravej nohy. Najhor!ie na tom bolo, "e mal tri 
krvné zrazeniny vo vrchnej &asti nohy a mu-
sel by# okam"ite hospitalizovan% na jednotke 
intenzívnej starostlivosti. Vtedy sa vám za&ne 
sen vz*a$ova#. My!lienky, &o sa vám v takej si-

tuácii vrtia v hlave, to je nie&o stra!né. Le"íte 
v nemocnici, máte vylo"enú nohu, te&ie do vás 
jedna infúzia za druhou, beriete ve$mi silné lie-
ky a máte zákaz pohybu. „Vá! stav je tak vá"ny, 
"e pri malom pohybe sa mô"e trombóza uvo$ni# 
a zabi# vás,“ povie doktor. Pri otázke, "e kedy 
sa &lovek mô"e vylie&i#, odpovie: „Mo"no za pol 
roka.“ Vtedy z vás vyletí nesúhlas, "e to$ko &asu 
nemáte. Je vám nani&, slzy máte na krají&ku, 
ale postupne prijímate hol% fakt, "e mesiace 
príprav boli odrazu zbyto&né. 

Viete, &o je vtedy najdôle"itej!ie? Psychicky 
sa nepolo"i# a myslie# pozitívne. Pozitívne mys-
lenie je niekedy dôle"itej!ie ako fyzická prípra-
va. Vyhliadky na r%chle vylie&enie sa pohybovali 
na úrovni 20-tich percent. Jedinou cestou bolo 
po&úva# v!etky rady lekárov, bra# na&as lieky 
a da# sa do psychickej pohody. „Skúste pozitív-
ne myslie#, lebo ke* sa dáte do stavu, "e budete 
myslie# negatívne, mô"e to spôsobi# kompliká-
cie.“ Cel% mesiac Martin odpo&íval, ni& nerobil 
a pomaly sa dával do vegetatívneho stavu. Robil 
v!etko pre to, aby bol stopercentne fit. Treba si 
uvedomi#, "e keby &o i len jeden z &lenov v%pra-
vy nebol stopercentne zdrav%, nemohol by ís#. 
Nikto sa nesmie chova# egoisticky, lebo svojou 
nezodpovednos#ou by ovplyvnil celú v%pravu. 
Bolo jasné, "e ke* o mesiac lekár nepovie, "e 
je Martin úplne zdrav%, nikam nejde. 

V de) kontroly bol nervózny ako nikdy v "ivo-
te. Martin: Srdce mi t-klo ako bláznivé, nervo-
zita sa dala krája# a &as plynul !ialene pomaly. 
T%ch 20 minút na sonografii bolo jedno ve$ké 
utrpenie. Pozeral som sa na lekára, &i nevy&í-
tam z jeho sústredeného poh$adu na obrazov-
ku nejakú informáciu, ako je na tom môj stav. 
I!iel som sa zblázni# od &akania. „Neviem, &o 
sa stalo,“ za&al doktor hovori# a znelo to ako 
nejaká pesimistická správa. „Nemáte ani jednu 
krvnú zrazeninu a va!e "ily sú viac ne" dobré. 
Musím poveda#, "e sa stal mal% zázrak. Na tú 
cestu cez Bering mô"ete ís#.“ Vysko&il som s#a 
jele) a emócie sa !írili celou ordináciou. Pred 
nemocnicou som e!te zreval ako tur od samot-
ného !#astia, lebo som vedel, "e na expedíciu 
idem. Niekedy skrátka k svojmu snu potrebu-
jete aj kus !#astia. A to sa práve stalo.

Toto nebola cesta, kedy si len zbalíte veci a idete. Musíte plánova#, prem%!$a# a 
hlavne sa poriadne pripravi# fyzicky a psychicky. My sme mali poda# jeden !pi&kov% 
v%kon. Pri cestách do Konga &i do Afganistanu nemusíte ma# ve$kú fyzickú prípra-
vu. Tam sa musíte len psychicky pripravi#. Ke* v!ak idete do miest, kde je mínus 
50°C, idete si #aha# #a"ké 80-kilové sane a budete odkázan% len sám na seba, mu-
síte si da# poriadne do tela.

PRÍPRAVA

Príprava

<<  Zamrznutá Kuchajda mala navodi! podmienky Beringu



21

Dvadsa!kilové bato"iny sme nahodili na plecia a vykro#ili smerom 
k letisku, kde sme sa mali stretnú! s ostatn$mi ú#astníkmi a tie" s 
hlavn$m %éfom, ktor$ nás mal previes! na druhú stranu Beringovej 
ú"iny. Jeho meno je Viktor Simonov, bol 18-krát na Severnom póle, 
podnikol nieko&ko úspe%n$ch v$prav na Ju"n$ pól a dokonca zís-
kal titul Majster %portu Ruskej federácie. Mo"no sa niekto usmeje 
nad t$mto titulom, ktor$ sa dával e%te za #ias Sovietskeho zväzu, 
ale v Rusku to má neskuto#nú vá"nos!. Ten titul nezískal hocikto. 
Mohol si by! aj olympijsk$ ví!az a tento titul nemusí% dosta!. Práve 
na letisku Vnukovo sme sa stretli s Viktorom, ktor$ nám hne' pri 
potrasení rukou ukázal najnov%ie satelitné snímky. „Je to poriadne 
zamrznuté. Po'me u" kone#ne tam.“ Ani si neviete predstavi!, akí 
sme boli nad%ení z tejto informácie a ako nám to vlialo nádej do ce-
lej expedície. Aj ke' sme vedeli, "e more nemusí by! zamrznuté, "e 
sa mô"e nie#o sta!, "e… T$ch „"e“ a „ale“ je ve&a, no stále dúfame, 
"e my budeme patri! medzi t$ch %!astn$ch, ktor$m matka príroda 
uká"e svoju prívetivú tvár. I ke' sme verejne tvrdili, ako si uvedo-
mujeme, "e to nemusí vyjs!, v kútiku du%e sme boli presved#ení, "e 
to dáme a nepripú%!ali sme si "iadnu inú mo"nos!.

V hlavách sme mali nieko&ko mesiacov ve&mi znepokojivé infor-
mácie. Z ka"dej strany na nás úto#ili správy, "e v Rusku je najtep-
lej%ia zima, odkedy sa robia merania. (tyri mesiace pred expedíciou 
sa teploty stále pohybovali okolo mínus 10°C. Aj ke' more zam)za 
pri teplote okolo mínus 2°C, stále to nebolo dos!. Ve' teploty sa 
presne pred rokom pohybovali okolo mínus 30°C! Máme #i nemá-
me ís!? Presunieme cestu o rok? A" 40 dní pred cestou kone#ne 
udreli poriadne mrazy, ktoré zahnali na%e my%lienky na odlo"enie 
cesty. Preto aj to nad%enie zo satelitnej správy.

Smer Anadyr
Dali sme si e%te nieko&ko pív na letisku a odrazu zaznelo z letis-

kového rozhlasu: „Boarding.“ R$chlo sme hodili do seba t$ch pár  
dú%kov piva a be"ali ako nedo#kavci k odletovej bráne. Pohodlne 
sme sa usadili, dali si bezpe#nostné pásy, a" pri%la tá magická veta: 

24. februára 2020 pri%iel ten de*, ke' sme mali od-
letie! do Anadyru. Desa! mesiacov tréningu a príprav 
sa odrazu zhmotnilo do momentu, kedy sme kone#ne 
nabrali smer +ukotka.

Odlet do Anadyru 
na !ukotke

Odlet do Anadyru na +ukotke
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stehná si necíti". Ak nemá" #iapku, u"né lalô-
#iky sa menia na mrazivé náu"nice a ke$ sa na-
d%chne", tak ti p&úca poriadne stiahne. Niekedy 
sme mali pocit, 'e sa nevieme ani nad%chnu(. 
Ide" si spravi( záber do mobilu, ale po minúte 
(a prst nechce po#úva( a vypovie poslu"nos(. 
Zima je krásna, ale vie by( aj poriadne krutá.

Krí!om cez záliv
Nasadneme do auta a ideme do mesta Ana-

dyr, ktoré je pribli'ne 20 kilometrov od letiska. 
Letisko v"ak le'í na druhej strane zálivu ne' 
mesto. A ke$'e je zima, tak v"etko je zamrz-
nuté. Aj morská voda. Ideme r%chlos(ou 60 
kilometrov za hodinu krí'om cez morsk% záliv. 
V%mole na neupravenom betóne vystriedala 
rovná vodná plocha. Práve chlad zlep"uje ces-
tovanie v niektor%ch #astiach Ruska. Ke$'e v 
mnoh%ch regiónoch tohto impéria neexistujú 
cesty, tak zima vytvára alternatívu. Zamrznuté 
rieky, jazerá a zálivy sa menia na dia&nice. Sta#í 
sem da( len nieko&ko informa#n%ch tabú& a ide 
sa. )e by ste sa báli, #i sa to pod vami nepre-
padne? Strach ma( nemusíte. Je to pevné ako 
skala a niekedy takéto podmienky vydr'ia aj pä( 
mesiacov v roku. Mnohí z vás poznajú Bajkal-
ské jazero. Aj to sa v zime mení na jedno ve&ké 
klzisko, kde hrúbka &adu má v priemere meter. 
Zima je tak tuhá, 'e vo&akedy cez Bajkalské ja-
zero natiahli 'elezni#né ko&aje a známa Trans-
sibírska magistrála si to pekne "inula po &ade. 
Ale #o sa stane, ke$ to v"etko odmrzne? Ako 
nám hovorí "ofér, pri odm*zaní sa vyu'íva na 
prepravu domácich z letiska vojensk% vrtu&ník. 
Ka'd%ch dvadsa( minút vzlietne legendárna 
Mi-8 a zoberie pasa'ierov aj s kuframi. )e vám 
to znie ako krásny sen? To je Rusko. Av"ak v 
letn%ch mesiacoch tu premáva trajekt, ktor% je 
ale v tomto #ase uväznen% &adov%m väzením.

