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Všechny vystavené fotografie byly pořízeny v průběhu

This exhibition presents photographs from the expedition

expedice, při které Pavel Blažek a Václav Sůra v roce 2010

during which Pavel Blažek and Václav Sůra in 2010 became

jako první Češi přešli na délku zamrzlé 650 km dlouhé jezero

the first Czechs to cross the frozen, 650 km long Lake Baikal

Bajkal na Sibiři. Fotografie přinášejí nevšední pohled

in Siberia. The photographs capture a remote Siberian region

na odlehlou část Sibiře a přibližují prostředí a průběh polární

and record the environment of a polar expedition.
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expedice.
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The crossing was finished after 24 days and 6 hours at
Přechod, při kterém expedice urazila více jak 680 km,

1.01 p.m. of the Irkutsk Time (GMT+8), March 19, 2010 after

byl úspěšně ukončen 19. 3. 2010 ve 13.01 Irkutského času

the guys had walked more than 680 km. Neither dogs nor

(GMT+8) po 24 dnech a 6 hodinách strávených na ledě.

kites were used to cover the distance. Pavel and Vašek

K přechodu jezera nebylo použito psů ani tažných padáků.

carried all of their equipment with them and did not resupply

Veškeré vybavení i potraviny si Pavel s Vaškem táhli

along the way - their sleds weighed about 108 kg (238 lbs)

ve sledech za sebou, jejichž váha na začátku činila

per person when they set out.

R

108 kg na osobu.
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In March 2012 Pavel Blažek went back to Baikal with a goal

one-way crossing on his return journey. However, this
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pieces of ice frost swirling constantly in the wind, it feels as if it is snowing for most of the time.

kopců přináší vítr.

little rain with March being the driest month of the year. There is therefore only very little precipitation, yet, as there are

měsícem v roce. Srážky zde tedy v tomto období prakticky nejsou, ale i přesto neustále čelíte vířícímu sněhu, který z okolních

-35 °C, the felt temperature might drop as low as -60 °C (-76 F) because of the wind. The Baikal region in general gets quite

v silném větru klesala až na -60 °C. Oblast Bajkalu má obecně spíše méně srážek, přičemž březen je navíc nejsušším

lower during the night. In windy weather you must also take into account the windchill factor - if the air temperature is

windchill - stav, kdy vlivem silného větru dochází k poklesu pocitové teploty. Při teplotě vzduchu -35 °C tak pocitová teplota

o překonání rychlostního rekordu přechodu jezera. Tato

expedition had to be terminated prematurely because of
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expedice musela být bohužel předčasně ukončena kvůli

health problems with feet. About Pavel’s 2012 expedition and

zdravotním problémům s chodidly. O Pavlově poslední akci

his other trips you may read at www.nevergiveup.cz
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a dalších cestách se můžete dočíst na www.nevergiveup.cz

weeks. The temperatures might thus drop to -35 °C (-31 F) even on a nice sunny day; the temperatures are of course even

přes den klesají i k -35 °C. Noční teploty jsou samozřejmě ještě o mnoho chladnější. Ve větru se navíc přidává tzv. efekt

it is also the coldest time of the year and also a season of fierce winds which can blow with changing intensity ceaselessly for

mrazů a ledových vichrů, které vanou takřka nepřetržitě - pouze jejich intenzita se mění. I během slunečných dnů tak teploty

winter. It’s therefore the best time to cross the lake because it is covered in thick and solid layer of ice by this time. However,

to tedy ideální období hlavně proto, že je touto dobou jezero již pokryté vrstvou silného ledu. Je to ale také období největších

March is not the beginning of spring in the Baikal region as it is here in central Europe, quite the contrary, it is the middle of

Březen v oblasti Bajkalu neznamená začátek jara, jak tomu je ve střední Evropě, ale naopak prostředek zimy. Pro přechod je

DŮLEŽITÉ NENÍ ZÚČASTNIT SE,
ALE VYDRŽET AŽ DO KONCE

Speciálním partnerem expedice je projekt Bez medu to nejde, který se za podpory České republiky, Evropské unie
a Českého svazu včelařů, o.s. zaměřuje na propagaci spotřeby kvalitního domácího medu. Jelikož med hraje docela
důležitou roli i v expedičním jídelníčku, rozhodl se Pavel do projektu zapojit a ukázat možnosti využití medu ve sportu
a hlavně tedy v expediční stravě. O tom, jak a proč med do expediční stravy zapojit se dočtete na expedičních stránkách
www.nevergiveup.cz. Projekt Bez medu to nejde můžete sledovat na www.medeu.cz

KAMPAŇ BEZ MEDU TO NEJDE JE FINANCOVANÁ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY
PROJECT “BEZ MEDU TO NEJDE” IS SUPPORTED BY THE EUROPEAN UNION AND CZECH REPUBLIC

A special partner of the expedition is the project “Bez medu to nejde” (“You Cannot do Without Honey”) which is supported
by the Czech Republic, European Union, and Czech Beekeeper’s Association. The goal of this project is promotion of high
quality home-made honey and raising of public awareness about the positive effects of honey. As honey is quite important
in Pavel’s expedition diet, he decided to join this project and focus on promotion of the use of honey in sport and during
expeditions. The information about how honey is used in Pavel’s expedition and how you might use it in your sport diet see
Pavel’s website www.nevergiveup.cz
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Expedice Bergans Bajkal 2010 proběhla v únoru a březnu 2010, kdy Pavel Blažek a Václav Sůra uskutečnili první český

Bergans Bajkal 2010 expedition took place in February and March 2010 when Pavel Blažek and Václav Sůra successfully

přechod (na délku) zamrzlého jezera Bajkal na Sibiři. Přechod, při kterém expedice urazila takřka 683 km, byl úspěšně

accomplished the first Czech crossing (lengthwise) of the lake Baikal in Siberia. The crossing was finished after 24 days and

ukončen 19. 3. 2010 ve 13.01 Irkutského času po 24 dnech a 6 hodinách strávených na ledě. Stal se tak druhým nejrychlejším

6 hours at 1.01 p.m. of the Irkutsk Time, March 19, 2010 after the guys had walked almost 683 km (424 miles). It was the

přechodem jezera Bajkal v historii v kategorii unsupported - to znamená, že k přechodu jezera nebylo použito psů ani tažných

second fastest unsupported crossing ever accomplished (unsupported means that neither dogs nor kites were used to cover

padáků. Veškeré vybavení i potraviny si Pavel s Vaškem táhli ve speciálních saních za sebou, přičemž každý vyrážel

the distance). Pavel and Václav carried all of their equipment and food supplies with them from the beginning and did not

se zátěží 108 kg.

resupply along the way - their sleds weighed about 108 kg (238 lbs) per person when they set out.

