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Vyrazili jsme z Bear Creeku poblíÅ¾ Dawson City, kde bydlíme, je&scaron;tÄ› za tmy. Moje manÅ¾elka Joanne, patnáctiletá
dcera Mary, ná&scaron; kamarád, zlatokop NovozélanÄ•an David McBernie, jeho tÅ™ináctiletý syn Pascal a já. Jedeme
totiÅ¾ postavit srub na na&scaron;í trapline na West Hart River.
Trapline je území (v na&scaron;em pÅ™ípadÄ› zhruba 2500 Ä•tvereÄ•ních kilometrÅ¯), kde máme povoleno chytat
koÅ¾e&scaron;inová zvíÅ™ata do pasti. NÄ›jaké sruby tam sice uÅ¾ jsou, trapper Frank Rae, který tam kdysi Å¾il, jich postavi
hned nÄ›kolik, jenÅ¾e ne zrovna na nejpÅ™ístupnÄ›j&scaron;ích místech. Ten nejbliÅ¾&scaron;í z nich stojí na Rae Creeku, co
asi 70 km od nejbliÅ¾&scaron;í silnice. A taky: nevede tam Å¾ádná cesta, jen stezka a i ta se zaÄ•ne asi v polovinÄ› cesty
ztrácet. Navíc cestou tam je potÅ™eba pÅ™ekroÄ•it dva horské prÅ¯smyky.
Ná&scaron; nový srub, hned na zaÄ•átku trap
bude &bdquo;jen" 40 km daleko a bude k nÄ›mu nutno pÅ™ekonat pouze jeden prÅ¯smyk. Jeho stavba nám umoÅ¾ní
snadnÄ›j&scaron;í pÅ™ístup k celému na&scaron;emu území. Jedeme ve dvou pickupech, naloÅ¾ených neuvÄ›Å™itelným mno
potÅ™ebných krámÅ¯.
Po dvaceti minutách odboÄ•ujeme na Dempster Hwy. Za dal&scaron;í pÅ¯lhodinu nás zastihlo
svítání; to uÅ¾ jsme v Ogilvie Mountains, v údolí North Klondike River. Je&scaron;tÄ› jednu pÅ¯lhodinku a máme Ä•ást cesty
za sebou. Na zaÄ•átku Hart Pass je dal&scaron;í etapa; to uÅ¾ pÅ™ekládáme vÄ›ci z aut na snÄ›Å¾né skútry a sanÄ›.
Te
na&scaron;tÄ›stí jen asi 6 pod nulou, coÅ¾ není na listopad vÅ¯bec &scaron;patné. KdyÅ¾ je v&scaron;echno naloÅ¾eno, já a
David vyráÅ¾íme. Zbytek výpravy na nás bude muset poÄ•kat v autech. SnÄ›hu je v prÅ¯smyku pomÄ›rnÄ› dost a tvoÅ™í se
závÄ›je. Zde na tundÅ™e totiÅ¾ nerostou stromy, jen nízká kÅ™oviska. a tak to pÄ›knÄ› nafouká. Brzy vidíme první stádo carib
a pak je&scaron;tÄ› nÄ›kolik dal&scaron;ích... Moje Yamaha Enticer má silnÄ›j&scaron;í motor, proto jedu první a projíÅ¾dím
stezku. Hned za mnou jede David se svým Skidoo Tundra. Táhne o nÄ›co vÄ›t&scaron;í náklad, ale protoÅ¾e uÅ¾ má stezku
projetou, v&scaron;echno jde dobÅ™e.
Problémy zaÄ•ínají po deseti kilometrech, za skálou zvanou Table Rock. Stezka
zaÄ•íná být zarostlá kÅ™ovinami a pÅ™etínají ji mnohé hluboké pÅ™íkopy, vymleté vodou. NÄ›které potoky je&scaron;tÄ› nest
zamrznout a tak je musíme projíÅ¾dÄ›t co nejrychleji, aby nám ve vodÄ› nechcípl motor. V&scaron;echno jde ale pomÄ›rnÄ›
dobÅ™e a po pÅ™ejetí prÅ¯smyku pÅ™ekraÄ•ujeme zmrzlou West Hart. To uÅ¾ nám zbývalo jen posledních 10 km. Ale je to
nejdel&scaron;ích 10 kilometrÅ¯, které znám. Stezka je buÄ• zarostlá kÅ™ovím, odplavena Å™ekou nebo prostÄ› neexistuje.
