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K dokonÄ•ení stavby srubu do&scaron;lo (z nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích organizaÄ•ních pÅ™íÄ•in) aÅ¾ za rok. Vyjeli jsme stezkou p
Hart Pass tentokrát jen tÅ™i - stará sestava: Joanne, David a já. MládeÅ¾ jsme tentokrát nechali doma. Mary by sice jela
ráda, ale mÄ›la plno práce s nastudováním své první divadelní hry, kterou pak uvedli studenti místní High School.
PoÄ•así, které bylo chladnÄ›j&scaron;í neÅ¾ pÅ™ed rokem, pomohlo pÅ™i pÅ™ekonávání potoku a zdálo se, Å¾e tahl
hraÄ•ka. Zdání ale klame. David jede tentokrát první a asi deset kilometrÅ¯ pÅ™ed srubem se v prudké zatáÄ•ce stopa jeho
snÄ›Å¾ného skútru náhle mÄ›ní z bílé na Ä•ernou. Pod snÄ›hem bylo bahno... Pohled dopÅ™edu je dost hrozný: baÅ¾ina dlou
asi 200 metrÅ¯ a David, který se nÄ›jakým zpÅ¯sobem dostal na druhou stranu, zuÅ™ivÄ› mával rukama a cosi kÅ™iÄ•el.
DÄ
jedinou moÅ¾nou vÄ›c - pÅ™idávám plný plyn. Motor Yamahy Å™ve, pás se v bahnÄ› protáÄ•í, ale rychlost pomalu klesá...
Na&scaron;tÄ›stí jsou mezi bahnem ostrÅ¯vky pevnÄ› zemÄ›, kde ztrátu rychlosti doháním a s velkým &scaron;tÄ›stím se
dostávám na druhou stranu. Ale - jsme tu s Davidem sami - vidíme Joanne, jak stojí na jednom z ostrÅ¯vkÅ¯ uprostÅ™ed
baÅ¾iny, mohutnÄ› pocákaná blátem, ale Å¾ivá, zdravá a relativnÄ› suchá. Trvalo asi Ä•tvrt hodiny, neÅ¾ se k nám prodrala
snÄ›hem mezi kÅ™ovinami a vysvÄ›tlila, Å¾e ze saní, které jsem za sebou táhl a na kterých stála, seskoÄ•ila dobrovolnÄ›, aby
odlehÄ•ila náklad. Chytrá holka! VÅ¾dyÅ¥ kdyby se snÄ›Å¾ný skútr nÄ›kde uprostÅ™ed zastavil, asi bychom o nÄ›j pÅ™i&sca
Za dal&scaron;í pÅ¯lhodinku jsme dorazili k rozestavÄ›nému srubu; s jednoduchým plánem pÅ™espat první noc ve starém
potrhaném stanu s kamínky, který jsme tady pÅ™ed rokem nechali, a aÅ¾ ráno postavit stan vÄ›t&scaron;í a zbrusu nový. JenÅ
Ä•lovÄ›k míní a medvÄ›d mÄ›ní. Ze starého stanu zbyly jen jakési potrhané plesnivé cáry a zbytky dÅ™evÄ›né konstrukce,
která stan kdysi podpírala. MedvÄ›d roz&scaron;lapal i roury od kamen. Na&scaron;tÄ›stí jsme mÄ›li s sebou nové a tak se
vlastnÄ› nic nestalo. V novém stanu jsme vybudovali ze smrkových vÄ›tví postel a sedací soupravu ze &scaron;palku, pak uÅ¾
jen uvaÅ™it veÄ•eÅ™i a &scaron;lo se spát.
Druhý den ráno jsme zaÄ•ali práci na stÅ™e&scaron;e. Pokrýt takovou pomÄ›
velkou plochu bez pomoci prken nebo pÅ™ekliÅ¾ky, není Å¾ádná sranda. StaÅ™í trappeÅ™i to vÄ›t&scaron;inou Å™e&scaro
desítkami nebo stovkami kulatin. My jsme vyuÅ¾ili skuteÄ•nosti, Å¾e nám ze stavby stÄ›n zÅ¯stala spousta vrcholkÅ¯ stromÅ¯.
Tyhle vrcholky jsme rozÅ™ezali na délku motorovými pilami.