Na druhej strane zálivu nás #aká betónov% 
oznam Anadyr. Sme tu.

Hlavné mesto !ukotky Anadyr ur#ite ne-
vyhrá sú(a' o najkraj"ie mesto sveta. Pritom 
prostredie je nádherné. Zasne'ené kopce, kto-
ré sa v lete zmenia na zelen% raj s machmi a li-
"ajníkmi. Aj prírodn% záliv by zaujal nejedného 
milovníka prírody. Len sovietski plánova#i ne-
vyu'ili dary matky prírody a namiesto toho dali 
do scenérie 50-metrové komíny, betónové "edé 

paneláky, fabriky, ktoré sú polorozpadnuté, a to 
v"etko bez nejakého usporiadania. Ak pripo#í-
tate podnikate&ské baroko z 90. rokov, budete 
po poloprázdnych uliciach chodi( s otvoren%mi 
ústami a p%ta( sa: „Pre#o?“ Ako keby ideológia 
hovorila, 'e nikto nesmie by( v nie#om krás-
nom. V"etko a v"etci si majú by( rovní. Rovnaké 
oble#enie, rovnaké domy, rovnaké názory. Ak 
by ste pri"li na !ukotku a len do Anadyru, bu-
dete ve&mi sklamaní. To, #o nás ako tak zauja-
lo, sú akurát panelákové ma&by, ktoré vznikli a' 
po rozpade ZSSR.

V"etko je iné
Sme ubytovaní v jednom byte paneláku, 

ktor% ist% Rus prenajíma ako hotelovú izbu. 
Otvárame (a'ké 'elezné dvere, ako keby za 
nimi boli poklady sveta. Na schodisku je puch, 
sú tu hrdzavé schránky, nefunk#né 'iarovky 
a zrazu máme pocit, 'e Petr'alka je oproti to-
muto luxusné sídlisko. Byt patrí medzi tie lep-
"ie, ale u nás by (a'ko obstál. V%h&ad máme na 
miestnu jadrovú elektráre+, ktorá v noci 'iari 
to&k%mi farbami, 'e by ste tomu neuverili. U' 
chápeme, kde vznikli v"etky tie krásne budo-
vate&ské texty o svetlej"ej budúcnosti. Z okna 
ná"ho paneláku. Ak sa v"ak pozriete bli'"ie na 
to, ako sú miestne panelové domy vybudované, 
tak vás prekvapí jedna skuto#nos(. V"etky, a je 
jedno, #i majú "tyri alebo osem poschodí, sú 
na betónov%ch koloch. Vlastne, celé mesto je 
postavené na koloch. Dôvod? Je to jednoduché. 
V$aka "ialenej zime je pôda zamrznutá po#as 
celého roka. Aj ke$ sa slne#né lú#e oprú do 
pôdy v letn%ch mesiacoch, zem je tvrdá ako 
"tolverk. A skúste kopa( do nie#oho, #o je tvrdé 
ako 'ula. Be'né základy tu neviete vybudova(, 
a tak sa buduje na koloch. Na dedinách to ro-

<< HORE Neexistujú tu cesty, a preto treba ís! s t"mto „tan-
kom“ << DOLU Vo vnútri to s nami hádzalo na v#etky strany 
STR 28 Koleso má priemer vy#e 170 centimetrov  STR 29 
HORE Anadyr s najvä$#ou pravdepodobnos!ou nevyhrá sú!a% 
o najkraj#ie mesto STR 29 DOLU E#te stále sa s!a%ujete na 
Petr%alku? STR 31 Najvä$#ia atrakcia – slávobrána z teplo-
vzdu#ného potrubia

Zamrznuté rieky, jazerá a zálivy  
sa menia na dia&nice. Sta#í sem 
da( len nieko&ko informa#n%ch 
tabú& a ide sa.
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Napriek tomu, !e sme pôvodne mali letie" helikop-
térou k Beringovej ú!ine, i#li sme miestnymi autami. 
Niekto by mal mo!no otázku: „Pre$o?“ Ale to sa tu ne-
rie#i. Jednoducho je to tak a ide sa. Tu musí# by" vo-
jakom, ktor% poslúcha, príli# nerozm%#&a a nesna!í sa 
veci pochopi". To sa skrátka nedá.

Ten, kto sem príde s na#ím videním sveta, tak ve&a nedosiahne. 
Zatia& $o helikoptérou by sme vzdialenos" pre#li za dve-tri hodinky, 
tak autom sme i#li nekone$n%ch 70 hodín cez oblasti, kde nie je 
!iadna cesta. U! neraz sa Martinovi pri cestovaní na 'ukotke sta-
lo, !e veci sa vyvíjajú. Nikdy nemáte istotu a musíte by" v móde, 
!e aj tak sa to zmení e#te desa"krát. Cesty na 'ukotke viac-menej 
neexistujú. 700-tisíc kilometrov #tvorcov%ch a dediny sú prepojené 
len pomyseln%mi $iarami. A autá? 'akali by ste komfortné sede-
nie? Seda$ky? Nie! Tu sa pri v%robe auta myslelo hlavne na to, aby 
fungovalo. Komfort $i pohodlie cestujúceho #li úplne bokom. Kto 
naprojektoval tie stroje musel by" predt%m v tíme tankistov. Sedeli 
sme vlastne ako v helikoptére. Na lavici, ktorá bola umiestnená po 
boku auta. Tá lavica sa stala na#ím domovom na nieko&ko desiatok 
hodín. Ale ty si vojak, nedáva# otázky a ide#. Toto je expedícia, ktorú 
si si vysníval. Zabudni na cesty, ktoré si absolvoval predt%m a kde si 
sa premával Land Crusierom niekde na pú#ti. Ten Land Cruiser by 
toto nedal. Len tento rusk% tank, ktor% má kolesá vysoké ako si ty. 

Jazda v „tanku“
(ofér I&ja zaradí r%chlos", potiahne si zo svojej hnusnej cigaretky  

a chrap&av%m hlasom zahlási: „Ideme.“ A my sme i#li. Prvé minú-
ty v tanku pôsobia ako super zá!itok, ktor% sa postupne mení na 
utrpenie. (ialené utrpenie. Ako sme u! spomínali, nie sú tu cesty. 
Tak!e sa ide cez snehové pole. 'o to s tebou spraví? No predsa, !e 
bude# nadskakova". Na pä" minút je to sranda, ale ke) si predsta-
ví#, !e toto má trva" 70 hodín, tak má# chu" sa aj rozplaka". Ale ty si 
stále ten vojak a $u#í#. Zaprie# sa nohami, rukami sa dr!í# madiel 
nad sebou a sna!í# sa udr!a" v akej-takej pozícii. Pospa" si? Skús. 
Nejaká skrytá jama alebo hrbo& v snehu "a vystrelí do vzduchu a ty 
spadne# na kovovú dlá!ku. Najprv sme mali ís" do dediny Uelkal, 
ktorá je vzdialená 120 kilometrov vzdu#nou $iarou od Anadyru. Ces-
ta trvala osem hodín. Áno, i#li sme magickou r%chlos"ou. Ke) sme 
tam pri#li v noci, tak sa vodi$ rozhodol, !e nie je unaven% a ide sa 
)alej )al#ích sedem hodín. Napriek tomu, !e Uelkal vyzerá ako po 
hode nieko&k%ch ru$n%ch granátov, svetlo, ktoré vy!aruje z mal%ch 

Smer Enurmino
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rom k horizontu, kde bola len biela farba. Za 
oknom sa mihali krásne scenérie, ktoré od-
razu pre!ala "ialená zloba. Rusk# popík. $ivot 
v tanku sa prv#m tónom nezmyselnej hudby 
zmenil na opätovné utrpenie. Do Enurmina 
sme to mali e"te %al"ích 24 hodín cez oblasti, 
kde nikto nebol minimálne rok.

V strede ni!oho
Po ceste kostí sme i"li e"te dve hodiny 

a potom sme zabo&ili doprava. $iadna zna&ka, 
oznam &i kri'ovatka. Ni&. Len na GPS sme sa 
priblí'ili k bodu, ktor# ukazoval, 'e tadia(to to 
bude bli'"ie. Ve(ké kolesá ruského tanku sa 
zaborili do sypkého snehu, preradila sa r#ch-
los! a i"li sme hopkajúc %alej. Ak sme pred-
chádzajúci de) nadobudli pocit, 'e ka'd#ch 80 
kilometrov je nejaká usadlos! alebo drevená 
dedina, tak tu sme na to zabudli. Ni&. *isté bie-
le mrazivé pole bez civilizácie. Nemali sme ani 
dotyk s ni&ím, &o by nám tú civilizáciu pripomí-
nalo. Pevná cesta, ktorá vedie do dediny, mobil-
n# signál, ktor# !a spojí s najbli'"ou pomocou, 
svetlá na obzore, ktoré !a volajú do tepla. Ni&. 
Pusté ticho, kde by !a nikto nezachránil. 