Ale nakonec v&scaron;echno dobÅ™e dopadlo a koneÄ•nÄ› jsme byli na místÄ›. U jediné známka civilizace v téhle divoÄ•inÄ›,
pÅ™í&scaron;erné boudy z pÅ™ekliÅ¾ky, kterou jsme na svých minulých výpravách pokÅ™tili &bdquo;Fort Misery". Postavil ji z
zdej&scaron;í outfitter; coÅ¾ je Ä•lovÄ›k, který má licenci k tomu, aby bral cizince na lov. Bouda nemá Å¾ádná okna, dveÅ™e
netÄ›sní, izolace ve&scaron;kerá Å¾ádná. Tak rychle vykládáme sanÄ› a vyráÅ¾íme zase zpÄ›t. TeÄ• uÅ¾ jde v&scaron;e ale
mnohem rychleji. Stezka je projetá, náklad nevezeme Å¾ádný. Za hodinu a pÅ¯l jsme zpátky u aut, nakládáme Å¾enu a
dÄ›ti a Å™ítíme se zpÄ›t. Nebe nad námi se vyjasÅˆuje a má najednou krásnou, zimní modrozelenou barvu. Ov&scaron;em, ta
krása nevÄ›stí nic dobrého - protoÅ¾e znamená ochlazení. Po nÄ›kolika pÅ™estávkách - kvÅ¯li opravÄ› saní, které se
najednou rozhodly, Å¾e uÅ¾ dále nepojedou - jsme na místÄ›.
UÅ¾ byla tma, kdyÅ¾ zaÄ•ínáme Å™ezat dÅ™evo, zatá
hlavnÄ› - zadÄ›lávat okna pomocí rysovacku a igelitu. Netrvá to ale dlouho, v&scaron;echno je pÄ›knÄ› utÄ›snÄ›no a za hodinu
je uÅ¾ v boudÄ› útulno, teplo a vÅ¯nÄ› Ä•aje s rumem dává zapomenout na v&scaron;echny minulé i pÅ™ípadné budoucí
útrapy. PotíÅ¾ je jen v tom, Å¾e bouda je malá a pÅ™ipomíná spí&scaron; krabici neÅ¾ lidské obydlí. Já a Joanne mÅ¯Å¾eme
tedy na dal&scaron;í tÅ™i týdny na jakékoliv romantické chvíle zapomenout :-))).
Ráno nás probouzí zima. To je divné vÅ¾dyÅ¥ David v noci pÅ™iloÅ¾il a oheÅˆ je&scaron;tÄ› hoÅ™í... Pohled na teplomÄ›r venku záhadu ale rychle vysvÄ›tlil. Je m
C. A to je na polovinu listopadu opravdu hodnÄ›. Nojo, co nadÄ›láme. Po snídani se tedy co nejtepleji oblékáme a
vyráÅ¾íme na cestu; tentokrát pÄ›&scaron;ky. Po asi kilometru chÅ¯ze pÅ™ekraÄ•ujeme údolí potoka, které zároveÅˆ tvoÅ™í
hranici na&scaron;í trapline. Bylo by hezké, kdybychom mohli postavit srub tady, ale bohuÅ¾el, je zde málo stromÅ¯.
NastraÅ¾íme zde tedy první past na kunu a pokraÄ•ujeme dál pÅ™es tundru. Asi po hodinÄ› pÅ™icházíme k místu, které jsme
vybrali uÅ¾ pÅ™ed dvÄ›ma lety. Hezké místo na vysokém bÅ™ehu, opravdu pÄ›kný výhled na hory a hlavnÄ› - je zde dost stav
materiálu. Svítí zde navíc i v tuhle roÄ•ní dobu sluníÄ•ko. Tak rychle rozdÄ›lat oheÅˆ, vaÅ™íme si Ä•aj a pÅ™ed cestou zpÄ›t do
Misery je&scaron;tÄ› jednou v&scaron;echno dÅ¯kladnÄ› prohlíÅ¾íme.
