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NoÄ•ní Å¾ivot mÄ›steÄ•ka Dease Lake se omezuje na jediný nepÅ™íli&scaron; zajímavý bar a tak jsme &scaron;li brzy po veÄ•
spát, abychom mohli Ä•asnÄ› ráno vyrazit na dal&scaron;í cestu. Vyjeli jsme tedy hned za svítání a byli odmÄ›nÄ›ni
pohledem na první stádeÄ•ko caribou.
Jeleni caribou jsou v EvropÄ› známí jako sobi a ti na&scaron;i jsou na rozdíl od evropských divocí. Proto nemusí tahat
Clausovi ani nÄ›jakým domorodcÅ¯m sanÄ› a mohou se svobodnÄ› potulovat severskou pÅ™írodou. PotíÅ¾ je jen v tom, Å¾e s
potulují i v okolí silnic a tak je dobÅ™e v oblastech, kde se vyskytují, trochu zpomalit.
HlavnÄ› v nepÅ™ehledných zatáÄ•kác
TÄ›mhle caribou Å¾ijícím v malých stádech na severu Britské Columbie a jiÅ¾ním Yukonu se Å™íká woodland caribou, na rozd
od obrovských stád barren land caribou, které migrují v nezalesnÄ›ných oblastech na dálném severu Kanady a
Alja&scaron;ky.
Krajina okolo Dease Lake je kromÄ› krásné pÅ™írody zajímavá je&scaron;tÄ› z historického hlediska.
bÄ›lo&scaron;i sem pÅ™i&scaron;li ve vÄ›t&scaron;ím poÄ•tu kolem roku 1866 díky budování takzvaného Collins Overland
Telegraph. To byla grandiózní stavba, kterou autorizoval Abraham Lincoln a která mÄ›la spojit San Francisco s Moskvou a
tedy i Ameriku s Evropou.
Byly nataÅ¾eny tisíce kilometrÅ¯ drátu, ale celý projekt byl opu&scaron;tÄ›n poté, co se podaÅ™i
pÅ™es Atlantik úspÄ›&scaron;nÄ› natáhnout první podmoÅ™ský kabel.
PozdÄ›ji, kdyÅ¾ do&scaron;lo na severu k objevÅ¯m
byla ale dokonÄ•ena v roce 1901 aspoÅˆ Ä•ást telegrafu na Yukon.
Vedení divoÄ•inou udrÅ¾ovaly dvojice muÅ¾Å¯, kteÅ™í
srubech, lovili, pÄ›stovali pro vlastní potÅ™ebu zeleninu a Ä•asto si pÅ™ivydÄ›lávali coby trapeÅ™i.

120 kilometrÅ¯ za Dease Lake je Jade City, coÅ¾ není nic víc, neÅ¾ benzínová pumpa a pár prodejen suvenýrÅ¯ z jadeitu,
který se zde v okolí tÄ›Å¾í.
To v&scaron;e je pochopitelnÄ› v zimÄ› zavÅ™ené. Je zde také odboÄ•ka do bývalého mÄ›sta C
kde býval velký dÅ¯l na azbest.
Cassiar jsem nav&scaron;tívil pÅ™ed mnoha lety, kdyÅ¾ tam je&scaron;tÄ› pracoval kama
Honza. Bylo to dost podivné místo, protoÅ¾e v&scaron;echno patÅ™ilo dÅ¯lní spoleÄ•nosti z JiÅ¾ní Afriky, která se nenamáhal
s takovými drobnostmi jako tÅ™eba názvy ulic, nebo jakýchkoliv jiných oznaÄ•ení.
A tak jsme &scaron;li s Honzou do baru,
nemÄ›l jméno a který byl oficiálnÄ› jen soukromým klubem pro zamÄ›stnance spoleÄ•nosti. Pivo jsem tam coby cizák dostal
jen díky Ä•eské pinklici jménem VladÄ›na...
Kousek za Jade City je indiánská vesnice Good Hope Lake. KdyÅ¾ jsem tudy
kdysi projíÅ¾dÄ›l, potkal jsem v místním obchÅ¯dku bývalého spolupracovníka z Vancouveru Andrewa a jeho manÅ¾elku
Catherine. OdpovÄ›dÄ›li na inzerát místního indiánského kmene, který mÄ›l nepoÅ™ádek v hospodaÅ™ení a tak byli pÅ™ijati n
dobu tÅ™i let coby manageÅ™i.
S tím, Å¾e bÄ›hem té doby vycviÄ•í nÄ›koho z místních, aby tuhle práci po nich pÅ™e
dávno pryÄ•, ale zda se, Å¾e se jejich dílo podaÅ™ilo. Obchod i celá vesnice dnes pÅ¯sobí dobrým dojmem.
A pokraÄ•oval
jsme dál, neuvÄ›Å™itelnÄ› krásnou horskou krajinou kolem Å™ek a jezer. Tahle severní Ä•ást Cassiar Hwy je urÄ•itÄ› nejhezÄ•
moc rád bych se tam je&scaron;tÄ› nÄ›kdy vrátil, sjel si Å™eku Dease v kanoi a pár týdnu tam táboÅ™il.
Silnice se v téhle
oblasti najednou zaÄ•ne kroutit, klesat a stoupat, jako byste byli na horské dráze. A najednou je tu hranice s Yukonem a
po dal&scaron;ích tÅ™ech kilometrech kÅ™iÅ¾ovatka s Alaska Highway. Tahle silnice je uÅ¾ mnohem &scaron;ir&scaron;í,
rovnÄ›j&scaron;í a je zde vÄ›t&scaron;í provoz neÅ¾ na Cassiar Hwy. V zimÄ› to znamená sice jen asi tak jedno auto kaÅ¾dých
10 minut, ale i to se najednou zdá jako veliká civilizace.
I zde jsme vidÄ›li nÄ›kolik men&scaron;ích stád caribou a bÄ›hem
dal&scaron;ích pÄ›ti hodin jízdy se pÅ™es osadu Teslin a kolem dlouhých jezer Teslin a Marsh dostali do hlavního mÄ›sta
Yukonu Whitehorse.
Dal&scaron;í noc v motelu, nákupy v supermarketech a jiných obchodech, kde je v&scaron;echno
mnohem levnÄ›j&scaron;í neÅ¾ u nás v Dawsonu a pak posledních 530 km Klondike Hwy pÅ™es Carmacks, kolem známých
PeÅ™ejí pÄ›ti prstÅ¯, Pelly Crossing, Stewart Crossing domÅ¯, do osady Bear Creek, deset kilometrÅ¯ pÅ™ed Dawson City.
Barák byl sice poÅ™ádnÄ› zavátý snÄ›hem, ale vevnitÅ™ bylo jen osm pod nulou, takÅ¾e jsme ho bÄ›hem nÄ›kolika hodin vyh
A jak se Å™íká: v&scaron;ude dobÅ™e, doma nejlépe. MIKIN
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