Vodi&i sa dohodli, 'e autá pôjdu tak, aby mali 
na seba vizuálny kontakt. Jasné, 'e sme mali 
medzi sebou vysiela&ky, ale istota je istota. Ís! 
len s jedn#m autom je &istá samovra'da. *o 
keby sa nám pokazil motor? Áno, mali sme 
náhradné diely, ale treba ma! druhé auto ako 
zdroj tepla, kde sa vie" schova!. Viete si pred-
stavi!, 'e by ste pri mínus 40°C opravovali mo-
tor? Vydr'íte to robi! tak desa! minút a musíte 
sa ohria!. Raz nám motor skapal. Vodi& neve-
del na"tartova! ani za boha. Pritom problém 
bol ve(mi jednoduch#. Odi"la baterka a potre-
bovali sme sa napoji! na baterku druhého auta. 
Tu pochopíte, 'e ís! sám sa dá prirovna! k sa-
movra'de. Cel#ch 24 hodín sme i"li na jeden 
zá!ah. Mali sme len krátke prestávky na jedlo 
a toaletu. A nau&ili sme sa zdriemnu! si tak, 'e 
nám hlava lietala vzduchom.

Stretnutie s domácimi
Na druh# de) ráno sme mali obrovské 

"!astie. Práve sme pri"li k pobre'iu zamrznu-
tého Beringovho mora, ke% sa tu zjavila &ukot-
ská rodina. „A pre&o idete na druhú stranu?“ 

p#ta sa nás po rusky mlad# *uk&a, ktor# je ob-
le&en# v sobej ko'i. „No predsa, aby sme pre"li 
na druhú stranu Beringu!“ odpovedáme hrdo 
v mrazivom po&así. „A na &o vám to nakoniec 
bude?“ Na toto u' odpoveda! nevieme. Toto 
dobrodru'stvo bolo pre mnoh#ch na *ukotke 
nepochopite(né. Pri"lo nám to rovnaké, ako 
ke% sme sa v Nepále rozprávali s domácimi, 
pre&o niekto lezie na himalájske kon&iare. „Nie 
je vám tu dole dobre? Pre&o pokú"ate nielen 
"!astie, ale aj zdravie? Pre&o vás láka pocit 
strachu a smrti?“ Vtedy sa zamyslí" a uvedo-
mí" si, 'e je na tom kus pravdy. Je pochopite(-
né, 'e (udská civilizácia sa posúva vpred aj pre-
to, 'e prijíma v"elijaké v#zvy, ale niekedy je to 
vá'ne proti zdravému rozumu. Ve% ako by sme 
obohatili svet, keby sme pre"li cez Bering? 
Len by sme si splnili ná" sen a povedali, 'e 
sa to dá. Mo'no je to preto, 'e v Európe máme 

to neskuto&né "!astie. Sme druhá generácia 
v dejinách, ktorá nevie, &o je to vojna. Neza'í-
vame pocit strachu o 'ivot, a preto vym#"(ame 
niekedy hovadiny. Skú"ali niekedy na"i dedo-
via len tak z &istej roztopa"e bungee jumping 
&i iné extrémne "porty, kedy sa pribli'ujeme 
k pocitu strachu? Domáci na *ukotke vedia, 'e 
sa dá prejs! na druhú stranu, ale nerobia to. 
Nevidia v tom zmysel. Ich zmyslom a svetom je 
ich rodina, stáda sobov a kontakt s in#mi (u%mi. 
V tom oni vidia "!astie. Nad na"ím projektom 
len mávli rukou. To mávnutie v"ak nebolo po-
sme"né. Videli v tom len roztopa" ná"ho zá-
padného sveta, ktorému e"te neporozumeli. 

Do západného sveta zahr)ujú aj Mosk-
vu. V podstate v"etko mimo *ukotky. Napriek 
tomu sa nestalo, 'e by vystupovali z pozície, 'e 
len oni majú pravdu. Vypo&uli si nás a sna'ili 
sa pochopi!. A ke% nepochopili, tak povedali, 'e 
tomu nerozumejú a pousmiali sa. *ukotka je 
svet, kde ani peniaze nehrajú ve(kú rolu. Pred 
dvomi rokmi, ke% sme prechádzali cez *ukot-

Viete si predstavi!, 'e by ste pri 
mínus 40°C opravovali motor? 
Vydr'íte to robi! tak desa! minút ...

<< HORE Rodina !uk"ov << DOLU Malá Erika má e#te len 4 
roky a u$ má svoj sobí ko$uch STR 40 HORE Zvítanie s Pet-
rom Dosedlom STR 40 DOLU  Kto by povedal, $e tu niekto 
$ije? STR 41 Malá Erika je zlaté deculo
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Odovzdávame im v!etky na!e cestovné dokumenty a odchádza-
me do !kolskej jedálne. Cestou sa na nás na chodbe z ve"kej ná-
stenky s mapou Ruska usmieva mladu#k$ Vladimír Putin. Vyzerá 
na nej svie%o, pln$ energie a ve"mi sympaticky. Fotografia musí by& 
pravdepodobne e!te z obdobia, kedy slú%il svoje prvé obdobie ako 
premiér Ruskej federácie za vlády prezidenta Borisa Je"cina. Ne-
znalého #loveka by mohol jeho v"údny v$raz aj zmias& a presved-
#i&, %e to s krajinou myslí naozaj dobre. Pochybujeme, %e dnes by 
dokázal nahodi& tento v$raz. Od nástenky pokra#ujeme krí%om 
cez !irokú chodbu, v ktorej sú poukladané na!e sane s v$bavou a 
prechádzame popri toaletách. T$m sa v!ak pred ra'ajkami rad!ej 
vyh$bame, ke(%e v#era vôbec nefungovali. )kolník nám ale s"úbil, 
%e ich do rána opravia. Aj napriek nefunk#nosti ich u% ráno ur#ite 
pou%ívali vojaci, ktorí sú v !kole ubytovaní s nami. Vieme si ve"mi 
dobre predstavi&, ako to tam vyzerá. Ten poh"ad by nám mohol po-
kazi& ráno a aj chu& do jedla pri posledn$ch tepl$ch ra'ajkách pred 
odchodom na expedíciu. 

Jedále' je prepojená s kuchy'ou. Cez ni%!í pult na v$daj stravy 
vidíme pri sporáku vojaka v zelenej uniforme, ktor$ nie#o mie!a 
v obrovskom hrnci. Pri peci stojí kyprá ruská kuchárka, ktorá z nej 
vyberá zohriate jedlo, ktoré zostalo z predo!lej noci. Je to hlavne 
grie#ka, kúsky pe#eného kura&a, nakladané uhorky a zaváraná 
#alamáda, syr, !unka a zoschnut$ chleba. Nie sú to ra'ajky úplne 
pod"a ná!ho gusta, ale predpokladáme, %e to bude omnoho lep!ie 
ako #oko"vek, #o dostaneme najbli%!ích dvadsa& dní a% mesiac na 
zamrznutom mori. Ná! poh"ad obraciame k obrovsk$m chlapom, 
ktorí oble#ení v termoprádle sedia spolo#ne za mali#k$m stolíkom, 

Ke( sa ráno prebúdzame v !kolskej telocvi#ni, je 
e!te len !es& hodín. Av!ak okolo nás je u% #ul$ ruch. 
Kuchárky behajú po chodbách a za#ínajú pripravova& 
ra'ajky, k$m vojaci sa za#ínajú zhroma%(ova& na chod-
be. Ich úlohou je vybavi& pre nás v$stupné formality 
z Ruska, a preto si opä& p$tajú na!e pasy. Vzh"adom na 
to, %e ich mali aj predchádzajúci ve#er, veríme, %e cel$ 
proces bude r$chly a bezproblémov$.

1. MAREC 2020, TEPLOTA -32˚C, JASNÁ OBLOHA

Expedícia: 
De! prv"

De' prv$
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ne v t!chto momentoch a na tak!chto miestach 
si "lovek uvedomí, ak! je mali"k! v porovnaní s 
tvorstvom. Prechádzame cez obrovskú #adovú 
plá$, ktorá ako keby bola vystrihnutá z neja-
kého bizarného diela Salvadora Dalího zasade-
ného do zimného prostredia. V%ade je len biela 
a odtiene modrej. Okolo nás sa t!"ia mohutné 
#adovcové kryhy, ktoré ako keby nejaká nevidi-
te#ná sila zdvihla do obrovskej v!%ky, nalámala 
na men%ie kryhy vá&iace desiatky a& stovky ton 
a následne z tej v!%ky hodila spä' na zem ob-
rovskou silou. Tie sa rozlámali a navrstvili na 
seba tak, &e vyzerajú ako prilepené. Ale aj na-
priek tomu sa h!bu. Cítime to a po"ujeme. 