SKINS RY400 RECOVERY
PRO RYCHLEJŠÍ REGENERACI
DŮLEŽITÉ NENÍ ZÚČASTNIT SE,
ALE VYDRŽET AŽ DO KONCE

ready-to-eat or very easily prepared with boiling water because there is no time to do any cooking whatsoever.

buď okamžitě k jídlu nebo instantní k zalití vodou, protože není čas cokoli vařit.

simplest forms of sugars which are immediately absorbed by the body to produce energy. All expedition food must be either

totiž jednoduché cukry, které tělo dokáže okamžitě zpracovat a využít. Všechny potraviny samozřejmě musí být připravené

couscous, dried fruit, chocolate and last but not least honey which is a great source of quick energy. Honey contains the

kuskusu, sušeného ovoce, čokolády a v neposlední řadě medu, který je výborným zdrojem tzv. instantní energie. Obsahuje

out of it. The source of fats in expedition meals is above all oil, butter, cheese and nuts; the carbohydrates come from rice,

energie. Zdrojem tuků v expediční stravě je především máslo, olej, sýr a ořechy. Sacharidy pak čerpáte především z rýže,

about 2,500 Kcal). Moreover, expedition food has to be rich in carbohydrates and fat so that the body gets the most energy

okolo 2500 Kcal). Expediční strava navíc musí být doslova nabita sacharidy a tuky, aby tělu dodala maximum potřebné

It is not easy to get this much energy in a form which is tasty and digestible (for example, a recommended daily intake is

sebe takové množství energie v dobře stravitelné formě je poměrně náročné (pro srovnání - běžný denní příjem je doporučen

Daily caloric output during the expedition is about 8,000 Kcal because of the cold temperatures and extreme physical activity.

Denní energetický výdej na expedici dosahuje kvůli nízkým teplotám a vysoké fyzické námaze více jak 8000 Kcal. Dostat do
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expedition prematurely.
The harsh expedition conditions did not allow any improvement, and Pavel had no other choice but to terminate the
V březnu 2012 se Pavel Blažek na zamrzlý Bajkal vrátil s cílem přejít jezero vlastními silami a uskutečnit jeho přechod včetně

In March 2012 Pavel Blažek went back to the lake Baikal with an attempt to cross the frozen lake both ways under his own

zpáteční cesty. Na cestu se vydal sám, tzv. sólo. Před sebou měl více jak 1300 km a ve speciálních saních, které táhl za sebou,

power. His plan was to cover the whole distance solo and without any help from outside. There was more than 1300 km

měl výbavu a zásoby jídla a paliva na 35 dní o celkové váze více jak 90 kg. Pavlovou snahou bylo postupovat co nejrychleji,

(808 miles) ahead of him, and in the sled which he pulled behind him he had food supplies and gas for 35 days. All equipment

což se mu první týden, kdy za den urazil i 47 km, dařilo. Zhruba od sedmého dne expedice ale Pavla začaly trápit problémy

weighted 90 kg. Pavel’s goal was to move as fast as possible, which he quite managed during the first week when he covered

s chodidly. Přestože na expedici bral prošlápnuté a ozkoušené boty, začaly ho trápit masivní puchýře. Jakékoli snahy o jejich

as many as 47 km (30 miles) a day. Around the seventh day, though, he begun to have problems with his feet. Even though

hojení selhaly a Pavlovi se postupně oddělila kůže na většině plochy chodidel, puchýře začaly hnisat, nohy napuchat a modrat.

he had with him broken in and well tested boots, he had developed massive blisters. Unfortunately all attempts to treat the

SKINS RY400
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V daných podmínkách byla šance na zhojení mizivá, a tak byl Pavel nucen expedici předčasně ukončit.

blisters failed, and it only got worse - the blisters became bloody and inflamed and the feet swollen and bluish.
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the icy waters in the end. Yet, the technology was underwater for too many hours which took its toll on it.

techniky. Auto se nakonec podařilo z Bajkalu vytáhnout, ale promočenou techniku se zachránit nepodařilo.

and fell into water with all expedition equipment. Luckily, no one was hurt and even the contents of the car were saved from

pomáhali na cestě z ledu do civilizace. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, ale v autě zůstaly všechny věci včetně veškeré

on the lake. Moreover, the emergency vehicle providing Pavel with assistance on his way from the lake broke through the ice

fotografií. V samém závěru expedice pak navíc došlo k proboření pásového vozidla místních záchranářů, kteří Pavlovi

The expedition had to be terminated prematurely because of health problems with feet. Pavel thus did not spend enough time

musela být expedice předčasně ukončena kvůli zdravotním problémům s chodidly, takže Pavel nestihl pořídit dostatek

Technology was also a large part of the expedition in March 2012 from which Pavel unfortunately did not bring any photos.

Technika nechyběla ani na expedici v roce 2012, ze které se ale bohužel nepodařilo přivézt takřka žádné snímky. Jednak

risk of frostbite. You also need to protect the technology and make it work.

riziko omrzlin. Samostatnou kapitolou je potom udržení techniky v chodu.

environment is quite a challenge. You must take your gloves off every time you want to handle the camera and there is a great

náročné. Manipulace s fotoaparátem i kamerou vyžaduje sundání rukavic, což ve velice nízkých teplotách znamená vysoké

For that purpose, it was equipped with camcorders, cameras, and determination because taking pictures in such a cold

vybavena dvěma kamerami, fotoaparáty a hlavně odhodláním, protože fotit a natáčet v mrazivých podmínkách je poměrně

The expedition left Prague with two goals - to cross the lake Baikal and to provide a full account of the unique experience.