Dal&scaron;í ráno jsme zpÄ›t - a to je&scaron;tÄ
východem slunce. A zaÄ•íná na&scaron;e práce ... NapÅ™ed stavíme tzv. walltent; to je stan, ve kterém se dá topit v
kamínkách na dÅ™evo. A - pak uÅ¾ padají první stromy... KaÅ¾dý strom napÅ™ed odvÄ›tvíme, pÅ™iÅ™ízneme pÅ™esnÄ› n
oloupeme pÅ™imrzlou kÅ¯ru - tedy jak nejlépe se to dá. Pak zaÄ•ne vlastní stavba.
Existuje spousta zpÅ¯sobu jak postav
srub. KaÅ¾dý má své výhody a nevýhody. V bu&scaron;i, kam se nedá pÅ™ivézt témÄ›Å™ Å¾ádný materiál, jsou moÅ¾nosti
pochopitelnÄ› více omezené neÅ¾ v civilizaci. Tady musíme postavit klasický srub, vyzkou&scaron;ený uÅ¾ generacemi lidí Å¾
v divoÄ•inÄ›. Podlahu bude - alespoÅˆ zatím - tvoÅ™it udusaná hlína. StÄ›ny z oloupaných klad budou asi 6 stop vysoké, v rozíc
sroubené tím nejjednodu&scaron;&scaron;ím zpÅ¯sobem - na Ä•tverhrano, coÅ¾ udÄ›láme pomoci motorové pily. StÅ™echa
bude tzv. sod roof - na kulatinách, které tvoÅ™í strop, bude na nepromokavých plachtách nanesena silná vrstva hlíny,
mechu, trávy a zkrátka v&scaron;eho, co se kolem najde.
BÄ›hem let na ní pak budou rÅ¯st stromky, kÅ™oví a bÅ¯hví co
je&scaron;tÄ›. A to ji dokonale zpevní. KdyÅ¾ na takovou stÅ™echu je&scaron;tÄ› navíc napadne sníh, má podobné izolaÄ•ní
vlastnosti jako jakákoliv jiná stÅ™echa. A je témÄ›Å™ zadarmo. Nojo, zadarmo - ale té práce!!!
Ale zpátky k na&scaron
stavbÄ› - takhle to pak jde den za dnem. Vstát, zatopit, uvaÅ™it snídani, pÄ›tikilometrový pochod na &bdquo;staveni&scaron;tÄ›
a poráÅ¾et dal&scaron;í a dal&scaron;í stromy. A ty odvÄ›tvit, naÅ™ezat, osekat, oloupat, pÅ™itesávat... a tak dál a dál, kaÅ¾d
den jsou stÄ›ny vy&scaron;&scaron;í a celá vÄ›c zaÄ•íná vypadat jako srub. Kdo nikdy nic nepostavil, neví, jaký je to pak
bájeÄ•ný pocit. Na&scaron;e dÄ›ti, Mary a Pascal, nám dÄ›lají radost. V loupání klad se z nich stávají pÅ™eborníci, ale máme
trochu strach z toho, Å¾e se zaÄ•nou nudit. Navrhujeme jim tedy jejich &bdquo;vlastní projekt" a oni ho zvládnou s
nad&scaron;ením. Ano, pÅ™átelé, takovou nádhernou kadibudku s výhledem na hory, jakou postavili oni, jen tak nÄ›kdo
nemá.
KaÅ¾dý den, je&scaron;tÄ› neÅ¾ se setmí, je nutno zkontrolovat tÄ›ch pár pastí, které v okolí máme. A pak - uÅ¾ za
absolvovat onÄ›ch pár kilometrÅ¯ zpÄ›t do Fort Misery. A zase to samé: rychle zatopit, naÅ™ezat dal&scaron;í dÅ™evo, donést
od Å™eky vodu, uvaÅ™it, udÄ›lat Ä•aj, peÄ•livÄ› odmÄ›Å™it z tenÄ•ící se dávky rumu...
Ale Å™eknu vám - ty dlouhé veÄ
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svíÄ•ek, u praskajících kamen, jsou opravdu nezapomenutelné. V&scaron;ichni tÅ™i my dospÄ›lí jsme toho zaÅ¾ili v Å¾ivotÄ› d
tak máme o Ä•em povídat a na&scaron;e dÄ›cka co poslouchat. Joanne v tÄ›hle horách roky Å¾ila se svým prvním manÅ¾elem
David (po novozélandansky se jeho jméno vyslovuje &bdquo;Dojvid") má coby zlatokop historek taky plný pytel a já se
svými vzpomínkami jakbysmet - jak na roky, kdy jsem závodil se psím spÅ™eÅ¾ením, tak na ty, kdy jsem Å¾il v komunistické
diktatuÅ™e. A tak rovnÄ›Å¾ nezÅ¯stávám pozadu.