Po"ujeme pomalé posúvanie sa a %krípanie 
#adovcov!ch kr!h, ktoré morské prúdy tla"ia o 
seba. Je to ako predná%ka z geológie o posu-
ne zemsk!ch platní v priamom prenose. Tu na 
vlastné o"i mô&eme vidie', ako sa asi vyvrás-
nili svetové pohoria ako Himaláje, Hinduku%, 
Karakoram, Andy, Alpy "i na%e Tatry. My v%ak 
nemusíme "aka' stovky miliónov rokov na toto 
ú&asné divadlo. Sta"í nám ma' o"i a u%i otvore-
né a sledova' zamrznutú krajinu okolo seba. A, 
samozrejme, dáva' pozor, aby sme sa aj my ne-
stali sú"as'ou tohto fascinujúceho, ale zna"ne 
nebezpe"ného divadla. Jeden zl! krok, jedno 
po%myknutie a noha vám zapadne medzi dve 
obrovské #adovcové kryhy. Ak nemáte %'astie 
a v tom istom momente sa vám zosunú 'a&ké 
plne nalo&ené 80-kilové sane va%ím smerom, 
mô&e to skon"i' ve#mi zle. Preto preliezame 
tieto majestátne #adovcové hory so v%etk!m 
re%pektom. Balansujeme na ich hranách ako 
#ahkonohé baletky aj napriek tomu, &e máme 
na nohách obuté ve#mi nemotorné topánky. Tie 
nás v%ak chránia pred odreninami a chladom. 

Úprimne vám povieme, &e sú'a& krásy by 
ste v nich nevyhrali. Práve naopak. Mali by 
v%ak vydr&a' extrémne teploty a& do mínus 
100˚C. Majú sedem rôznych izola"n!ch vrstiev 
a sú naozaj ve#mi pohodlné a mäku"ké. Na%e 
obrovské snehule nemajú &iadny systém zavä-
zovania, len dva popruhy s klips$ami, ktoré si 
mô&ete trochu stiahnu'. Jednu na úrovni "len-
ka a druhú asi v polovici l!tka. Nie je to v%ak 
&iadny zázrak a s'ahovanie je ve#mi nemotor-
né. Aj stiahnutie najvä"%ou silou, akú doká&e-
me vyvinú', nám neposkytne pocit istoty porov-

nate#n! s turistick!mi topánkami a u& tobô& nie 
s ly&iarkami. V niektor!ch momentoch, kedy 
by sme potrebovali stabilitu, nám v nich lieta 
noha. Preto si musíme dáva' obrovsk! pozor na 
to, kam stúpame. Zl! krok by sa mohol skon"i' 
tragicky. 

S t!mto v hlave postupujeme pomaly a roz-
vá&ne. Istota v ka&dom kroku. Akonáhle vylezie-
me na #adovcové návr%ie, pomali"ky zliezame a 
jeden "lovek zozadu istí sane. A& ke( je pre-
liezajúci "len dole, tak ich ten vzadu popustí, 
aby sa 'ahajúci "lovek mohol bezpe"ne vyhnú' 
svojmu nákladu. Potom prichádza krátka ro-
vinka, na ktorej máme %ancu vyd!cha' sa a na-
bra' sily pred nasledujúcou pasá&ou prelieza-
nia cez #adovcovú trie%'. Na jednej takej rovinke 
na nás "aká Peter Dosedla s otázkou: „Tak "o, 
"akali ste, &e to bude #ah%ie?“ Martin mu na to 
s ú%krnom na tvári a so zna"n!m cynizmom v 

hlase odpovedá: „Nie, 'a&%ie.“ A Pe'o len ml"-
ky prechádza okolo, "o Dosedla v dobrej nálade 
komentuje: „Ma'o je pozitívny, Pe'o sa rad%ej 
zdr&í komentára.“ Ten v%ak asi ani nebol po-
trebn!. Podmienky, ktoré nás "akali, prekonali 
"oko#vek, "o sme si predstavovali. Martin to na 
kameru zhrnul nasledovne: „Zatia# ma to baví, 
i ke( som neo"akával také vysoké #adovcové 
kopce. Ale v pohode, ur"ite bude aj rovná plo-
cha.“ A vzápätí dodal, &e tesne pred Alja%kou. V 
tom "ase e%te nemohol tu%i', akú pravdu bude 
ma'. S náro"nos'ou terénu sme sa v%ak museli 
"o najr!chlej%ie vyrovna', aby sme mali %ancu 
posunú' sa bli&%ie k americkému pobre&iu. 

Koniec jedného !lena
Po asi siedmich náro"n!ch a úmorn!ch ho-

dinách 'ahania 'a&k!ch saní s nákladom Viktor 
zastavuje a rozhliada sa okolo seba. Je pribli&-
ne 17:00 a slnko pomaly kon"í svoju pú' po be-
lasej oblohe. Stojíme uprostred rovnej plochy 
obkolesení obrovskou #adovcovou barikádou. 
Koldokola nás sa nachádza #adová hradba, 

<< HORE Malé selfie nemô!e u"kodi# DOLE Rozbalené sane 
STR 69. Boj za$ína STR 72-73. V"ade, kam sa pozrie", je %ad

... vyzerajú ako prilepené. Ale aj 
napriek tomu sa h!bu. Cítime to  
a po"ujeme.

De$ prv!
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do stanu, vidí ako sa Martin neúspe!ne sna"í 
na!tartova# vari$. Hovorí, "e sa o to bez úspe-
chu sna"í u" desa# minút a mo"no je pokazen%. 
Preto ideme zavola# Viktora, ktor%, ako veríme, 
nám bude vedie# pomôc#. U Viktora v stane je 
u" v!etko pripravené a vari$ ide na plné gule. 
Je tam príjemne teplo a Semjon aj Viktor le-
"ia na spacákoch len v termoprádle. Ke& mu 
spomíname, "e ná! vari$ nefunguje, o$ividne 
ho to nepote!í, ale ide nám pomôc#. Na na!e 
po$udovanie sa len zdvihne zo spacáku a ide 
za nami von. Len v polárnick%ch papu$kách a 
termoprádle. Ako keby vonku nebolo mínus 
tridsa#. 

Cestou z Viktorovho stanu do ná!ho prechá-
dzame okolo psa Barsika, ktor% pri poh'ade na 
Viktora ihne& spozornie a sklopí u!i. Má pred 
ním re!pekt, ke&"e dnes ho Viktor cel% de( do-
slova niesol a #ahal za obojok. Barsik s nami 
nechcel vôbec ís# a cel% $as sa vzpieral. Preto 
ho musel Viktor cel% $as núti#, $o mu muselo 
popri preliezaní náro$n%ch 'adovcov%ch kr%h 

bra# neskuto$né mno"stvo energie. A to ani 
nespomíname, "e sa mu Barsik cel% $as motal 
popod nohy, za $o si vyslú"il nejeden kopanec. 
)i u" úmyseln% alebo náhodn%. 

Spolo$ne potichu prechádzame asi dvadsa# 
metrov k ná!mu stanu a otvárame zips. Nemá-
me sa ve'mi o $om bavi#, ke&"e na!a ru!tina 
je dos# slabá, ale oproti Viktorovej angli$tine 
je excelentná. Preto si ve'mi nepokecáme. Len 
bez slova vchádzame do stanu a ukazujeme na 
vari$. K tomu  dodávame: „Nerabotuje.“ 

Viktor sa pousmeje, zoberie vari$ do rúk a 
za$ne pumpou tlakova# nádr". Potom sa za-
!kerí, uká"e na malú pá$ku, pooto$í (ou a po-
vie: „Zdes.” Z dlhej rúrky, ktorá sa nachádza na 
vari$i, za$ne strieka# palivo na horák. Viktor ho 
tam nechá trochu vytiec# a potom vlo"í celú ná-
dr"ku spa# do kufríka, kam patrí. Zapáli palivo, 
ktoré rozlial na horák, a $aká. Po rusky nám vy-
svet'uje, "e najprv je potrebné vystrieka# palivo 
na horák, vlo"i# nádr" spa# a a" potom to zapá-
li#. Najprv musí by# prívodová rúrka paliva spä# 

pod horákom. Palivovú nádr" e!te nesmieme 
otvára#. Hlavn% dôvod je ten, "e zapálené palivo 
má zohria# zmrznutú rúrku, ktorá bola pri mí-
nusov%ch teplotách v saniach. Ak to nespraví-
me v tomto poradí, nebude nám to fungova#. A" 
ke& je rúrka zohriata a v!etko palivo z horáku 
takmer vyprchá, a" vtedy máme otvori# ventil 
prívodu paliva do horáku. 

Najprv sa divíme, lebo to znie komplikovane, 
ale $o je hlavné, funguje to. Viktor nám cel% po-
stup zopakuje e!te raz na druhom horáku, aby 
sme to pochopili. P%ta sa nás rusko-anglicky, 
$i je „Vsio OK?“ My prikyvujeme. Vtom do ná!ho 
stanu prichádza Ross s otázkou, $i vieme, ako 
sa pou"íva ten komplikovan% vari$. O$ividne 
tie" nemali s Petrom !#astie na jeho spuste-
nie. Ke& to pretlmo$íme Viktorovi, ten sa len 
pousmeje a odchádza spolo$ne s Rossom do 
ich stanu. A my sa len divíme, "e k%m my sme 
naobliekaní v teplom oble$ení, v ktorom sme 
strávili cel% de(, Viktor medzi na!imi stanmi 
pobehuje len v spodkoch a tri$ku. Skúsenosti 
polárnika neoklame!. 