Expedice vyrážela z Prahy s cílem nejenom přejít jezero Bajkal, ale také celý přechod co nejlépe zdokumentovat. Byla proto
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War in 1904-05.
immemorial; there was even an experiment with laying temporary rails across the frozen lake during the Russo-Japanese

experimentovalo s provizorními kolejemi nataženými přes jezero.

therefore ready to leave the moving car any moment. The frozen lake has been used as a shortcut route for traffic from time

Zamrzlý Bajkal byl jako dopravní zkratka používán od nepaměti; v době rusko-japonské války v letech 1904-05 se dokonce

of the lake. Fortunately, there are rarely any injuries or casualties because the locals are said to be familiar with the risk and

bez zranění či ztrát na životě, protože místní obyvatelé s touto situací počítají a jsou připraveni auto kdykoli za jízdy opustit.

the cracks it still is not without a risk to take a car there. The rumor has it that several cars every season end up in the depth

zcela bez rizik. Tradují se historky, že za každou sezónu v hlubinách jezera skončí nejedno auto. Obvykle se to prý obejde

that unusual to meet a car on the lake in this part of Baikal. The ice is thick enough to carry the weight of the cars but due to

auto. Metr tlustý led je sice dostatečně silný na to, aby váhu auta unesl, ale kvůli častým trhlinám v ledu není jízda přes jezero

cross between the few villages scattered along the southern tip of the lake and create a web of seasonal roads, so it is not

se okolo jezera nacházejí vedou přes jezero vyjeté koleje a v blízkosti vesnic proto není žádnou zvláštností potkat na jezeře

During winter, the southern part of the frozen lake Baikal becomes the region’s temporary highway. The cars often criss

Zamrzlé jezero Bajkal se ve své jižní části v zimě stává pro místní novou dopravní tepnou. Mezi několika málo vesnicemi, které
DŮLEŽITÉ NENÍ ZÚČASTNIT SE,
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Pavel Blažek (*1975) pracuje jako programátor a web designer. Od 15 let se aktivně věnuje horolezectví, které se spolu s

Pavel Blažek (*1975) works as a programmer and web designer. Since he was 15, Pavel has been an avid rock climber and

cestováním stalo jeho největší vášní. Hodně času strávil v USA, kde procestoval celou jejich západní část a podnikl řadu

adventurer. Traveling and rock-climbing became his greatest passion. He spent a lot of time traveling, mountaineering,

letních i zimních výstupů ve Skalistých horách. Polární výpravy ho vždy lákaly, i když nikdy nebyly jeho jedinou vášní. Pavel

rock climbing and ice climbing in the USA particularly in the Rocky Mountains. Pavel has always been interested in polar

prostě miluje sportovní výkony v náročných podmínkách a k tomu polární akce jednoznačně patří. V roce 2010 podnikl

expeditions though it has never been his primary passion. He simply loves challenges and extreme sports among which polar

úspěšný přechod 650 km dlouhého zamrzlého jezera Bajkal. V březnu 2012 se Pavel na Bajkal vrátil s cílem jezero přejít

expeditions definitely count. In 2010 Pavel successfully accomplished the crossing of the 650 km long lake Baikal. In March

jezero sám a v obou směrech. Expedice ale musela být předčasně ukončena kvůli stupňujícím se problémům s chodidly, na

2012 Pavel went back to Baikal aiming to cross the lake solo and both ways. This expedition nevertheless had to be ended
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kterých se takřka po celé ploše vytvořily krvavé puchýře. V daných podmínkách se rány nehojily ani nezlepšovaly, proto když

prematurely due to increasing problems with feet which were covered with bloody blisters. The injuries were not getting

se v nohách objevily první známky infekce, byl Pavel nucen cestu předčasně ukončit.

better in the harsh expedition conditions and when the feet got swollen and inflamed, the expedition had to be terminated.
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For instance, to get from Severobaykalsk to Irkutsk takes more than two days by train.
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Jezero Bajkal se nachází prakticky uprostřed Sibiře, a jeho jižní cíp leží kousek od hranic s Mongolskem. Z Prahy je to

The lake Baikal is situated almost in the middle of Siberia and the lake’s southern tip is not far from the Russian-Mongolian

k jižnímu cípu jezera více jak 7500 km a překročíte přitom sedm časových pásem. Výchozím bodem pro návštěvu této části

border. To reach the southern tip of the lake from Prague, you need to cover more than 7500 km (4660 miles) and to cross

Sibiře je město Irkutsk v jižní části Bajkalu, kam je možné se dopravit běžnými linkovými lety. Většina okolí jezera je ale

seven time zones. The point of departure for any journeys into this part of Siberia is Irkutsk, a city in the southern area of

neobydlená, takže je možné jít stovky kilometrů a nespatřit ani náznak lidské přítomnosti. Jediné vesnice jsou rozsety

Baikal, where you can get by standard commercial flights. However, most of the region around the lake is quite barren and

podél jižního cípu jezera a několik málo osad je i v oblasti ostrova Olchon, který se nachází zhruba v polovině délky jezera.

uninhabited by people so you can walk for hundreds of miles without seeing any trace of human presence. The only villages

V celé severní polovině jezera pak leží jediné město, které se jmenuje Severobaykalsk a je na stovky kilometrů vzdáleno od

in the region are scattered along the southern tip of the lake and few small settlements can be found near the Olkhon Island.
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jakéhokoli dalšího města. Například cesta vlakem ze Severobayklasku do Irkutsku trvá více jak dva dny.

The only town for the whole northern half of the lake is Severobaykalsk which is hundreds of miles far from any other city.
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of new ice, others were brand new revealing water under the ice. When crossing the cracks, especially those already covered

nově zamrzlých trhlin je potřeba se především ujistit, že na pohled souvislý led je také již dostatečně silný.

a day). The expedition had to deal with cracks every day - some of theme were a day old and already covered in a thin layer

den - někdy byly již pokryty novou tenkou vrstvou ledu, jindy byly úplně čerstvé s otevřenou vodou uprostřed. Při překračování

which are quite frequent in the Baikal region. There are more than 2,000 quakes a year (on average more than 5 quakes

v oblasti Bajkalu proběhne až 2000 do roka (to je v průměru více než 5 otřesů denně). Expedice se s trhlinami setkávala každý

wide. The cracks are caused not only by the pressures in the ice but more importantly due to the series of weak earthquakes

metrů široké. Trhliny na Bajkale nejsou způsobeny pouze vnitřními tlaky v ledu, ale hlavně drobnými zemětřeseními, kterých

danger are cracks in the ice which may appear anytime, any place and without warning, and can be up to several meters

nebezpečím jsou trhliny v souvislé vrstvě ledu, které se mohou bez varování objevit kdekoli a kdykoli a mohou být až několik

The chances that you break through it are pretty low, yet still it is not completely risk-free to travel on the ice. The greatest

opravdu pevný. Šance, že byste se ledem probořili je tedy minimální. Přesto ale není pohyb na ledě úplně bez rizik. Hlavním

It is clear that the lake Baikal is fully frozen over in winter, the ice being thick enough (more than 1 m/3 ft) to walk across it.

