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„Bylo nás pět“, napsal Karel Polá-
ček. Nás bylo také pět, ale příběh 
je úplně jiný. Tři „rakváči“, já, 
Franta, Honza, zástupce střední 
generace Chrudoš a věkový prů-
měr kazící Dambič. Cílem naší 
cesty byla Karelská autonomní 
republika, nacházející se těsně 
pod polárním kruhem. 
Objíždíme nekonečnou několika-
kilometrovou frontu kamionů, 
blížíme se k hranici Ruska. První 
masivní závora se zvedá a vjíždíme 
do hraničního prostoru. S nostalgií 
vzpomínáme na naše dřívější cesty 
do kapitalistické ciziny. Natřikrát 
vyplňujeme papír, připomínající 
celní prohlášení z dob socialismu, 
a pokračujeme o závoru dále. Tady 
probíhá klasická celní kontrola. 
Za třetí závorou se pak kontrolu-
je, zda předchozí kontroly na nic 
nezapomněly a vše zkontrolovaly. 
Poslední závora se zvedá, trvalo to 
pouhé tři hodinky.

Že se blížíme k polárnímu kruhu, 
není vůbec znát. Je stále teplo a 
svítí sluníčko. Chceme dorazit do 
vesnice Pušněvo. Tam necháme 
auto a doptáme se jak se dostat 
k jezeru, z kterého řeka Ochta 
vytéká. Tady už nám mapy moc 
nepomůžou, a tak začínáme spo-
léhat na domorodé obyvatelstvo 
a naši po letech oprášenou rušti-
nu. Poprvé v životě trochu lituju, 
že jsem ve škole ruštinu saboto-
val a nenáviděl. Zaparkovali jsme 
u krásné čisté říčky vytékající 
z nedalekého jezera a jdeme na 
prohlídku vesnice. Pravé Rusko. 
Nepořádek, polorozpadlá, ale 
obydlená dřevěná stavení. „V Rus-
ku poznáš, co znamená daleko, 
dlouho a neuvěřitelně“, s oblibou 
opakoval Honza. 
Sundáváme lodě ze střechy Tran-
zitu. Dambič se marně domáhá 
svých pádel. Jako jediný svědo-
mitý závodník je měl zabalené ve 

daleko, dlouho
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V tomto roce, ač je to k nevíře, 
se pomalu propracovávám 
k dospělosti. Vím, že svými činy 
to u mnohých těžce dokazuju, ale 
já cítím, že tomu tak opravdu je. 
Dříve se říkávalo: neraď, nebyl jsi 
v Rusku a není ti šedesát. První 
podmínku pro vstup mezi rádce 
jsem tedy splnil. Byl jsem, viděl 
jsem, vrátil jsem se. Ano, budu 
vyprávět o Rusku.
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futrálu, dokonce i pádlo náhradní. 
Co mu je ale platná jeho pečlivost, 
když pádla do Ruska nedorazila. 
Rozvíjí se vzrušená diskuse, zda si 
je vůbec vzal, jestli ulétla za jízdy 
nebo zůstala ve Dvoře Králové. Ať 
je to tak, či tak, je nás pět a máme 
čtyři pádla. Jsem už zkušený tra-
per, a tak vyndávám ze svých zava-
zadel skládací pilku. Nedá se nic 
dělat, situaci vyřešíme podle míst-
ních zvyklostí. Pádlo vyrobíme. 
Olše správného průměru bude 
dobrou žerdí, a že těch žerdí tady 
roste! Prkno, které řežeme na dva 
kajakářské listy, máme za chvilku. 
Trochu běhání dalo sehnat něko-
lik hřebíků od místního truhláře. 
Kámen posloužil jako kladivo a 
zanedlouho Dambič zkouší nový 
model pádla.
Je po osmé hodině večerní a slu-
níčko svítí jako o závod. Víme, 

ský měsíc v úplňku. Pádlujeme a 
se vzdalujícím se břehem ubývá 
komárů. S našimi spolucestujícími 
jsme se rozloučili pohledem na tři 
děvčata, která neodolala a tak, 
jak je stvořil pánbůh, se vrhla do 
vody. Škoda, že jsou tak daleko a 
je šero. Ale i tak to bylo příjem-
né osvěžení naší mysli po náročné 
cestě. Fantazie vykonala své a v 
tu chvíli to byly nejkrásnější dív-
ky v širokém okolí. Ve dvě hodi-
ny ráno stavíme stany na břehu 
poslední obydlené osady.
Je pod mrakem. Dambič si těžce 
zvyká na nové pádlo. Mozoly a 
puchýře z nočního pádlování zale-
pil izolepou. Čistá a kupodivu teplá 
voda v jezeře je plná vodního rost-
linstva. Projíždíme shluky leknínů 
a stulíků. Poklidný tok Ochty dává 
jen tušit, že jsme na řece. Rozlehlé 
porosty rákosí kolem dokola, jen 