Prvá noc v stane 
Viktor teda odbehol a my sme zostali v sta-

ne sami dvaja. K%m Martin pripravuje ve$eru, 
Pe#o chystá veci na nasledujúci de(. Obaja sme 
unavení, a preto chceme vybavi# najpotrebnej-
!ie veci $o najskôr. Martin h'adá vo ve'kom 
$iernom vreci s potravinami $ajové sá$ky a pri-
pravuje termosky a poháre. K%m zovrie voda, 
Pe#o medzit%m berie druhé vrece so zásobami 
a sna"í sa v (om lokalizova# men!ie balí$ky 
s jedlom. Tie potom rozdelí na malé kôpky a 
$as# z nich zabalí do nepremokavého vrecka, 
ktoré Martin nosil vo svojom príru$nom ruk-
saku. Pripraví do neho desa# porcií vysokoka-
lorick%ch snackov, ktoré budeme nasledujúci 
de( jes# po$as prestojov pri #ahaní saní. Teplé 
jedlo máme toti" naplánované len dvakrát den-
ne. Ráno a ve$er. Inak sme odkázaní len na to, 
$o si pripravíme do príru$n%ch ruksakov. Po-
$as d(a nie je priestor na to, aby sme rozlo"ili 
stany, rozbalili vari$e a $akali, k%m zovrie voda. 
Zabralo by nám to ve'a $asu. Zovretie jednej 
kanvice so snehom trvá aj !tyridsa# minút. Nie 
je na to $as ani priestor. 

Je tam príjemne teplo a Semjon  
aj Viktor le"ia na spacákoch len  
v termoprádle.

De( prv%
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navrhnut!ch na teploty do mínus 100˚C, to nie 
je jednoduché. S najvä"#ou pravdepodobnos-
$ou boli naprojektované na chôdzu po rovine a 
nie na lozenie po hradbách %adu. Ke& je u' Pe$o 
navrchu, pohodlne sa usadí na belasú kryhu a 
za"ne sledova$ scénu pod ním. 

Martin spolo"ne s Rossom sa sna'ia vynies$ 
sane na haldu %adu. Kvôli váhe saní im to robí 
zna"né problémy a postupujú naozaj pomaly. 
Dôvodom je ve%mi málo priestoru, v ktorom sa 
dá rozumne manévrova$. Martin musí v'dy vy-
liez$ o úrove( vy##ie, v#etkou silou pritiahnu$ 
sane a Ross ich v tom momente podoprie, aby 
boli stabilné. Na poláman!ch %adov!ch kryhách 
je ve%mi málo miesta, kde by sa dali sane bez-
pe"ne podoprie$. Preto musíme pomáha$ jeden 
druhému. K!m Ross podopiera sane zospodu, 
Martin povo%uje a r!chlo sa presúva o pár kro-
kov &alej do vzdialenosti, ktorú mu dovolí $a'né 
lano, o ktoré je prichyten!. Dáva signál Rossovi 
a potiahne $a'ké sane. Námahu, ktorú vyvíja, 
je mo'né bada$ na jeho tvári. Rovnako sústre-
denie, ktoré vynakladá. Ka'd! pohyb si treba 
premyslie$ a kona$ je mo'né a' vtedy, ke& si je 
"lovek ist!, 'e sa mu to podarí. Keby toti' sane 
nepotiahol správne a tie by sa uvo%nili a zosu-
nuli naspä$, mohli by privali$ "loveka stojaceho 
pod nimi. Pád 80-kilov!ch saní z v!#ky jedného 
a' dvoch metrov by mohol pre nás skon"i$ ka-
tastrofou. Preto Martin $ahá a' vtedy, ke& si je 
ist!, 'e Ross bude vedie$ z danej pozície uhnú$. 

Takto spolu $ahajú a tla"ia, podopierajú a 
istia nieko%ko minút, a' k!m sa nedostanú na 
najvy##í bod %adového násypu. Martin sa otá"a 
o 180 stup(ov, aby skontroloval najideálnej#iu 
trasu na zostup. Vtom zakri"í: „More! Otvore-
né more. Ono sa to h!be!“ V#etci spozornieme 
a in#tinktívne oto"íme zrak smerom, ktor!m 
ukazuje Martin. 

Pe$o zakri"í na Martina: „)o sa h!be? Ja ni" 
nevidím.“ 

„V#imni si tie %adové kryhy asi dvesto metrov 
za Viktorom. Za nimi je zrejm! pohyb. Posúva-
jú sa tam celé násypy. Vyzerá to ako obrovská 
%adová rieka!“ 

Chví%u nám to trvá, ale potom to zbadáme. 
Na#e srdcia doslova zamrznú a spadnú a' 
niekam do nohavíc. Poh%ad, ktor! máme pred 
sebou, je doslova desiv!. Nikdy sme ni" také 

nevideli a nenapadlo nám to ani v najhor#ích 
snoch. 

Prejdeme cez !adovcovú rieku?
Pred expedíciou sme pozerali na Youtube 

videá z prechodu Beringovej ú'iny od Carla 
Bushbyho a Dimitriho Kieffera, ale nie"o po-
dobné sme tam nevideli. Pred nami sa t!"i 
kolosálna hora natla"eného %adu, ktorá sa 
posúva v asi dvesto metrov #irokom %adovom 
kanáli. Posúva je mo'no slabé slovo. Tá hora 
doslova letí. Jej pohyb nie je z tejto dia%ky a' 
tak! zrete%n!. Je potrebné ma$ k tomu, aby to 
"lovek pochopil, nejakú mierku. Máme v#ak 
#$astie, 'e Viktor je nieko%ko desiatok metrov 
pred nami a blí'i sa k %adovej rieke, aby pre-
skúmal situáciu. Artur ho v závese nasleduje. 
Obaja majú na sebe oble"ené 'iarivo 'lté bundy 
a "ierne otep%ova"ky, a preto kontrastujú so si-
vomodrou masou v pozadí. 

Ke&'e dvaja polárnici sa cez rozbit! %adov! 
terén pohybujú naozaj pomaly, je vidie$ reálnu 
r!chlos$ pohybu obrovskej %adovej masy pred 
nimi. Odhadom to mô'e by$ #es$ a' osem ki-
lometrov za hodinu. Aj ke& to neznie ako ve%a, 
tá r!chlos$ je pre nás ohromujúca. Chví%u len 
ticho v#etci stojíme na vrchu %adového nánosu 
a sledujeme situáciu. Vtom tento moment pre-
ru#í Ross, ktor! Martina zahriakne, aby dával 
pozor. Ten toti' v ú'ase popustil popruh saní a 
tie sa za"ali pomali"ky zosúva$ na vzadu sto-
jaceho Rossa. Na#$astie sa ni" vá'ne nestalo. 
Obaja rad#ej berú sane a pokra"ujú v zostupe 
do malého %adového amfiteátra, v ktorom ich 
u' "aká Semjon s Vladimírom. „)o budeme ro-
bi$?“ p!ta sa Pe$o. „Netu#ím. Po"káme na Vik-
tora, "o navrhne,“ odpovedá pokojne Martin. 
Pe$o len potichu prikyvuje, berie laná saní do 
rúk a ml"ky vykra"uje vpred. 

Po nieko%k!ch minútach náro"ného preko-
návania preká'ky u' stojíme spolo"ne s ostat-
n!mi v %adovom amfiteátri. Viktor a Artur sú 
stále &aleko pred nami a s dlh!mi be'kárskymi 
palicami behajú po hrbo%atom %ade a skú#ajú 
jeho konzistenciu. My spolo"ne so Semjonom, 

De( tretí

... potom to zbadáme. Na#e srdcia 
doslova zamrznú a spadnú a'  
niekam do nohavíc.
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nesmierne dôle!ité, aby bola ta"ka #ahká a 
s$asti naplnená vzduchom, aby pri páde do 
vody plávala. V prípade prepadnutia mám toti! 
maximálne dve a! tri minúty na to, aby som sa 
z vody vytiahol, prezliekol do suchého oble$e-
nia a zabalil do spacáku. Ak sa mi to nepodarí, 
som vybaven% a za$nem stráca& kontrolu nad 
kon$atinami. Beriem preto aj kúsok lana, ktoré 
mi tu zostalo, a obmotávam ho okolo rukoväte 
ta"ky. Rozhodujem sa, !e ju pre istotu budem 
&aha& za sebou, rovnako ako sane. To zabez-
pe$í, !e ak skon$ím pod hladinou a lano bude 
dostato$ne dlhé, nestiahnem ta"ku so sebou. 
Rovnako ona nebude pod hladinu &aha& m'a. 
Toto by som mal vymyslené. 

E"te raz kontrolujem, $i mám v"etko. Pre is-
totu prehliadam aj druhú kôpku nepotrebn%ch 
vecí, $i som náhodou nevyradil nie$o dôle!ité, 
$o by mi mohlo pomôc& pre!i&. Ni$ zásadné 
nenachádzam. Ke( som spokojn% so svojím v%-
berom, sadám si na pripravenú ta"ku s mojou 
v%bavou. Zvy"ok vecí som odlo!il do ve#k%ch 

$iernych vriec, ktoré slú!ili na potraviny. Teraz 
je v nich v"ehochu&. Sedím a $akám. Barsik le!í 
ved#a m'a a pravdepodobne spí. Raz za $as sa 
len zo zvyku oto$ím a zaka!d%m ma strasie. Je 
zaujímavé ako funguje #udská myse#. Síce u! 
dávno viem, !e biela hruda snehu za mnou nie 
je medve(, ale aj tak sa po ka!dom novom oto-
$ení vydesím. Pripomína ho a! príli". 