Jezero Bajkal je v zimním období samozřejmě úplně zamrzlé - led je tam uprostřed zimy více než 1 m silný a je tedy

with new ice, it is crucial to be careful and always check the strength of the ice in the crack.
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Jezero Bajkal se nachází v jihovýchodní části Sibiře v Rusku. Vzniklo před 25 - 30 miliony let, a je tak nejstarším jezerem

The lake Baikal is situated in the southeast of Siberia in Russia. At 25 - 30 million years old it is the world’s oldest lake. It is

na světě. Na délku měří téměř 650 km a jeho šířka se pohybuje od 27 do 80 km. Bajkal leží na rozhraní dvou tektonických

almost 650 km (404 miles) long, the width differs from 27 to 80 km (17 - 50 miles). The lake Baikal is located in a rift valley

desek, které se rozestupují zhruba o 2 cm ročně. S průměrnou hloubkou 730 m je jezero Bajkal nejhlubším jezerem na světě,

created by the Baikal Rift Zone where the crust of the earth is pulling apart at the speed of 2 cm (about an inch) a year. With

přičemž v nejhlubším bodě hloubka dosahuje až 1637 m. Celé jezero je obklopeno horskými hřbety, které se tyčí až 2000 m

an average depth of 730 m (2,395 ft) it is also the deepest lake in the world - being 1637 m (5,370 ft) deep at the deepest point.

nad jeho hladinu. Jezero je také obrovskou zásobárnou pitné vody - celkový objem vody v jezeře je 23000 km³, což představuje

Baikal is surrounded by high mountains rising up to 2,000 meters (6562 ft) above the lake. With a volume of 23,000 km³ (5,018

až 20 % světových zásob povrchové pitné vody. Zajímavostí je, že zatímco do jezera ústí 336 řek a říček, vytéká z něj pouze

mi3), Baikal is also the most voluminous freshwater lake in the world holding over 20 % of the world’s surface fresh water. It
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jediná řeka.

is interesting to note that while there are 336 rivers and streams draining into the lake, only one river
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is more likely to break into rubble as it hits the rocky shore.

v důsledku narážení do břehů jezera, ale i se tam více drží navátý sníh.

winds hits a barrier. In general, the ice in the middle of the lake is smoother and less broken than on the sides where the ice

skrývá rozlámaný led. Obecně platí, že led uprostřed jezera je hladší a čistší než poblíž pobřeží, kde se nejen více láme

the strong winds covering the ice in a continuous layer of snow. High snow drifts appear everywhere the snow carried by fast

vytváří souvislé namrzlé vrstvy nebo závěje. Neobvyklé nejsou ani několikametrové sněhové návěje, pod kterými se často

of broken ice are pushed out of water where they freeze to the surface. Moreover, snow and pieces of ice constantly whirl in

vytlačovány na okolní led, kde přimrzají. Navíc v této oblasti vlivem větrů neustále víří sníh a ledové úlomky, které na ledu

months in a row during which the ice keeps changing. It breaks a lot, cracks appear and then freeze over again while pieces

několik měsíců, se totiž neustále proměňuje. Led praská, vznikají v něm trhliny a zase zamrzají, kusy rozlámaného ledu jsou

The ice covering Baikal is not smooth ice which you can find on a freshly frozen pond. The lake is covered in ice for several

jezeře ale není krásný a hladký, jaký můžete vidět na čerstvě zamrzlé kaluži. Vrstva ledu, která Bajkal pokrývá nepřetržitě

there till the end of April when the ice first breaks into ice floes due to warmer weather and strong winds, and then melts.

konce dubna, kdy vlivem oblevy a silných sezónních větrů dojde k mohutnému rozlámání ledů a postupnému tání. Led na

The lake Baikal is completely covered in thick ice in winter. It freezes over in mid-January and the solid layer of ice remains

Jezero Bajkal je v zimě úplně zamrzlé. Zamrzá zhruba v polovině ledna a souvislá vrstva ledu na něm vydrží téměř do
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Povrch jezera, přestože je celé zamrzlé, je velice různorodý a také proměnlivý. Najdete na něm takřka hladký led, obrovské

The lake is completely covered in ice but still the surface is extremely variable and is changing constantly. You find all kinds of

plochy pokryté vrstvou navátého sněhu, občasné trhliny s otevřenou vodou, ale i pole plná přimrzlých, rozbitých, ledových

surfaces there - almost perfectly smooth ice, large areas covered in thick snow, cracks in the ice as well as rubbled ice fields.

kusů. Pohyb po jezeře proto není nijak jednoduchý. Jít pouze v botách by bylo nemožné, protože by se ve sněhu bořily a na

Obviously, it is no pleasure to walk through all this because your boots either keep slipping on the ice or sink deep into snow.

ledu klouzaly. Expedice proto užívala nejen lyže s kovovými hranami, které usnadnily pohyb v hlubokém sněhu, ale také

To avoid both, the expedition used skis with steal edges when on snow and ice grippers when on ice. The metal chains with

speciální “nesmeky” - kovové řetězy s hroty, které se navlékaly přímo na boty, a zajišťovaly tak alespoň částečnou stabilitu při

spikes, which they wore right on their boots, guaranteed at least partial stability even when walking on very smooth ice.

SKINS RY400
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Při návratu na Bajkal v letošním roce Pavel nehradil nesmeky protiskluzovými šrouby přímo v podrážce. Speciální pár lehčích

This year when he went back to Baikal Pavel replaced ice grippers with sharp screws placed right in the soles of his boots.

běžeckých bot pak měl přímo zabudované karbidové hroty, jejichž výhodou je především menší celková váha.

The special pair of light but warm running shoes was then equipped with special build in carbide spikes.
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pohybu po hladkém ledě.
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than 2 - 3 extra days because he tried to keep the weight of his sled as low as possible.

Pavel kvůli váze sledu mohl dovolit vzít pouze 2 až 3 rezervní dávky.