daleko, dlouho
 aneb

že tady si tmy moc neužijeme. 
K mostu přijíždí početná skupina 
„mlaďáků“. Jak se domlouváme, 
jsou to studenti z Moskvy a jedou 
také na Ochtu. Je neuvěřitelné, 
že jsme se i s nákladem na korbu 
všichni vešli. Je půl desáté večer a 
konečně opouštíme civilizaci. Začí-
ná cesta připomínající jízdu na vel-
bloudu. Silnice ve vesnici nic moc 
a co přijde dál, nikdo netuší. Už se 
nedivím, že mladí Rusové cestují v 
plovacích vestách a přilbách. Sotva 
se držíme na korbě a ještě začí-
nají nálety obrovského množství 
komárů a hovad. Hovada mají 
úctyhodné rozměry. Jsme zkrátka 
v Rusku a tady je všechno veliké. 
Je půlnoc a stále je světlo. Místo 
slunce se na obzoru objevil obrov-

volná hladina určuje pokračování 
plavby. Přepádlovali jsme několik 
menších jezer. Spojnice mezi nimi 
už připomíná pěknou řeku, která 
vytváří zajímavé tišiny a tůňky a to 
už nenechá v klidu naše dva rybá-
ře. Honza i Dambič zkoušejí své 
štěstí. První štiku, kterou jsme vče-
ra ochutnali, chytil Dambič. Dnes 
nastává dokonalá odveta ze strany 
Honzy, který okamžitě vyrovnává 
stav rybářského souboje a během 
chvilky jde do vedení. Řeku už 
nemusíme hledat, má spád, jsou 
tu pěkné peřejky. Rychlost proudu 
je čím dál větší a po zdolání peře-
je jsme v dalším jezeře. Je veliké, 
čisté a poměrně silný protivítr 
z něho dělá vlnící se moře. Pokra-
čování řeky bude někde před námi 

na protější straně. Než se tam 
ale dostaneme, čeká nás Ostrov 
duchů. Zastávka, na kterou se těší-
me a jsme zvědaví.
Je to jediný ostrov uprostřed jeze-
ra. Zajíždíme do zátoky s malou 
písečnou pláží. Na břehu veliký 
triangl z vyřezávaných ukazatelů. 
Procházka po ostrově je nezapo-
menutelná. Vyřezávané posta-
vy jak na Velikonočním ostrově, 
zavěšená kostra jízdního kola 
mezi stromy s teniskami na šlapa-
dlech (jen cyklista už asi odehnil). 
Dřevořezba velikosti dospělého 
člověka. Pohled zepředu – kytara, 
nebo spíš basa, pohled zezadu – 
dívčí postava s pěkně tvarovanou 
prdelkou. Vyřezávaná plachetnice 
na stromě, skokanský můstek se 

vstupní branou na skalním výběž-
ku. Ostrov duchů v plné kráse. 
Honza vytahuje z kajaku českou 
vlaječku. Zanecháváme ji s našimi 
podpisy přivázanou na borovici. 
Odjíždíme, je na čase hledat mís-
to na táboření. Na pravém břehu 
vidíme zakotvené dva starší čluny 
a kousek nad nimi srub. Déšť začí-
ná houstnout, a tak není nic lep-
šího, než tady zůstat. Po cestičce 
vedoucí ke srubu už dlouho nikdo 
nešel, všude se válí nepořádek. 
Obdivuju, co stvořila ruka ruské-
ho člověka. Co vidím, mi připadá 
jako by bylo vyrobeno ještě před 
výstřelem z Aurory. Tady se sku-
tečně zastavil čas. Vcházím do sru-
bu a je jasné, kde strávím dnešní 
noc. V malé chodbě je staré, ale 
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funkční křeslo a dřevěná lavice. Na 
věšáku starý kožich a nějaké oble-
čení, pod lavicí holínky. V hlavní 
místnosti stojí cihlami obestavěné 
torzo starých kamen s trubkou 
místo komína protaženou skrz 
dřevěnou střechu. Je zázrak, že to 
ještě neshořelo. 
Po večeři, kdy jako zákusek byla 
štika a několik okounů, sedí-
me u ohně a vychutnáváme si 
ten nádherný pocit svobody. Nic 
nemusíme, nikdo nás nediriguje, 
nemáme žádné spojení s civilizací. 
Telefonní signál tady není a jedi-
né spojení se světem je po vodě. 
Na břehu jezera začíná překrásná 
barevná show. Západ slunce, to je 
na severu neopakovatelný úkaz, 
který trvá i několik hodin. Foto-
grafie z jednoho místa s časovým 
posunem několika desítek minut 

