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Bajkal člověka zláká, dostane, připoutá, očaruje...
A tak chceš zase! Každá záminka, proč znova
spatřit onu krásu je hned a automaticky povýšena
na vážný důvod...
Zopakovat to samé, protože za rok mohou být
podmínky úplně jiné.
Vyrazit po zimních výpravách v létě a zkusit kajak
a své možnosti dopádlovat do míst, která jsou
na bruslích pro hromady sněhu nedosažitelná...
A pak by to chtělo zažít ještě jaro, kdy se příroda
probouzí. A taky podzim s jeho barvami.
Vyzkoušel jsem tedy zatím kromě zimy alespoň to
léto. Loď i pádlo se povedlo zajistit.
Nezbyl pak už žádný důvod, proč nezažít pár
měsíců a několik set kilometrů plavby vlastní silou
v tomto čarovném koutě naší zeměkoule.
Stane-li se má cesta pro někoho návodem či
povzbuzením k výpravě vlastní, bude to jen
třešnička na skvělém zážitkovém dortu.
Po úspěchu titulu BAJKAL – PROCHÁZKY PO
ROVINĚ o zimních bruslařských výpravách
po nejhlubším jezeře světa jde o druhou knihu
Marka Šimíčka, který slibuje, že ta třetí už nebude
o Bajkalu...