While the 2010 expedition carried extra food for several days, in 2012 Pavel was not able to take food supplies for more

Zatímco na minulé akci měla expedice jídlo na více jak 35 dnů a tedy několikadenní rezervu, na expedici v březnu 2012 si

oatmeal, freeze dried cheese, energy drinks, chocolate, and honey worked great for the expedition.

jídla, instantní polévky, ovesné kaše, musli, sušený sýr, med, energetické nápoje a také čokoláda.

freezes immediately. It’s a nice extra if they taste good as well. Freeze dried meals and snacks, packets of instant soups,

tekutiny, okamžitě zamrzá. Pokud jídlo ještě dobře chutná, je to příjemný bonus. Řešením pro expedici byla speciální sušená

need to be high in nutritional value, easy to prepare, light-weight, and also dehydrated because everything containing water

žádnou nebo minimální přípravu, musí být co nejlehčí a co nejlépe sbalitelná a také musí být sušená, protože vše, co obsahuje

of the heavy loaded sleds. Expedition meals are very specific with a number of requirements which have to be met - meals

naložených sledů. Expediční strava musí splňovat celou řadu požadavků - musí být energeticky vydatná, nesmí vyžadovat

and have something warm to eat and drink. As the expeditions do not resupply along the way, food supplies takes up most

energie a hlavně teplý nápoj. Jídlo, které expedici musí vystačit na celou dobu přechodu, zabírá vždy největší část plně

Snack breaks and dinners are the most anticipated events of the day as they are moments of resting when you can recover

Přestávky na jídlo a samozřejmě večeře patří mezi nejočekávanější denní události. Představují totiž odpočinek, doplnění
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yourself to an extra piece of chocolate as a reward for your hard work.

do dalších dnů.

sound simple but it helps a great deal to realize these moments and to celebrate them symbolically for example by treating

třeba tím, že si dopřejete kousek čokolády navíc, je pro psychickou pohodu nesmírně důležité a funguje jako povzbuzení

or after covering half of the distance, or two thirds of the distance, you know you are getting closer to the main goal. It might

vzdálenosti znamená, že jste tomuto cíli blíž. I když to může znít jednoduše, uvědomit si tyhle okamžiky a symbolicky je oslavit

650 kilometers ahead of you when you set out that stand between you and your final goal, but with every hundred kilometers,

650 kilometrů, které jsou vaším velkým cílem, ale překonání každé stovky kilometrů, poloviny vzdálenosti nebo tří čtvrtin

though, the picture is a proof that setting smaller goals helps you to go on on your way to the main goal. There are more than

toho, že stanovení menších met pomáhá ve vytrvání na cestě k tomu hlavnímu cíli. Na začátku před sebou máte více jak

the photo has been made by using long exposure while “drawing” the numbers into the air with a flash light. Above all

pořízenou na dlouhý čas, která zachycuje číslici “kreslenou” do vzduchu svítící čelovkou. Fotografie je ale hlavně důkazem

This picture was taken to celebrate the moment when the expedition crossed the 400th kilometer. As for the technique,

Tato fotka byla při expedici pořízena při příležitosti dosažení 400. kilometru. Čistě z technického hlediska se jedná o fotografii
DŮLEŽITÉ NENÍ ZÚČASTNIT SE,
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Většina zimních expedic do odlehlých krajin ať už je to Sibiř, polární oblasti nebo sever Skandinávie mají jedno

Winter expeditions to remote regions be it to Siberia, polar regions, or the north of Scandinavia have a one thing in

společné - samotu. Celé dny i týdny nikoho nepotkáte, s nikým nepromluvíte a ani na dálku žádné lidi nezahlédnete. Strávíte

common - solitude. You do not meet, talk to, or even see someone from a distance for days and weeks. You spend a month

měsíc jen sami se sebou ve fyzicky i psychicky náročných podmínkách, kdy víte, že se můžete spolehnout pouze a jen sami

with yourself alone in a physically and mentally challenging environment knowing that the only person you can rely on is you.

na sebe. Podobná zkušenost vám ale dává i nenahraditelnou možnost poznat sami sebe a také si uvědomit, proč děláte to,

But it is an irreplaceable experience to get to know yourself like never before and to figure out why you are doing what you are

co děláte. Samozřejmě není možné se úplně vyhnout slabým okamžikům, nicméně po čase si na samotu zvyknete a dokážete

doing. There definitely come some tough moments but you get used to being alone after a while and you learn to appreciate

si ji i užívat. Tím, že nejsou v okolí žádné rušivé podněty, se naučíte maximálně poslouchat své tělo a stanete se vnímavější

the solitude. You learn to listen to your body and become more receptive to the things around you because there is nothing

SKINS RY400 RECOVERY
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ke svému okolí. Také si uvědomíte, že lidské možnosti jsou daleko větší, než si myslíme.

to distract you. You also realize that we are capable of much more than we think we are.
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Above all though, it is about doing in your life what you believe in and what makes sense to you.

GRADIENT DYNAMIC COMPRESSION

Asi nejčastější otázkou, se kterou se při pořádání expedic setkáte je proč. Proč se dobrovolně vydávat na dlouhé týdny

Probably the most common question people ask you when you throw yourself into organizing expeditions is why. Why would

do mrazu a nepohodlí? Proč se dobrovolně podrobovat obrovské fyzické námaze, únavě i hladu? Proč riskovat svůj život?

you voluntarily spend weeks in the cold and discomfort? Why would you voluntarily subject yourself to extreme physical

Na poslední “proč” se dá odpovědět snad jen to, že riziko na podobné akci, pokud víte, co děláte, máte správné vybavení

strain, exhaustion or hunger? Why would you risk your life? As for the last “why,” there is only one thing to say - if you know

a zbytečně nepřeceňujete své síly, není o moc větší než v běžném životě. Náročná cesta je tak hlavně výzvou poznat sami

what you are doing, have the right equipment and do not expose yourself to unnecessary risk, there is no greater danger

sebe a své možnosti. Rozhodnete se pro ni jen v případě, že vy sami chcete, a věříte, že pro vás taková cesta bude přínosem.

during the expedition than there is in everyday life. The journey is thus above all a challenge to get to know yourself and find

Především jde ale o to, dělat v životě to, co máte rádi a co vás naplňuje.

out what you are capable of. You decide to accept this challenge only if you yourself want to, and only if you believe that such

SKINS RY400
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journey can give you something.
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the daily blog post and to send the data via the satellite phone. You go to sleep at about 11 p.m.

satelitní telefon. Spát jdete obvykle okolo 11 hodin večer.

the tent in the evening and spend a lot of time melting water for dinner and for the next day. After dinner you need to work on

přípravu večeře a také do termosek na další den. Po doplnění energie je nutné připravit denní zprávu a odeslat data přes

have something to eat and drink. If the weather permits, you spend about 8 hours walking every day. Then you quickly set up

Na konci dne co nejrychleji postavíte stan a velkou část večera se věnujete rozpouštění vody, kterou budete potřebovat na

the day is to keep moving. Throughout the day you follow a strict routine - one hour of walking, then 10-15-minute break to

chůze, pak 10-15 minut pauza na doplnění energie a tekutin. Pokud to počasí dovolí, strávíte každý den zhruba 8 hodin chůzí.

possible. After breakfast you quickly pack your stuff into the sled and set out because the only way to stay warm during

protože během dne udržujete tělo v teple hlavně pohybem. Během dne po celou dobu dodržujete pravidelný rytmus - hodina

which will be your only drink for the rest of day. When cooking, you stay in your sleeping bag so that you stay warm as long as

Vaříte zabalení ve spacáku, abyste se co nejdéle udrželi v teple. Po snídani musíte co nejrychleji vše sbalit do saní a vyrazit,

and which was stored overnight in thermos bottles. You need hot water for your breakfast and to fill your thermoses with tea

do termosek. Vodu potřebujete na snídani a hlavně k zalití čaje v termoskách, což bude vaše jediné pití na celý zbytek dne.