A ná&scaron; výlet se pomalu nachýlil ke konci. po témÄ›Å™ tÅ™ech týd
nastal Ä•as k návratu domÅ¯. Srub uÅ¾ má stÄ›ny a pÄ›t dÅ¯kladných stÅ™e&scaron;ních trámÅ¯. StÅ™echu, okna, dveÅ™e a
dal&scaron;í &bdquo;drobnosti" budeme dodÄ›lávat zase pÅ™í&scaron;tÄ›. Za mrazivého rána naposled startujeme snÄ›Å¾né
skútry a vyráÅ¾íme zpÄ›t k silnici. Motor mé Mazdy pickup startuje hned, David musí svého osmiválcového dýzla nahÅ™ívat
pomocí propanového hoÅ™áku.
UÅ¾asle máváme na jediné auto projíÅ¾dÄ›jící okolo. První cizí lidé... Doma pak lezu - hne
absolovaní nesmírnÄ› potÅ™ebné sprchy - na váhu. I pÅ™esto, Å¾e jsem ty tÅ™i týdny nejedl, ale pÅ™ímo Å¾ral, co se do mÄ
ve&scaron;lo, shodil jsem 5 kilo.
Sakra, Å¾e bych tady na Yukonu zaloÅ¾il odtuÄ•Åˆovací tábor?

Na závÄ›r pro vás, pÅ™átelé, je&scaron;tÄ› pár vysvÄ›tlujících poznámek:
Do na&scaron;ich srubÅ¯ v divoÄ•inÄ› jezdíme n
nÄ›kolik týdnÅ¯ na zaÄ•átku zimy, kdy je sezóna lovu koÅ¾e&scaron;inové zvÄ›Å™e, a pak znovu na zaÄ•átku jara. To uÅ¾ ale
spí&scaron; jen rekreaÄ•nÄ›. Jinak Å¾ijeme na Bear Creeku. To je taková pÅ™íjemná osada s asi dvaceti domy, vzdálená 10
km od Dawson City. Je zde elektÅ™ina, internet, telefon, &scaron;kolní autobus a v&scaron;echny dal&scaron;í výhody
civilizace.
Lov koÅ¾e&scaron;inové zvÄ›Å™e dnes uÅ¾ rozhodnÄ› není pro nikoho hlavním zdrojem obÅ¾ivy. Já si vydÄ
vÄ›t&scaron;inu penÄ›z coby Å™idiÄ• tÄ›Å¾kých strojÅ¯ pro vládu Yukon territorry. A moje tÅ™i dámy? Tahle popisovaná stavb
srubu se konala pÅ™ed Ä•tyÅ™mi léty, dnes je uÅ¾ holkám (Joanninym dcerám z prvního manÅ¾elství) jednadvacet a
devatenáct. Ta star&scaron;í, Elizabeth, je uÅ¾ dokonce vdaná a Å¾iví se tesaÅ™inou. Její manÅ¾el je chlap jak hora a je
pÅ™íslu&scaron;níkem Královské Kanadské Jízdní Policie. Å½ijí spolu v mÄ›steÄ•ku Fort St. James. Mlad&scaron;í Mary s
námi je&scaron;tÄ› stále jezdí do bu&scaron;e, studuje na univerzitÄ› a chce být spisovatelkou a dramaturgem. A já vÄ›Å™ím,
Å¾e se ji to podaÅ™í. Má milá Joanne uÄ•í v místní &scaron;kole, pracuje coby prÅ¯vodce v teritoriálním parku a pí&scaron;e
kníÅ¾ky. Její druhá kniha jde tyto dny právÄ› do tisku. První kníÅ¾ka, pod názvem &bdquo;Breaking Trail", uÅ¾ vy&scaron;la v
angliÄ•tinÄ› a nÄ›mÄ•inÄ› (Unterwegs in der Wildnis) a pÅ™ed vánocemi vyjde i Ä•esky. TÅ™eba si ji jednou pÅ™eÄ•tete, vÅ™
doporuÄ•uji. Z Yukonu vás v&scaron;echny zdravíMikin PokraÄ•ování - II.PokraÄ•ování - III.
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