jsou nádherné a pokaždé hrají 
jinými barvami.
Pádlujeme po jezeře, které pokra-
čuje řekou do dalšího jezera. Podle 
vodáckého průvodce raft.cz řeka 
Ochta spojuje asi patnáct jezer a 
v minulosti byla využívána k pla-
vení dříví až do přístavního města 
Kem, které leží na břehu Bílého 
moře. Po několika desítkách kilo-
metrů musíme konstatovat, že i 
ty skromné informace jsou hod-
ně nepřesné. Tím spíše s napětím 
očekáváme, jaké nástrahy nám 
řeka připraví. Hlavně se těšíme na 
místo, které je popisováno jako 
velmi obtížné. Průvodce dokonce 

varuje před sjížděním této peřeje, 
neboť má na svědomí několik lid-
ských životů a pomoc je vzdálená 
několik dnů chůze v neprostup-
ném terénu.
Plujeme po řece. V okolí jsou vyvý-
šeniny, na kterých stojí opuštěná 
dřevěná stavení z dob, kdy se tu 
plavilo dříví. Podle stupně rozpa-
du je zřejmé, že mnoho let tady 
nikdo nebydlí. I na řece jsou vidět 
pozůstatky práce lidských rukou. 
Po několikadenním putování se 
konečně dostáváme k obávaným 
peřejím. Řada uvázaných plavidel, 
posádky studují řeku ze břehu. Na 
to, že za celou dobu plavby jsme 
potkali pouze několik deblkajaků 
a skupinu, která s námi cestova-
la k jezeru, je tady opravdu živo. 
Vjezd do asi dvěstěmetrového 
kaňonu začíná náročným vstupem, 
kde rozdíl hladin odhaduju asi na 
pět metrů. Je tam jeden výživný 
válec a několik menších. Zajímavá 
naváděcí branka ukazuje cestu. Na 
vysunutém bidlu je přivázaná PET 
láhev, která určuje směr nájezdu.
Je rozhodnuto. Po krátké poradě 
pojede jako první nejlepší jezdec 
Chrudoš. My budeme jistit, a hlav-
ně fotit. Průjezd každého jezdce 
odměnili pozorující ruští vodáci 
upřímným potleskem. V tomto 
úseku má Ochta ještě několik 
obtížných míst. Po několika kilo-
metrech se pak vlévá do řeky Kem, 
na které je přehrada a její vzdutí 
už začínáme pociťovat. Tady bude 
cíl našeho vodního putování. 
Cesta domů vede po prohlíd-
ce Kemu a Petrozavodsku do 
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Sankt-Petěrburgu – nám známé-
ho Leningradu. Tady na nás čeká 
vyvrcholení vodáckého programu 
výpravy. Ještě nedávno byl tento 
úsek hodnocen stupněm WW VI, 
a možná i výše. Nevím o nikom, 
kdo by se v minulosti odvážil 
v tomto úseku sednout na vodu. 
Vodácká lahůdka mě nenechává 
v klidu, a tak přemlouvám ostatní 
k odvážnému prvosjezdu. Odva-
zujeme jeden, a posléze i druhý 
kajak. Jelikož jsme dobří parťáci, 
střídáme se a postupně všichni 
zdoláváme bez sebemenšího pro-
blému tuto obávanou překážku. 
Vše důkladně fotíme a filmuje-
me, zejména pro starší generace 
vodáků. Ti mladší obtížnost toho-
to vodáckého výkonu nepochopí. 
Ano, pádlovali jsme kolem Auro-
ry, křižníku, jehož výstřel změnil 
dějiny nejen Evropy.
Podle GPS jsme pádlovali něco 
přes 150 km. Autem najeli více 
než 5000 km. Byla to nezapome-
nutelná a poučná expedice do 
země, kde podle klasika zítra již 
znamená včera. Pouze nedokážu 
pochopit, co tím klasik myslel. n

OCHTA
Pranení z jezera Kevjatoje
Délka toku 195 km
Přístup k řece špatný, nejlépe si 
pronajmout náklaďák
Protéká 15 jezery, dolní část 
využívána k plavení dříví
Obtížnost do WW 3
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