M AR E K Š IM Í Č E K

MAREK ŠIMÍČEK

www.knihcentrum.cz
www.bajkal700.cz
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PŘEDMLUVA
Bajkal člověka zláká, dostane, připoutá, očaruje...
Nejen krásami přírody, lidmi a zážitky, které se nashromáždí v průběhu první
návštěvy. Ještě něčím navíc.
Blízkostí divoké přírody a jejich zákonů, kde nejdůležitější je i to nejpodstatnější.
To ostře kontrastuje se „západní civilizací“, kde si lidé už odvykli uvažovat,
co je vlastně důležité.
Všechno je jen „na oko“. Image je důležitější než podstata a funkčnost věcí.
„Není důležité co děláš, ale jak u toho vypadáš!“
Tak se lidé, kynoucí bez pohybu u televize a brambůrek, navlečou do
„slušivých hader“, případně ozdobí drahým kosmetickým „maskovacím nátěrem“,
místo toho, aby si šli zasportovat a ozdobili tělo pěknou postavou a ducha zážitky
a vyplavenými endorfiny.
Auto se musí před prodejem hlavně naleštit, aby první dojem ovlivnil hodnocení
toho, co je uvnitř, či vespod.
Trefně a jadrně to vyjádřil kamarád: „Dneska je každý unešen hovnem zabaleným ve zlatém papírku, ale špinavé zlaté cihly si ani nevšimne!“ Snad tedy ne úplně
každý...
V přírodě je to jinak. Tam víc funguje „zdravý rozum“ a věci důležité jsou
důležitými bez ohledu na jejich vzhled.
Určitě i proto nás divočina tolik láká!
Všechny publikované fotografie jsou ryze amatérské, pořízené běžně
dostupným fotoaparátem za 3500 Kč. Přesto snad zachycují kouzlo míst a jejich
atmosféru. Tedy částečně, protože na skutečné zážitky a opravdovost přírody je
jakákoli technika krátká.
Rovněž ostatní vybavení musí být špičkové pouze v případě, že člověk závodí
s maximálně trénovanými soupeři, kteří to nejlepší mají.
Těžko se dá vyhrát Giro na kole za patnáct tisíc. Ale na projetí horských sedel
a pokochání se krásami Dolomit takové kolo stačí.
Stejné je to s drtivou většinou věcí v životě. Stačí se zaměřit na onu podstatu –
v tomto případě funkčnost – na místo „novosti“ a reklamních keců. Užitná hodnota
zůstává prakticky stejná, ale pořizovací cena klesá mnohonásobně.
Často se stačí rozhlédnout a využít toho, co už je k dispozici. Tak jsme objeli
kus Evropy Oltcitem, či Felicií, přešli hory v „kanadách“ a místo hadic okolo krku
měli vodu v umělohmotné flašce, jaká se zrovna namanula.
Chuť něco udělat, dokázat a zažít je totiž tím nejdůležitějším!
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Je 18. 6. a já opět, již po páté, vyrážím na Bajkal. Jako vždy vlakem. Na nádraží
do Žiliny mě hodil kamarád Lexa s příslibem, že auto na zpáteční cestě nerozbije,
a dál už to přece znám ze čtyř zimních výprav... Ne tak docela. Je totiž léto, a tak
poprvé cestuju v tričku a trenkách.
Další rozdíl je v zavazadlech! V zimě se zuby nehty držím hesla: Batoh na
hřbetě a malé zavazadlo (krabice, taška) s jídlem do vlaku v ruce. Jedna ruka musí
být volná. Teď v létě je to ale složitější! Místo nordických bruslí o váze kilo třicet
táhnu kajak SEAWAVE, vážící podle výrobce - břeclavského Gumotexu - 17 kilo!
A to je jen holá loď.
Když jsem k ní do loďáku nalisoval dvě sedačky, kokpit, dva skegy (směrové
ploutve), záplaty, lepidlo, aceton na odmašťování, hadr, štětec, dvě pádla,
záchrannou vestu, pumpu a ještě pár drobností, které se tam vešly, má pytel
35 kilo. Je pravda, že i s vozíčkem, jaký používají babičky na nákupy, ale ten
samotný neváží ani dvě.
Následuje 25 kilo v batohu, který nese stejně jako skvělý šedesátilitrový žlutý
lodní pytel značku GEMMA. Ten je ale zatím schovaný v černém batohu.
V zimě je to na Sibiři mnohem jednodušší - je sucho a mráz. Léto ovšem vyžaduje být připravený na teploty od ranních mrazíků až po plus 30 °C a hlavně na
vlhko, mokro a déšť. Musím počítat s tím, že zahučím do vody nebo mě přeleje
velká vlna... Mít prostě zálohu. Navíc vyrážím na tři měsíce do míst, kde si budu
muset často pomoci jen sám, to znamená, vézt například dvě pádla.
Peťa Janalík, kamarád z vojny a úspěšný kajakář se vytáhl a domluvil mi uhlíkové pádlo, vyrobené firmou HAVEL COMPOSITES. Když jsem pak ve fabrice
viděl na dílně loď, která už dneska možná vyhrála nějaký kov na mistrovství světa
či Evropy, začal jsem mu intuitivně říkat „závodní“.
Kromě toho jsem vezl ještě pádlo turistické, které bylo jednak náhradní
a zároveň bylo třeba myslet na případné sličné stopařky na břehu, které by bylo
hříchem nechat při eventuálním svezení jen tak zahálet.
Co dělat s turisťákem, je asi jasné každému, kdo už někdy v kajaku seděl, kdo
ví, že pádlo kajakářské je levé a pravé a jedna ruka jej drží na pevno, zatímco
ve druhé se vytáčí...
Se závodničkou je to ale trochu složitější, listy jsou tvarovány do zvláštních
„kapes“, které umožňují lepší opření o vodu a efektivnější záběr… Jenže! Každá
závodnička vyžaduje, aby se s ní trochu umělo zacházet. Tak je závodní loď vratší,
lyže tvrdší, auto citlivější na řízení, motor na plyn a neodpouští chyby jako věc na
rekreační použití.
A tak jsem Peťovi oznámil: „Za trest mě s tím klackem musíš naučit
mávat, když jsi mi ho sehnal!“ Jednak abych u toho nevypadal jak idiot
a hlavně ať ty pohyby mají patřičný efekt a trochu to jede. V životě jsem totiž
jezdil hlavně na vodách tekoucích a to na raftech a kánoích, na kajaku pak jistě
nejméně.
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Jedné červnové neděle jsme se tak sešli na rybníku a já jsem dostal od Pana
Kajakáře intenzivní lekci pádlování, držení těla, sezení a tak dále. Hlavně jsem ale
viděl v praxi, „jak to má vypadat“!
Když pak vlezl dopředu - na háčka - a já jsem z pozice zadáka viděl tu
„roztočenou vrtuli“, čekal jsem, že brzy vzlétnem... Mockrát jsem pak na Bajkalu
vzpomínal na tento pohled a říkal si: „Mít tak Janalíka, jsem za čtrnáct dní
doma“.
Skoro tři roky jsem se snažil navázat spolupráci s Gumotexem Břeclav a dlouho
to jaksi nešlo. Až vyšla knížka Bajkal - procházky po rovině a po nějaké době byla
moje korespondence přesměrována na jiný stůl, či spíše monitor. Měl jsem štěstí
a narazil na slečny Petru Němcovou a Evu Nevělíkovou.
Druhá jmenovaná promluvila do historie výpravy až později. Zato od Petry
jsem dostal koncem léta 2013 e-mail, který by se dal přeložit následovně: „Pokud
nechcete prachy, tak zapůjčení lodě by neměl být problém. Napište termíny, kdy
a jak si to představujete.“
Konečně! Snažil jsem se krotit nadšení a domluvit nějakou menší přípravnou
akci ještě na podzim 2013. Ale ouha! Dva předváděcí modely Sívejva byly až do
Vánoc po výstavách a veletrzích.
Při x-tém telefonátu, kdy byl už tak čas popřát vše nej do nového roku, jsem
využil veselé nálady a odlehčeně vyjádřil své obavy: „Mám hrůzu, abyste mi do
jara neotěhotněla, nebo neumřela a naše naplánovaná spolupráce se nezhroutila.“
Veselý hlásek mi se smíchem odpověděl, že těhotnět ani umírat se nechystá a že
mám být v klidu. Určitě se vše podaří.
Značnou ztuhlost nežádoucích údů vyvolal e-mail někdy v březnu, v němž se
psalo zhruba toto: „Vzhledem k tomu, že Vaše záležitost přechází z důvodu
reorganizace z oddělení marketingu na oddělení reklamy (nebo naopak), Ing. Němcová se už spoluprací s Vámi nebude zabývat a Vaše věc je postoupena
Ing. Nevělíkové…“
A je to v řiti, blesklo mi hlavou, navíc mě tento dopis zastihl na Olchonu,
či v Irkutsku při čtvrtém zimním Bajkalu. Ale světe div se! Když jsem po návratu
domů slyšel v telefonu druhý příjemný hlas, začalo to vypadat už opravdu
nadějně.
V květnu proběhla testovací plavba okolo chorvatského ostrova Krk a poté,
co se nám ve dvou podařilo na moři upádlovat asi 150 kilometrů za 4 dny, bylo
rozhodnuto - JEDU!
Ještě zpátky k zavazadlům: Stařenkovský vozíček, který jistě nikdy nic
podobného nepřevážel, pokud kdy převážel vůbec něco, jsem musel ještě cestou
odlehčit.
.
.
.
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RÁNO NA IRKUTU