Rad"ej na to v"ak nemyslím a aby som za-
hnal zlé my"lienky, vy&ahujem si $okoládu a 
klobásky. To okam!ite zalarmuje Barsika, kto-
r% sa postaví, tú!obne mi pozerá do o$í a vrtí 
chvostom. „)okoládu ty nemô!e" kamarát,“ 
poviem mu, len aby re$ nestála, a hodím mu 
kus klobásky. Pozerám na more, na ktorom 
stále nevidím !iaden pohyb. Vyzerá to v"ak, !e 
vietor, ktor% posledn%ch nieko#ko hodín $eril 
morskú hladinu, na chví#u ustal. To je pre m'a 
dobrá správa. Pozerám na hodinky. Pre"la (al-
"ia hodina a u! je takmer pol "iestej. Slnko sa 
pomaly sklá'a nad pobre!ím za mnou. Zostá-
vajú posledné dve hodiny svetla. Slnko v t%chto 

podmienkach zapadá tesne pred siedmou a 
e"te asi pol hodinu je aká-taká vidite#nos&. 

Viktor nikoho nenechá
Rozm%"#am, $i by som sa u! nemal rad"ej 

vyda& na cestu. Na mori toti! nevidím absolút-
ne nikoho. Na druhú stranu, ktorá bola pred 
pár hodinami takmer na dosah, u! ani nedo-
vidím. Beriem preto fo&ák a skú"am to so zo-
omom. Natá$am krátku sekvenciu smerom na 
severozápad, na mieste, o ktorom si myslím, !e 
tam by mal by& ná" do$asn% tábor so zvy"kom 
v%pravy. Tú si následne prehrám na displeji a 
priblí!im na maximum. Nie je to dobre vidite#-
né, ale zdá sa mi, !e tam je nejak% pohyb. Zopár 
mali$k%ch, rozmazan%ch, &a!ko identifikovate#-
n%ch pixelov. Nádej zomiera posledná. Mohli by 
to by& Viktor a Artur, bojujúci s morsk%mi prúd-
mi len za pomoci podomácky vyrobeného kata-
maránu zo saní, veslujúc ly!ami. Rozhodujem 
sa, !e dodr!ím pôvodn% plán. Do západu slnka. 
Potom za$ne by& zima na státie $i sedenie ne-
znesite#ná a budem sa musie& za$a& h%ba&. 

Aby som zabil $as, prechádzam sa po kryhe 
a to$ím (al"ie videá. Mám v"ak pocit, !e $as 
zabíja& ani netreba. Práve naopak, be!í ne-
skuto$ne r%chlo. Slnko za$ína klesa& neuveri-
te#nou r%chlos&ou a obloha sa za$ína z belasej 
sfarbova& do odtie'ov modrej a oran!ovej. Po 
(al"ej polhodine za$ínam na mojej strane zá-
livu bada& nepatrn% pohyb. Vyzerá to, akoby sa 
Viktorovi s Arturom kone$ne podarilo prekona& 
prúdy uprostred kanála a teraz sa popri d*!ke 
kryhy sna!ia dopádlova& smerom ku mne. Je to 
v"ak príli" (aleko, aby som ich dokázal rozo-
zna&. Za$ínam by& v"ak omnoho pozitívnej"í. A! 
do takej miery, !e rozm%"#am nad posunutím 
$asu svojho odchodu. Keby náhodou. O desa& 
minút je v"ak u! v"etko inak. Viem, !e odchod 
posúva& nebudem musie&. 

Hladina sa upokojila a je zrejmé, !e vietor 
ustal. Práve v(aka tomu je mo!né rozpozna& 
pohyb v dia#ke, ktor% narú"a m*kve more, pri-
pomínajúce v tom momente skôr tmavú tabu#u 
skla. Blí!ia sa ku mne! Pomali$ky, ale blí!ia. 
Prejde nieko#ko minút a ja doká!em u! rozo-

Nádej zomiera posledná. Mohli  
by to by& Viktor a Artur, bojujúci  
s morsk%mi prúdmi …

>> HORE Hlavne, !e úsmev nech"ba >> DOLU A takto vyzerá 
plavba v praxi 

De' piaty
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V!era nám toti" Viktor rozprával, "e pod#a neho sme u" prekonali 
pomyselnú hranicu otvoreného mora a podmienky na postup by sa 
mali postupne zlep$ova%. Veríme mu. Predsa je to skúsen& polár-
nik s desiatkami rokov skúseností. Musí vedie%, o !om hovorí. Sám 
ve#mi dobre pozná, ako takéto správy mô"u zapôsobi% na psychiku 
tímu. Preto v dobrej nálade pripravujeme ra'ajky. Ako ka"dé ráno 
vyberáme ovsené vlo!ky, !okoládu, orechy, su$ené ovocie a d"em. 
To v$etko zalejeme vriacou vodou, aby sme si pripravili kalorickú 
bombu, ktorá nás bude pohá'a% po vä!$inu d'a. Ke( u" máme v$et-
ko pripravené, ozve sa Martin: „)o keby sme si dali dnes aj dezert? 
Na nov& za!iatok. Slaninu so syrom.“ E$te to ani nedohovoril a Ross 
u" otvára dvere do predsiene stanu, kde sa nachádza ve#ké !ierne 
vrece so zásobami jedla. 

Po chvíli prehrabávania z neho vyberá polkilové balenie na kos% 
zmrznutej slaniny a k tomu rovnako tvrd& plátkov& syr. „Vynikajúci 
nápad kamo$ko,“ pochváli Martina a zo$iroka sa usmeje. „Slanina 
je skvel& nápad kedyko#vek,“ dodá siln&m novozélandsk&m prízvu-
kom. „A !o tak da% si aj dú$ok vodky, nech spe!atíme zmenu teré-
nu? Plus ju u" aj dorazíme a nemusíme na(alej so sebou %aha% f#a-
$u,“ pridá sa k Rossovi Pe%o. Nikto neprotestuje, a tak rozlievame 
posledné dú$ky vodky do !ajov&ch hrn!ekov. Vtom niekto „zabúcha“ 
na poklop v stane. Je to Artur, ktor& nemotorne vlieza do stanu a pri 
poh#ade na otvorenú f#a$u v Pe%ov&ch rukách sa pousmeje: „Davaj 
mne to"e.“ Zoberie si jeden z pripraven&ch hrn!ekov a s hlasn&m 
„Na zdarovie!“ kopne dú$ok vodky do seba. 

Následne sa za!ne Martina vypytova% na stav jeho nohy. Boles% 
u" takmer kompletne ustúpila. Pre istotu e$te skontroluje oblas% 
nad kolenom a ke( nenájde opuch, vydáva sa spä% do svojho stanu. 
My taktie" vypijeme pripravenú vodku a pokra!ujeme v rutinn&ch 
prípravách. Okrem toho, samozrejme, !akáme na moment, kedy 
slanina na panvici kone!ne rozmrzne a my sa budeme môc% pote$i% 

Slnko svieti, je absolútne bezvetrie a aj pocitová 
teplota je ve#mi príjemná. Preto sa r&chlo obliekame 
a sna"íme sa vybavi% ranné úkony !o najr&chlej$ie, aby 
sme boli pripravení na !o najskor$í rann& odchod. K&m 
sa po!asie nezmení.

7. MAREC 2020, TEPLOTA -18˚C, SLNE!NO

Expedícia: 
De! siedmy

De' siedmy
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jej lahodnou chu!ou. V známej rozprávke sa ho-
vorí, "e so# je nad zlato. My by sme to poopravi-
li, "e na polárnej expedícii je slanina nad zlato. 
Jej chu! a vô$a nám doká"u okam"ite zlep%i! 
náladu bez oh#adu na to, ako zl& de$ sme mali. 
A nie je tomu inak ani dnes.

Svetlej!ie zajtraj!ky
O ôsmej u" v%etci stojíme vonku a máme 

pobalené v%etky veci. Viktor, ako ka"d& de$, vy-
rá"a prv&. Smeruje priamo na sever a my ho 
nasledujeme. Po'asie je krásne a my si u"íva-
me v&h#ady. Ak bol v'eraj%í de$ najkraj%í, tak 
dne%n& ho bez problémov prekoná. Na oblohe 
nie je ani oblá'ika, pocitová teplota mô"e by! 
niekde medzi mínus 20 a" mínus 15˚C. Na tu-
naj%ie pomery je to tepl& zimn& de$. Obrovskou 
v&hodou je, "e je opä! absolútne bezvetrie. Ani 
keby sme chceli a vedeli, tak by sme si lep%ie 
po'asie na pochod nedokázali objedna!. Preto 
veríme, "e dnes sa to kone'ne zlomí a my za-
'neme ma! %!astie. (e sa terén kone'ne zmení 

a my narazíme na dlhé rovné pláne, na ktor&ch 
si budeme po prv&krát za sedem dní schopní 
pripnú! ly"e. Doteraz ich len vozíme, spolo'ne 
s dlh&mi be"kárskymi palicami, pripnuté na 
saniach a za!a"ujú nás. Ale dnes to bude iné, 
cítime to. Tento de$ je ako stvoren& na to, aby 
sme kone'ne spravili progres. Dúfame, "e pre-
konáme doteraj%í rekord pätnás! nachoden&ch 
kilometrov a pri ideálnych podmienkach sa do-
staneme a" k 'íslu tridsa!. Pri trochu hor%ích 
zvládneme aspo$ dvadsa! kilometrov. Sme o 
tom absolútne presved'ení. U" musí prís! ten 
zlom. 