The morning on the expedition starts at 5-6 a.m. You light the stove to heat up water which you melted the previous evening

Ráno na expedici začíná v 5-6 hodin zapálením vařiče a ohřátím vody, kterou jste si večer rozpustili z ledu a na noc nalili
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even if it is -100 °C (-148 F).
studs which he can use in temperatures above -15 °C, and one pair of traditional expedition boots in which you stay warm

zajišťují komfort až do -100 °C.

sessions. As for the boots, Pavel takes two pairs with him - one pair of special winter running shoes with built-in carbide tip

které bude používat pro běžecké úseky a v teplotách do -15 °C. Druhý pár představují klasické expediční vysoké boty, které

from SKINS that would have allowed him greater freedom of movement and which he knows well from his winter training

ozkoušené ze zimních tréninků. Boty s sebou bude mít jednak speciální zimní běžecké se zabudovanými karbidovými hroty,

adjustments to accommodate Pavel’s requirements. For warmer days, Pavel though about using thermal compression pants

dny Pavel zvažoval používat při běhu kompresní vyteplené kalhoty SKINS, které by mu umožnily snazší pohyb, a které má

of outdoor equipment. The company not only makes high quality clothes but they were also willing to made custom

vysoké kvality oděvů byla výhodou hlavně možnost spolupracovat přímo s výrobcem na úpravě jednotlivých kusů. Pro teplejší

woolen long underwear. The hard shell in which he spends most of the time, Pavel got from High Point, a Czech manufacturer

spodní prádlo. Vnější vrstvu, tzv. hard shell, ve které stráví maximum času, má Pavel od české firmy High Point, kde vedle

Expedition clothes comprises of several layers from warm down jacket, which you use only in the coldest conditions, to

Expediční oblečení se skládá z několika vrstev od teplé péřové bundy, která se používá jen v největších mrazech, až po vlněné
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Fyzická příprava na expedici není o krátkodobém intenzívním tréninku, ale spíše se jedná o celoroční pravidelné udržování se

To get physically ready for an expedition is not about a short-term intensive training, rather you need to work out regularly

ve formě. Nejdůležitějším předpokladem úspěchu expedice je fyzická a psychická vytrvalost, kterou je potřeba systematicky

and stay in shape all year long. Endurance, physical as well as mental, which is the first precondition for successful

budovat. Tradiční přípravou na polární akce bývá tahání pneumatik. Ty simulují váhu sledu a umožní posílení správných

accomplishment of an expedition, is something you need to systematically work on. Traditional form of training for polar

svalových partií a kloubů. Pro zlepšení vytrvalosti je pak nejvhodnější formou přípravy běhání dlouhých vzdáleností a běhání

expeditions is dragging tires on the roads which will get you ready for the weight of the sled and strengthens joints and

se zátěží v batohu, což jsou nejčastější způsoby, kterými se Pavel na expedici připravuje. Jelikož vyráží běhat prakticky každý

particular muscle groups. The top form of training if you want to improve your endurance is then long-distance running and

den, je potřeba dbát i na správnou regeneraci. V tomto směru se Pavlovi osvědčily hlavně regenerační nápoje, které po

running with a heavy backpack, which are also Pavel’s most favorite training practices. As he runs almost every day, he must

SKINS RY400 RECOVERY
PRO RYCHLEJŠÍ REGENERACI

tréninku obnovují hydrataci a energii, a také kompresní kalhoty SKINS, které podporují činnost krevního oběhu, a urychlují tak

also focus on the appropriate recovery. He has a very good experience with regeneration drinks, which replenish hydration

odplavování metabolického odpadu.

and energy after training session, and also compression pants from SKINS, which improve circulation and thus speed up the
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removal of metabolic waste.

BAJKAL II

1300 KM / 35 DAYS / SOLO

25. 2. - 8. 4. 2012

TERMÍN VÝPRAVY / DATES OF THE EXPEDITION

WWW.NEVERGIVEUP.CZ
STRÁNKY PROJEKTU / WEBSITE TO FOLLOW

WWW.FACEBOOK.COM/NEVERGIVEUP.CZ
FACEBOOK STRÁNKY PROJEKTU / EXPEDITION FACEBOOK PROFILE

GRADIENT DYNAMIC COMPRESSION

KAMPAŇ BEZ MEDU TO NEJDE JE FINANCOVANÁ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY
PROJECT “BEZ MEDU TO NEJDE” IS SUPPORTED BY THE EUROPEAN UNION AND CZECH REPUBLIC

Speciálním partnerem expedice je projekt Bez medu to nejde, který se za podpory České republiky, Evropské unie
a Českého svazu včelařů, o.s. zaměřuje na propagaci spotřeby kvalitního domácího medu. Jelikož med hraje docela
důležitou roli i v expedičním jídelníčku, rozhodl se Pavel do projektu zapojit a ukázat možnosti využití medu ve sportu
a hlavně tedy v expediční stravě. O tom, jak a proč med do expediční stravy zapojit se dočtete na expedičních stránkách
www.nevergiveup.cz. Projekt Bez medu to nejde můžete sledovat na www.medeu.cz

A special partner of the expedition is the project “Bez medu to nejde” (“You Cannot do Without Honey”) which is supported
by the Czech Republic, European Union, and Czech Beekeeper’s Association. The goal of this project is promotion of high
quality home-made honey and raising of public awareness about the positive effects of honey. As honey is quite important
in Pavel’s expedition diet, he decided to join this project and focus on promotion of the use of honey in sport and during
expeditions. The information about how honey is used in Pavel’s expedition and how you might use it in your sport diet see
Pavel’s website www.nevergiveup.cz
Březen v oblasti Bajkalu neznamená začátek jara, jak tomu je ve střední Evropě, ale naopak prostředek zimy. Pro přechod je