PŘED VYPLUTÍM

ZÁTIŠÍ V TAJZE

PEŘEJKA

STANICE SELENGA

RÁKOSOVIŠTĚ

KOUZLO VEČERA

OKNO Z LOŽNICE

PŘIPRAVEN KE SPÁNKU

LEPŠÍ TO BÝT NEMŮŽE!

OJEDINĚLÁ „ŘASA“

.
.
.
O kus dál na mne na jednom skalnatém mysu hledí vyšpulená holá řiť! Dřepící
turista zjevně nepočítal s tím, že by se mohl po hladině v tichosti přiblížit nezvaný
svědek jeho úkonu… Kéž by to byla aspoň holka!
Kolem sedmé mě zvou na snídani dva rybáři v zátoce za mysem Katuň. Je to
moc příjemné setkání. Jen jména jsem si bohužel nezapsal. Tak aspoň anonymní
dík!
Za dalším mysem je na břehu velký kemp, táhnoucí se řadou stanů a nejrůznějších vozidel podél pláže stovky metrů daleko. Je tu dost lidí i beze mě, takže
pádluju posledních asi pět kilometrů do hloubi zálivu.
Je tady velice mělko a vody Čivyrkuje přecházejí do rozsáhlých bažin. Těmi
se klikatí řeka, vytékající z jezera Arangatuj, na jehož krásu jsem byl upozorněn
a chci se k němu podívat. Nejdřív se ale posilním a přímo v lodi trochu prospím
ve stínu pobřežních břízek.
Už při hledání správného ramene zmíněné řeky v rákosí tuším, že výlet na Arangatuj nemusí být nejlepší nápad… Později si do idiotů nadávám ještě mockrát, když
po čtyřech kilometrech trápení proti proudu i větru vplouvám na jezero, které
je rozbouřené a kalné! Asi hodinu se tam plácám, abych objel rákosový ostrov
a vrátil se zpět k výtoku.
Během této hodiny dělá vítr něco, co zná asi každý cyklista i kajakář. Otáčí se
o 180 stupňů a zesiluje tak, že i přes usilovné pádlování stojím na místě! Krutý
žertík. Navíc nikde není pevný břeh, jen trsy tuhé trávy, trčící z vody. Čtyři kilometry zpátky do zálivu jedu několik hodin a jsem hodně sprostý…
Vlny vylučují další plavbu, a tak se vracím k břízkám, u nichž jsem už jednou
odpočíval. Tentokrát však tahám kajak na břeh a chystám se k přenocování.
Trochu mě zpomalil neznámý, bezmála dva metry dlouhý had, který rychle
mizel v trávě, takže hlavu jsem neviděl. No nic, asi užovka. Nasazuji do boje
veškerou protikomáří ochranu síťkou v kapuci bundy počínaje a repelentem
konče a jde se spát. Budík nastavuju na půl čtvrté, protože ráno je hladina
nejklidnější.