Spolo'ne sa o tom rozprávame popri pocho-
de a zhodujeme sa, "e to príde po 12-tej hodine. 
U" len zopár hodín boja s náro'n&mi podmien-
kami a budeme z tohto #adového pekla vonku. 
Sná) uvidíme dlhé #adové pláne, na ktor&ch sa 
budeme môc! k*za! ve#kou r&chlos!ou smerom 
k americkej pevnine. 

U" okolo desiatej to za'ína vyzera!, "e sme 
mali pravdu. Po prelezení jedného obzvlá%! 

vysokého #adového nánosu vidíme, "e sa pred 
nami rozprestiera dlhá rovina. Máme skvelú 
vidite#nos!, a tak vieme, "e sa k#ukatí do dia#-
ky minimálne nieko#k&ch sto metrov pomedzi 
snehové hradby. Ke) pomali'ky schádzame k 
nej, cítime sa ako v rozprávkach Tima Burtona. 
Je to magické. Nikto z nás nechce veri!, 'o sa 
v%ade naokolo nachádza. +adová plocha je po-
siata miliónmi mali'k&ch snehov&ch ru"íc, kto-
ré vyzerajú, ako keby ich vytvoril ten najlep%í 
sochár sveta. Nevieme sa na ne vynadíva!. Vik-
tor spozoruje na%u fascináciu t&mito #adov&mi 
drahokamami, a preto robí krátku prestávku. 
Nech si ich mô"eme odfoti!. On sa zatia# vyberá 
dopredu, aby preskúmal #adovú plochu. 

Po náro'n&ch siedmich d$och brodenia sa a 
preliezania cez #adovcové kopce asi tejto pláni 
neverí. My jeho obavy zatia# nezdie#ame. Sme 
plne zaujatí pozorovaním obrovsk&ch sneho-
v&ch vlo'iek na #ade v%ade okolo nás. Dote-
raz sme ni' také krehké a krásne zo snehu 
nevideli. Je to pre nás na chví#u vytrhnutie z 
reality namáhavého !ahania saní. Netrvá v%ak 
dlho. Onedlho sa oz&va z dia#ky Viktorov drs-
n& hlas: „Po)te ku mne!“ Odkladáme fo!áky a 
presúvame sa k Viktorovi. Ke) sme v%etci %iesti 
nastavaní v polkruhu okolo neho, Viktor sa po-
%kriabe rukou v rukavici na tvári a za'ne: „Bol 
som sa pozrie! vpredu a #ad nevyzerá úplne 
stabiln&. Neverím mu. Vyskú%ame ís! po $om, 
nech sa vyhneme prená%aniu saní cez náro'-
n& terén, ale musíme ís! opatrne. Pôjdete v&-
hradne za mnou po kraji #adovej plochy a blíz-
ko snehov&ch nánosov. Dr"te si medzi sebou 
minimálne 50-metrové rozostupy. Neustále. 
Aj po'as prestávok. Pre prípad, "e by sa niekto 
prepadol. Keby sa tak stalo, nechajte ho tak a 
nepomáhajte mu. Vytiahne sa sám a keby mal 
problém, hodíme mu lano a pomô"eme mu. 
Nepribli"ujte sa v%ak k nemu, ke) je vo vode, 
aby náhodou nestiahol aj vás alebo aby ste sa 
na tenkom #ade taktie" nepreborili. Akonáhle 
sa vytiahne alebo mu pomô"eme, postavíme 
stan a zapneme vari', nech sa mô"e prezliec! 
a vysu%i!. Je to nesmierne dôle"ité. Ten #ad je 
zradn&. Rozumiete?“ 

U" len zopár hodín boja s náro'-
n&mi podmienkami a budeme  
z tohto #adového pekla vonku.

STR 170-171  Dnes máme tu!enie, "e to pôjde lep!ie >> Daj-
me si jednu selfie 
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Na pohode nám nepridáva ani ve!ern" nález. 
V oblasti ná#ho táboriska nará$ame na obrov-
ské medvedie stopy. Ur!ite to nie sú odtla!ky 
láb men#ieho %adového medve&a, akého sme 
stretli nieko%ko dní dozadu a ktor" pri vystre-
lení svetlice okam$ite zobral nohy na plecia. 
Tieto stopy sú gigantické a vzbudzujú re#pekt. 
Fotíme si ich a natá!ame, ale po chví%ke zis'u-
jeme, $e bez mierky to nie je ono. Preto vkladá 
Pe'o ruku do odtla!ku medvedej laby a a$ vtedy 
zis'ujeme, ako #okujúco ve%k" je. Pe'ova dla( 
sa v (om doslova stratí. Zmestila by sa do(ho 
na d)$ku takmer trikrát. Musí ma' pribli$ne 45 
a$ 50 centimetrov a dominujú mu ostré pazú-
ry, ktoré nám nahá(ajú strach. Nechceme si 
rad#ej ani predstavi', !o za #rámy by tieto ostré 
pazúry dokázali narobi'. 

Humor nás aj napriek tomu, $e sa v na#om 
okolí pohybuje gigantick" alfa samec samotár, 
neopú#'a. K"m Pe'o dokumentuje medvedie 
stopy, Ross s Martinom sa pú#'ajú do stavania 
stanu, ke&$e slnko sa u$ za!ína schováva' za 

obzor a zostáva nám u$ len pár minút svetla. 
Ke& za nimi prichádza Pe'o s kamerou a p"ta 
sa, ako by zhodnotili situáciu, Martin mu odvetí: 
„Staviame pä'hviezdi!kov" hotel s v"h%adom na 
more. Dnes sa bude podáva' gulá#, predt"m si 
v#ak dáme halászlé a zajtra ráno budú mie#ané 
vají!ka s croissantom.“ Akonáhle Pe'o vypne 
kameru, e#te ironicky dodá: „Mô$em len sní-
va'.“ Následne sa vtesná do %adového stanu, aby 
pripravil dehydrovanú chicken tikka masalu.

>> HORE Makáme cel! de", a preto sa hodí ka#dá vo$ná chví-
$a na odpo%inok DOLU Základ je sa ne-na-mo-%i&
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vetra, ktoré boli sprevádzané sne!ením. Na 
niektor"ch miestach vznikli aj trojmetrové sne-
hové záveje. Do jedného takého tu raz Martin 
zapadol. On, so svojimi dvoma metrami, sa 
zrazu stratil z povrchu zemského. Mo!no sa 
teraz smejete, len!e vyjs# z takého zovretia nie 
je vôbec sranda.

Mo!nosti na konci Ruska
$o robi# v meste%ku Lavrentiya, kde !ije ne-

cel"ch 5 500 obyvate&ov? Sme viac-menej mimo 
civilizácie a nikam sa nevieme dosta#, lebo ani 
cesty tu nie sú. Keby sme tu boli de'-dva, pre-
!ijeme to na pohovke s pocitom, !e onedlho 
ideme domov. Len!e na(e vyhliadky na odchod 
nie sú ru!ové, a tak si h&adáme nejakú zábav-
ku, aby sme sa nezbláznili.

Aby ste mali predstavu. Lavrentiya má 
okrem panelov"ch domov aj nejaké tie kultúrne 
zariadenia ako múzeum, kni!nicu, dom kultúry 
a bar. Práve v miestnej kni!nici sme si toho u!i-
li viac ne! dos#. Kni!nica je umiestnená v jednej 
polorozpadnutej drevenej stavbe. $akali sme, 
kedy niekto nechtiac odhodí ohorok z cigarety 
a celá tá stavba z roku 1924 vzb)kne. Práve do 
nej sme boli pozvaní na posedenie s miestnymi 
obyvate&mi. Rovnako ako v Anadyre, aj tu Rusi 
milujú besiedky, rozprávanie a po%úvanie prí-
behov. Len keby to v(etko netrvalo tri hodiny a 
nebolo sprevádzané (ialen"m pátosom. Ve&mi 
r"chlo sme my nerusky hovoriaci ob%ania po-
chopili, !e nikto sa s nami nebude rozpráva# 
po anglicky. To by nevadilo, len keby sme tam 
nemuseli by# tak dlho. Pamätáte si besiedky 
s partizánmi? Asi tak to vyzeralo. 

A %o ten dom kultúry v strede meste%ka? 
Tak tam je raz do mesiaca kino. *ia&, nestihli 
sme !iaden film. Respektíve sa nám tu kvô-
li tomu zá!itku nechcelo ostáva# e(te dlh(ie. 
A potom sa tu koná ka!dú sobotu diskotéka. 
Práve sem nás zobral po!iarnik Viktor. Vykra-
%ujeme si tmou na diskotéku v snehuliach do 
budovy, ktorú postavili na konci 80. rokov. Pred 
kultúrnym domov postáva mláde!, ktorá si ne-
smelo po#ahuje zo svojej prvej cigaretky a diev-
%atá majú svoj prv" rú! na perách. Áno, mlá-
de! svetlej(ích zajtraj(kov mala maximálne 16 
rokov. Dobre, mo!no tam bol niekto, kto mal 
aj 17. A potom my – 33-ro%n" Pe#o, 39-ro%n" 

Martin a Ross v preddôchodkovom veku. Pripa-
dali sme si ako úchylná úderka. Chceli sme to 
sto%i# u! na betónovom schodisku, ale predsa 
len nám nedalo aspo' nazrie# dovnútra. 