Já brzy poznal, Å¾e David s del&scaron;í pilou Å™eÅ¾e rovn
já a tak jsem mu tuhle práci pÅ™enechal a zaÄ•al pÅ™itloukat. Rovnou stranou dolÅ¯ do místnosti, pÅ¯lkulatou nahoru. Joanne
zatím vybírala z budoucí podlahy kbelíky mechu, trávy, jehliÄ•í a hlíny.
Po Ä•tyÅ™ech dnech práce bylo moÅ¾né pokrýt stÅ
vrstvou Ä•erné plstÄ›né látky a nÄ›kolikanásobnou vrstvou nepromokavých plachet. To v&scaron;echno jsme pak pokryli
vrstvou onoho pÅ™írodního materiálu z podlahy.
Za pár let poroste na stÅ™e&scaron;e tráva, kÅ™oví a stromky, které
v&scaron;echno zpevní. Jako na zavolanou pÅ™es noc husté snÄ›Å¾í a kdyÅ¾ se jdeme na srub ráno podívat, vypadá, jako by
mezi tÄ›mi smrky na West Hart River stal odjakÅ¾iva.
Ale zpÄ›t do práce. PotÅ™ebujeme okna, dveÅ™e, kamna... J
dveÅ™e, které jsem vyrobil uÅ¾ doma a pÅ™ivezl rozebrané. ProtoÅ¾e stÄ›ny srubu budou sesychat, je nutné vyÅ™íznout do
na obou stranách dveÅ™í záÅ™ezy, do nich volnÄ› zapustit trámky 2x2 palce a dveÅ™e pÅ™i&scaron;roubovat pouze do tÄ›ch
trámkÅ¯. Jen tak si mÅ¯Å¾ou stÄ›ny &bdquo;sednout" a neviset na dveÅ™ním rámu. To je piplaÄ•ka, která by byla mnohem
jednodu&scaron;&scaron;í s elektrickým náÅ™adím, ale musím vystaÄ•it s motorovou pilou, kladivem a dlátem.
Díru pro
komín nedÄ›láme ve stÅ™e&scaron;e, ale v boÄ•ní stÄ›nÄ›. Roura od kamen bude díky tomu dvakrát zalomena a bude se muse
kaÅ¾dé dva týdny Ä•istit. Rovná roura, vedená skrz stÅ™echu, by byla pochopitelnÄ› lep&scaron;í, ale v pÅ™ípadÄ› stÅ™echy
nepromokavých plachet a hlíny je velice tÄ›Å¾ké zajistit, aby kolem komínÅ¯ nezatékalo. A bouda, do které zatéká moc
dlouho nevydrÅ¾í...
PÅ™ichází chvíle, kdy je moÅ¾no ve srubu poprvé zavÅ™ít dveÅ™e a zatopit. Moc krásná chvíle,
v&scaron;ude kolem je je&scaron;tÄ› pÅ™íli&scaron; mnoho práce. &Scaron;kvírami mezi kládami totiÅ¾ proniká nejen
svÄ›tlo, ale i zima. Je potÅ™eba spousty mechu coby tÄ›snícího materiálu. A je&scaron;tÄ› dal&scaron;ích &bdquo;drobností",
jako je tÅ™eba nábytek. Ten ale pÅ™ijde na Å™adu pÅ™í&scaron;tÄ›. Srub se navíc díky tajícímu snÄ›hu (na kládách a na pod
mÄ›ní z útulného pÅ™íbytku v saunu, takÅ¾e i poslední noc jsme spali ve stanu. .
PÅ™ed odjezdem domÅ¯ si je&scaron;tÄ
prohlíÅ¾ím tenhle nás výtvor. Není to první srub, který jsem stavÄ›l, ale díky nemoÅ¾nosti dovézt vÄ›t&scaron;í mnoÅ¾ství prk
pÅ™ekliÅ¾ky nebo gyprocu (sádrokartonu) to bylo o hodnÄ› nároÄ•nÄ›j&scaron;í, neÅ¾ stavba v civilizovaném prostÅ™edí, ka
moÅ¾né navozit materiál a pouÅ¾ívat elektÅ™inu. Co celou práci naopak usnadnilo, byla nepÅ™ítomnost stavebních, elektrick
zdravotních a jiných inspektorÅ¯, kteÅ™í by se ve v&scaron;em &scaron;Å¥ourali, k vyplÅˆování nekoneÄ•ných lejster nás nutili
celou práci nám tak ztÄ›Å¾ovali :-))). Z Yukonu vás v&scaron;echny zdravíMikin PokraÄ•ování pÅ™í&scaron;tÄ› PokraÄ•ován
I.PokraÄ•ování III.
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