16.7.
Od pěti jsem na vodě! Z večerního vlnobití je klidná hladina, po níž je deset
kilometrů k ostrovu Baklanij přímo požitkem. Při procházce ostrovem lezu na jeho
nejvyšším bodě na vysokou dřevěnou věž. Všude jsou cedule se zákazem vstupu,
tak radši fičím dál.
Tři kilometry na severovýchod vystupuje z vody skalisko s poetickým názvem
Bílý kámen. Skála je ovšem z obyčejné šedé žuly a bílý povlak není nic jiného než
vrstva ptačího trusu. V soutěži o nejposranější ostrov je tento dalším horkým
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favoritem!
Dále k severu se plavím už podél východního břehu zálivu. Na mysu Karkasun
vzlétají ze staré borovice dva ohromní orli a krouží mi nad hlavou.
Po třech kilometrech se skalnatý břeh střídá s dlouhou písečnou pláží s chaloupkami osady Čivyrkuj na opačném konci. Přistávám hned z kraje a ve stínu
zavěšuju kotlík nad oheň a začínám vařit nudle.
Ve chvilce jsou tu bdělí strážci národního parku na své hliníkové loďce se silným závěsným motorem. Uznávají, že oheň je na písečné pláži jen několik metrů
od vody rozdělán na maximálně bezpečném místě. Já zase jejich obavy, že kdyby
chytil vyprahlý svah nad námi porostlý keři podobnými naší kosodřevině, nikdo už
to neuhasí.
Hned po dovaření večeře proto malý ohníček zasypávám pískem. Navíc jsem
pod čárou příboje, takže první větší vlna definitivně a navždy zlikviduje jakoukoli
známku mé přítomnosti.
Večer se nějak mračí, pročež přejíždím podél pláže k chatě národního parku
s jeho dvěma strážci, kteří mě přichylují na noc - samozřejmě nepršelo!

17.7.
Oproti včerejšku si přispím a do kajaku usedám až v sedm. Po několika kilometrech přistávám u rybářské chatky a rozhodně neodmítám pozvání na svačinu
v podobě soleného omula. Už jsem jich snědl hodně, ale tenhle je přímo božský!
Hospodyně vysvětluje, že byl v soli jen pár hodin.
Ve velké místnosti jsou pryčny pro minimálně deset nocležníků a manželé mi
sdělují, že jsou momentálně strážci, neboť ostatní odjeli s úlovkem do města.
Následuje plavba kolem divokého skalnatého břehu s jeskyňkami k ústí řeky
Kedrové a Malé Čeremšany. Tam stojí několik chaloupek, ale štěkající pes mě
od přistání odrazuje, a tak pádluju dalších osm kilometrů podél skal velmi příkře
spadajících pod hladinu Bajkalu až k ústí Čeremšany velké. Kousek proti proudu
stojí u chalupy, na vlas podobné té, od které jsem ráno vyplul, tři motorové
čluny.
Chce to chvilku pořádně máknout při překonávání dost silného proudu a už mě
vítá inspektor národního parku Ruslan a tři rybáři, kteří jsou u něj na návštěvě.
Po koupeli v ledově chladné řece, přitékající z výšek Barguzinského hřbetu, je
už připravena bohatá hostina a z vyprávění se dovídám, že místo navštívili snad
všichni papaláši kromě Putina. Při množství papalášů Ruské federace to ale bude
asi trochu nadnesené…