March is not the beginning of spring in the Baikal region as it is here in central Europe, quite the contrary, it is the middle of

to tedy ideální období hlavně proto, že je touto dobou jezero již pokryté vrstvou silného ledu. Je to ale také období největších

winter. It’s therefore the best time to cross the lake because it is covered in thick and solid layer of ice by this time. However,

mrazů a ledových vichrů, které vanou takřka nepřetržitě - pouze jejich intenzita se mění. I během slunečných dnů tak teploty

it is also the coldest time of the year and also a season of fierce winds which can blow with changing intensity ceaselessly for

přes den klesají i k -35 °C. Noční teploty jsou samozřejmě ještě o mnoho chladnější. Ve větru se navíc přidává tzv. efekt

weeks. The temperatures might thus drop to -35 °C (-31 F) even on a nice sunny day; the temperatures are of course even

windchill - stav, kdy vlivem silného větru dochází k poklesu pocitové teploty. Při teplotě vzduchu -35 °C tak pocitová teplota

lower during the night. In windy weather you must also take into account the windchill factor - if the air temperature is

v silném větru klesala až na -60 °C. Oblast Bajkalu má obecně spíše méně srážek, přičemž březen je navíc nejsušším

-35 °C, the felt temperature might drop as low as -60 °C (-76 F) because of the wind. The Baikal region in general gets quite

měsícem v roce. Srážky zde tedy v tomto období prakticky nejsou, ale i přesto neustále čelíte vířícímu sněhu, který z okolních

little rain with March being the driest month of the year. There is therefore only very little precipitation, yet, as there are

kopců přináší vítr.

pieces of ice frost swirling constantly in the wind, it feels as if it is snowing for most of the time.
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resupply along the way - their sleds weighed about 108 kg (238 lbs) per person when they set out.

se zátěží 108 kg.

the distance). Pavel and Václav carried all of their equipment and food supplies with them from the beginning and did not

padáků. Veškeré vybavení i potraviny si Pavel s Vaškem táhli ve speciálních saních za sebou, přičemž každý vyrážel

second fastest unsupported crossing ever accomplished (unsupported means that neither dogs nor kites were used to cover

přechodem jezera Bajkal v historii v kategorii unsupported - to znamená, že k přechodu jezera nebylo použito psů ani tažných

6 hours at 1.01 p.m. of the Irkutsk Time, March 19, 2010 after the guys had walked almost 683 km (424 miles). It was the

ukončen 19. 3. 2010 ve 13.01 Irkutského času po 24 dnech a 6 hodinách strávených na ledě. Stal se tak druhým nejrychlejším

accomplished the first Czech crossing (lengthwise) of the lake Baikal in Siberia. The crossing was finished after 24 days and

přechod (na délku) zamrzlého jezera Bajkal na Sibiři. Přechod, při kterém expedice urazila takřka 683 km, byl úspěšně

Bergans Bajkal 2010 expedition took place in February and March 2010 when Pavel Blažek and Václav Sůra successfully

Expedice Bergans Bajkal 2010 proběhla v únoru a březnu 2010, kdy Pavel Blažek a Václav Sůra uskutečnili první český

SKINS RY400 RECOVERY
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Denní energetický výdej na expedici dosahuje kvůli nízkým teplotám a vysoké fyzické námaze více jak 8000 Kcal. Dostat do

Daily caloric output during the expedition is about 8,000 Kcal because of the cold temperatures and extreme physical activity.

sebe takové množství energie v dobře stravitelné formě je poměrně náročné (pro srovnání - běžný denní příjem je doporučen

It is not easy to get this much energy in a form which is tasty and digestible (for example, a recommended daily intake is

okolo 2500 Kcal). Expediční strava navíc musí být doslova nabita sacharidy a tuky, aby tělu dodala maximum potřebné

about 2,500 Kcal). Moreover, expedition food has to be rich in carbohydrates and fat so that the body gets the most energy

energie. Zdrojem tuků v expediční stravě je především máslo, olej, sýr a ořechy. Sacharidy pak čerpáte především z rýže,

out of it. The source of fats in expedition meals is above all oil, butter, cheese and nuts; the carbohydrates come from rice,

kuskusu, sušeného ovoce, čokolády a v neposlední řadě medu, který je výborným zdrojem tzv. instantní energie. Obsahuje

couscous, dried fruit, chocolate and last but not least honey which is a great source of quick energy. Honey contains the

totiž jednoduché cukry, které tělo dokáže okamžitě zpracovat a využít. Všechny potraviny samozřejmě musí být připravené

simplest forms of sugars which are immediately absorbed by the body to produce energy. All expedition food must be either

buď okamžitě k jídlu nebo instantní k zalití vodou, protože není čas cokoli vařit.

ready-to-eat or very easily prepared with boiling water because there is no time to do any cooking whatsoever.
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expedition prematurely.
The harsh expedition conditions did not allow any improvement, and Pavel had no other choice but to terminate the

WWW.SKINSNET.CZ

blisters failed, and it only got worse - the blisters became bloody and inflamed and the feet swollen and bluish.

V daných podmínkách byla šance na zhojení mizivá, a tak byl Pavel nucen expedici předčasně ukončit.

he had with him broken in and well tested boots, he had developed massive blisters. Unfortunately all attempts to treat the

hojení selhaly a Pavlovi se postupně oddělila kůže na většině plochy chodidel, puchýře začaly hnisat, nohy napuchat a modrat.

as many as 47 km (30 miles) a day. Around the seventh day, though, he begun to have problems with his feet. Even though

s chodidly. Přestože na expedici bral prošlápnuté a ozkoušené boty, začaly ho trápit masivní puchýře. Jakékoli snahy o jejich

weighted 90 kg. Pavel’s goal was to move as fast as possible, which he quite managed during the first week when he covered

což se mu první týden, kdy za den urazil i 47 km, dařilo. Zhruba od sedmého dne expedice ale Pavla začaly trápit problémy

(808 miles) ahead of him, and in the sled which he pulled behind him he had food supplies and gas for 35 days. All equipment

měl výbavu a zásoby jídla a paliva na 35 dní o celkové váze více jak 90 kg. Pavlovou snahou bylo postupovat co nejrychleji,

power. His plan was to cover the whole distance solo and without any help from outside. There was more than 1300 km

zpáteční cesty. Na cestu se vydal sám, tzv. sólo. Před sebou měl více jak 1300 km a ve speciálních saních, které táhl za sebou,

In March 2012 Pavel Blažek went back to the lake Baikal with an attempt to cross the frozen lake both ways under his own