Viktor nás presved%il. Ve+ kto z nás za!il 
ruskú diskotéku v strede ni%oho? Táto troj%len-
ná úderka otvorila drevené dvere a videla nie%o 
nezabudnute&né. V strede men(ej telocvi%ne 
bola zavesená diskogu&a, ktorá vrhala !iarivé 
odlesky. A ke+ do toho zaznie rusk" popík, tak 
máte zá!itok, ktor" si dáte do kolónky „bizar-
nos#“. Vtedy tane%né levy zo Slovenska a jeden 
z Nového Zélandu vtrhli na parkety, ktoré zna-
menajú svet, a oprá(ili tane%né kreácie, na aké 
u! svet úplne zabudol. Opojn" pocit z pohybu 
sa mie(al so smiechom nad celou situáciou. 
Sme zaseknutí v pohrani%nej oblasti na konci 
Ruska a my si tu len tak tancujeme. Nádhera. 
Treba v(ak prizna#, !e sme dali len dve %i tri 

pesni%ky a posunuli sa do poslednej kultúrnej 
in(titúcie, ktorú meste%ko Lavrentiya ponúka. 
Bar. Miesto, kam chodia len a len dospelí. 

Síce sme nechápali poplatku 300 rub&ov za 
osobu, ale %ert to ber. Mali sme (#astie, !e aj tu 
bola diskogu&a, ktorá vrhala svetlej(ie farby na 
kraj(í interiér. Sadli sme si do boxu, aby sme 
mali v"h&ad na v(etky tie krásavice, ktoré vraj 
mali prís# do baru. Napokon je to ale asi v!dy 
a v(ade rovnaké, !e skôr príde do baru viac 
chlapov ako !ien. A tí chlapi v!dy vrhnú (kare-
dé poh&ady na cudzí element. T"m sme tu boli 
teraz my. Síce sme necítili !iadnu nevra!ivos# 
v+aka tomu, !e Viktor je po!iarnym ná%elní-
kom, ale bolo vidie# tie prekvapené poh&ady. 

A %o urobíme v bare? No predsa si objedná-
me butylo%ku vodky. Dobre, aj dve sme stiah-
li. Tu musíme poveda#, !e o Rusoch sa hovorí 
v spojitosti s vodkou v(eli%o, ale nie v(etko je 
pravda. Áno, vypijú jej ve&a, ale pijú ju s grá-
ciou. Po ka!dom poháriku si obvykle dajú neja-
k" „zákusok“ %i predkrm. Mô!e to by# uhorka, 

Pripadali sme si ako úchylná 
úderka. Chceli sme to sto%i# u!  
na betónovom schodisku ...

<< HORE Miestne múzeum v panelovom dome << DOLU To 
sa mi provokuje, ke! nie je "iv# STR 228 Lenin je v ka"dom 
ruskom meste, dedine $i usadlosti STR 229 HORE Miestne 
horúce kúpele STR 229 DOLU Odvoz sanitkou? Rad%ej nie 
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kúsok salámy !i su"ená ryba. Dajú si stakan 
vodky, potom nie!o malé na zahryznutie a zase 
vodku. V"etko to krásne prekr#vajú, a preto ve-
dia vydr$a% tak dlho. 

Práve s Viktorom sme sa !asto rozprávali 
o rôznych zvykoch, ktoré sme preberali pri vod-
ke u&ho doma. Vlastne, milovali sme tie dlhé 
rozpravy o v"etkom mo$nom. O $ivote, $enách, 
vodke alebo ke' sme si porovnávali na"e zvyky. 
Napriek tomu, $e sme b#vali u Viktora, nikdy si 
nechcel zobra% z ná"ho jedla, k#m nebolo polo-
$ené na stole. „Martin, u nás v Rusku platí, $e 
ak polo$í" jedlo na stôl, berie si z neho ka$d#. 
Ak je mimo stola, nikto cudzí sa ho nesmie do-
tknú%.“ A tu máte aj odpove', pre!o sa v mno-
h#ch rusk#ch filmoch spolo!enské stretnutia 
odohrávajú pri kuchynskom stole. Tam sa pije, 
je a rozpráva. Na"a kamarátka Martina, ktorá 
$ije v Moskve, doplnila túto informáciu: „Ku-
chy&a je nie!o osobné. Ke' má" blízkych (udí, 
zoberie" ich práve sem, aby ste mali k jedlu 
a pitiu !o najbli$"ie. Ak by si sedel v ob#va!ke, 

tak musí" stále odbieha% a nejaká téma ti unik-
ne.“ Preto na"e ve!ere u Viktora boli pri plnom 
kuchynskom stole. Viktor si v"ak neodpil z vod-
ky ako prv#. V$dy prv# dú"ok venoval t#m hore 
v nebi, následne povedal nie!o na prípitok a a$ 
tak sa za!alo pi%. Av"ak pozor. Ak sa dostane-
te niekedy do ruskej domácnosti, nikdy nene-
chávajte prázdnu f(a"u na stole. Ke' je dopitá, 
r#chlo ju odlo$te mimo stola. Alebo nikdy si 
nepripíjajte sami. Ak by ste to aj chceli spra-
vi%, tak v$dy nech vám niekto cinkne prstom po 
pohári. )o krajina, to in# zvyk, a to na cestovaní 
máme radi. Ve(a vecí sa nedozvieme v kni$kách 
!i cestopisoch, ale len ke' sme s domácimi.

Ruská du!a
Napriek tomu, $e sme boli, kde sme boli 

a ka$d# de& sme sa dozvedeli, $e zas nepo-
letíme, sme si to tu viac a viac zamilovali. )o 
sa stalo? Aj ke' ste v prostredí, ktoré vyzerá 
ako po v#buchu nieko(k#ch nálo$í TNT, zále$í 
na tom, s ak#mi (u'mi ste. Miestni nás prijali. 
Poznali ná" príbeh a v$dy, ke' sme potrebovali 

pomôc%, nezi"tne podali ruku. H(adali sme na-
príklad spôsob, ako napísa% správy domov cez 
wi-fi. Ke'$e na"e karty v pohrani!nom prostre-
dí nefungovali a ruské SIM karty tu musia ma% 
"peciálne povolenie, tak nám pomohli v miest-
nej "kole. Sta!ilo im poveda% ná" príbeh a celá 
"kola nám vy"la v ústrety. Dokonca sme ka$d# 
de& pri komunikácii s na"imi blízkymi mohli 
sedie% v u!ite(skom kabinete. A pritom "kolskú 
wi-fi tu vraj okrem u!ite(ov a $iakov nesmie 
nikto pou$íva%. Ale toto je Rusko. 

Na túto krajinu mô$eme ma% hocijak# názor, 
ale treba ju najprv za$i%. Mnoho (udí h(adá tú 
povestnú ruskú du"u, o ktorej to(ko !ítali v ne-
jednom románe od Dostojevského. My sme ju 
na"li na )ukotke, mimo ve(k#ch miest, ktoré 
obdivuje 99 percent (udí. Mo$no aj preto domá-
ci príli" netú$ia ís% $i% do Moskvy. „Tam sme sa 
stratili. Ch#bala nám du"a. Tam vládnu penia-
ze a nie pomoc,“ pos%a$oval sa nejeden domáci 
pri poháriku vodky alebo !aju. A to vám povedia 
miestni napriek tomu, $e $ivot je tu jeden z naj-
%a$"ích v Rusku. U$ vieme, $e spojenie s ostat-
nou !as%ou Ruska je len cez leteck# most, a to 
s mestami Moskva, Chabarovsk, Vladivostok 
a Jakutsk. Poprípade e"te lodnou dopravou. 
To ale len v období krátkeho leta, kedy pripláva 
nejaká tá zásobovacia lo' do Anadyru.

Preto ke' prídete do miestnych potravín 
zistíte, $e je tu ve(k# nedostatok ovocia a ze-
leniny. Nemá to tu kde vyrás%, ke'$e pôda je 
ve!ne zamrznutá. )asto sa stáva, $e zelenina 
je nahnitá a  zamestnanci potravín postupne 
odrezávajú zhnité !asti, ale tovar predávajú 
na'alej. Neraz sa stalo, ke' sme povedali, $e 
sme „inostranci“, niekto si to spojil aj s t#m, !i 
nie sme vegetariáni. Ak by sme boli, tak $ivot 
tu by sme mali ve(mi %a$k#. Mnoho (udí doma v 
Európe odsudzuje miestnych, $e jedia ve(ryby, 
mro$e a soby. Ale ako majú pre$i% v podmien-
kach, ke' je tu stále zima? *udské telo vtedy 
spa(uje omnoho viac kalórií. „To by sme museli 
24 hodín vkuse jes% mrkvu a kapustu,“ povie 
Igor pri téme vegetariánstvo. Takmer v"etko je 
tu drah"ie ako u nás doma na Slovensku. 

Sta!ilo im poveda% ná" príbeh 
a celá "kola nám vy"la v ústrety.

>> Miestny vozov! park dáva tu"i#, kde ste sa ocitli STR 232 
HORE $kola na kraji sveta je tu lep"ia, ako si myslíme STR 
232 DOLU V zborovni chytáme signál s domovom STR 233 
Martin sa s vidite%nou rados#ou zhostil varenia
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