18.7.
Poprvé drobně prší! Návštěvníci odplouvají. My s Ruslanem uklidíme, co po
nich zbylo, a pokračujeme v odpočinku, neboť jak známo, za deště se spí nejlíp.
Po obědě déšť ustává a já se připravuju na vyplutí. Dobrák Ruslan s postavou
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gymnasty mi přiděluje ještě velkou hromadu potravin na cestu se slovy: „Viděls to
sám. Každý přiveze dvakrát tolik, než spotřebuje, a pak mi to tu všechno zůstane…
Jen ber! Budu rád, když mi trochu ubyde!“
O půl čtvrté odplouvám a do večera zvládám přes dvacet kilometrů k ústí řeky
Sosnovky. Je to má spása, protože už se šeří a vysoké vlny by přistání u břehu velmi
zkomplikovaly. Takto musím přes největší vlny v místě, kde se rychlý proud řeky
setkává s příbojem.
Pod plným adrenalinem ono místo projíždím. Kousek proti proudu, otočka
a přistání u pravého břehu řeky. Na úzké kose mezi řekou a Bajkalem, porostlé
místy divokým rybízem si u ohromné klády chystám alumatku a osvědčený kartón
na spaní. Je už skoro tma.
Od jezera vane vítr, velké vlny mlátí do břehu a s rachotem si pohazují
s valouny, tvořícími kamenitou pláž. V jednu chvíli zvedám hlavu a přes ležící
kmen pohlédnu k vodě…

Medvěd!
Ani ne deset metrů přede mnou stojí ohromný huňáč a s hlavou skloněnou
a čenichem u země hledá něco k snědku. Musí mít aspoň půl tuny. Tlapami
převrací kameny a postupuje podél břehu směrem ode mne!
Netuším, jestli přeplaval ústí Sosnovky a jen tak prochází kolem, nebo přišel
z druhé strany, plavat přes dvacet metrů širokou řeku se silným proudem se mu
nechtělo a vrací se zpátky… V houstnoucí tmě už není vidět, je-li srst suchá,
či mokrá. Ani fotka nemůže v takových světelných podmínkách vyjít.
Vítr vane od chlupáče ke mně a v rachotu příboje jistě nemohl nic slyšet, takže
o mě zřejmě neví. Nebo mě má naprosto „na háku“.
Zkoušet, která možnost je správná, se nechystám. Mohlo by ho napadnout, že
mých osmdesát kilo živé váhy by byla pohodlnější večeře, než hledání jednohubek
pod balvany.
Petardy na plašení divé zvěře zrovna po ruce nemám a boj se šelmou mým
čtvrtkilovým tomahavkem bych taky přenechal raději Vinnetouovi…
A tak jen tiše sedím na patách a přes modřínový kmen sleduju pána zdejší tajgy,
jak nerušeně odchází. Silný zážitek! Kolébající se silueta je na světlé pláži vidět
ještě několik set metrů, než zmizí za mysem. Ten už se nevrátí!
Dokončím „stlaní“ a v závětří ohromné klády uléhám. Po osmi hodinách
ve vlnách a větru jsem unavený, takže míša nemíša za chvíli usínám.
.
.
.
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„BUDOVA“ NÁRODNÍHO PARKU

PTAČÍ HOVNOSTROJ

DNESKA BEROU

... VYSOKÝ AŽ 2800 METRŮ?

NECHCE SE NA BŘEH

A ZAS „PO SVÝCH“

VEČERNÍ IDYLA

VÝCHODNÍ SVAHY

OTAKÁREK FENYKLOVÝ

DOBRODRUŽSTVÍ KONČÍ

NÁDRAŽÍ VE SLUDJANCE

MOŘ
MO
Ř E SLA
SLA DK É VODY

Bajkal člověka zláká, dostane, připoutá, očaruje...
A tak chceš zase! Každá záminka, proč znova
spatřit onu krásu je hned a automaticky povýšena
na vážný důvod...
Zopakovat to samé, protože za rok mohou být
podmínky úplně jiné.
Vyrazit po zimních výpravách v létě a zkusit kajak
a své možnosti dopádlovat do míst, která jsou
na bruslích pro hromady sněhu nedosažitelná...
A pak by to chtělo zažít ještě jaro, kdy se příroda
probouzí. A taky podzim s jeho barvami.
Vyzkoušel jsem tedy zatím kromě zimy alespoň to
léto. Loď i pádlo se povedlo zajistit.
Nezbyl pak už žádný důvod, proč nezažít pár
měsíců a několik set kilometrů plavby vlastní silou
v tomto čarovném koutě naší zeměkoule.
Stane-li se má cesta pro někoho návodem či
povzbuzením k výpravě vlastní, bude to jen
třešnička na skvělém zážitkovém dortu.
Po úspěchu titulu BAJKAL – PROCHÁZKY PO
ROVINĚ o zimních bruslařských výpravách
po nejhlubším jezeře světa jde o druhou knihu
Marka Šimíčka, který slibuje, že ta třetí už nebude
o Bajkalu...

M A R EK ŠI M Í ČE K

MAREK ŠIMÍČEK

www.knihcentrum.cz
www.bajkal700.cz
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