V březnu 2012 se Pavel Blažek na zamrzlý Bajkal vrátil s cílem přejít jezero vlastními silami a uskutečnit jeho přechod včetně

SKINS RY400
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BUT ABOUT GOING ON TILL THE END

Expedice vyrážela z Prahy s cílem nejenom přejít jezero Bajkal, ale také celý přechod co nejlépe zdokumentovat. Byla proto

The expedition left Prague with two goals - to cross the lake Baikal and to provide a full account of the unique experience.

vybavena dvěma kamerami, fotoaparáty a hlavně odhodláním, protože fotit a natáčet v mrazivých podmínkách je poměrně

For that purpose, it was equipped with camcorders, cameras, and determination because taking pictures in such a cold

náročné. Manipulace s fotoaparátem i kamerou vyžaduje sundání rukavic, což ve velice nízkých teplotách znamená vysoké

environment is quite a challenge. You must take your gloves off every time you want to handle the camera and there is a great

riziko omrzlin. Samostatnou kapitolou je potom udržení techniky v chodu.

risk of frostbite. You also need to protect the technology and make it work.

Technika nechyběla ani na expedici v roce 2012, ze které se ale bohužel nepodařilo přivézt takřka žádné snímky. Jednak

Technology was also a large part of the expedition in March 2012 from which Pavel unfortunately did not bring any photos.

musela být expedice předčasně ukončena kvůli zdravotním problémům s chodidly, takže Pavel nestihl pořídit dostatek

The expedition had to be terminated prematurely because of health problems with feet. Pavel thus did not spend enough time

fotografií. V samém závěru expedice pak navíc došlo k proboření pásového vozidla místních záchranářů, kteří Pavlovi

on the lake. Moreover, the emergency vehicle providing Pavel with assistance on his way from the lake broke through the ice

pomáhali na cestě z ledu do civilizace. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, ale v autě zůstaly všechny věci včetně veškeré

and fell into water with all expedition equipment. Luckily, no one was hurt and even the contents of the car were saved from

techniky. Auto se nakonec podařilo z Bajkalu vytáhnout, ale promočenou techniku se zachránit nepodařilo.

the icy waters in the end. Yet, the technology was underwater for too many hours which took its toll on it.
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During winter, the southern part of the frozen lake Baikal becomes the region’s temporary highway. The cars often criss

se okolo jezera nacházejí vedou přes jezero vyjeté koleje a v blízkosti vesnic proto není žádnou zvláštností potkat na jezeře

cross between the few villages scattered along the southern tip of the lake and create a web of seasonal roads, so it is not

auto. Metr tlustý led je sice dostatečně silný na to, aby váhu auta unesl, ale kvůli častým trhlinám v ledu není jízda přes jezero

that unusual to meet a car on the lake in this part of Baikal. The ice is thick enough to carry the weight of the cars but due to

zcela bez rizik. Tradují se historky, že za každou sezónu v hlubinách jezera skončí nejedno auto. Obvykle se to prý obejde

the cracks it still is not without a risk to take a car there. The rumor has it that several cars every season end up in the depth

bez zranění či ztrát na životě, protože místní obyvatelé s touto situací počítají a jsou připraveni auto kdykoli za jízdy opustit.

of the lake. Fortunately, there are rarely any injuries or casualties because the locals are said to be familiar with the risk and

Zamrzlý Bajkal byl jako dopravní zkratka používán od nepaměti; v době rusko-japonské války v letech 1904-05 se dokonce

therefore ready to leave the moving car any moment. The frozen lake has been used as a shortcut route for traffic from time

experimentovalo s provizorními kolejemi nataženými přes jezero.

immemorial; there was even an experiment with laying temporary rails across the frozen lake during the Russo-Japanese
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better in the harsh expedition conditions and when the feet got swollen and inflamed, the expedition had to be terminated.

se v nohách objevily první známky infekce, byl Pavel nucen cestu předčasně ukončit.

prematurely due to increasing problems with feet which were covered with bloody blisters. The injuries were not getting

kterých se takřka po celé ploše vytvořily krvavé puchýře. V daných podmínkách se rány nehojily ani nezlepšovaly, proto když

2012 Pavel went back to Baikal aiming to cross the lake solo and both ways. This expedition nevertheless had to be ended

jezero sám a v obou směrech. Expedice ale musela být předčasně ukončena kvůli stupňujícím se problémům s chodidly, na

expeditions definitely count. In 2010 Pavel successfully accomplished the crossing of the 650 km long lake Baikal. In March

úspěšný přechod 650 km dlouhého zamrzlého jezera Bajkal. V březnu 2012 se Pavel na Bajkal vrátil s cílem jezero přejít

expeditions though it has never been his primary passion. He simply loves challenges and extreme sports among which polar

prostě miluje sportovní výkony v náročných podmínkách a k tomu polární akce jednoznačně patří. V roce 2010 podnikl

rock climbing and ice climbing in the USA particularly in the Rocky Mountains. Pavel has always been interested in polar

letních i zimních výstupů ve Skalistých horách. Polární výpravy ho vždy lákaly, i když nikdy nebyly jeho jedinou vášní. Pavel

adventurer. Traveling and rock-climbing became his greatest passion. He spent a lot of time traveling, mountaineering,

cestováním stalo jeho největší vášní. Hodně času strávil v USA, kde procestoval celou jejich západní část a podnikl řadu

Pavel Blažek (*1975) works as a programmer and web designer. Since he was 15, Pavel has been an avid rock climber and

Pavel Blažek (*1975) pracuje jako programátor a web designer. Od 15 let se aktivně věnuje horolezectví, které se spolu s
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For instance, to get from Severobaykalsk to Irkutsk takes more than two days by train.
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The only town for the whole northern half of the lake is Severobaykalsk which is hundreds of miles far from any other city.

jakéhokoli dalšího města. Například cesta vlakem ze Severobayklasku do Irkutsku trvá více jak dva dny.

SKINS RY400
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in the region are scattered along the southern tip of the lake and few small settlements can be found near the Olkhon Island.

V celé severní polovině jezera pak leží jediné město, které se jmenuje Severobaykalsk a je na stovky kilometrů vzdáleno od

uninhabited by people so you can walk for hundreds of miles without seeing any trace of human presence. The only villages

podél jižního cípu jezera a několik málo osad je i v oblasti ostrova Olchon, který se nachází zhruba v polovině délky jezera.

Baikal, where you can get by standard commercial flights. However, most of the region around the lake is quite barren and

neobydlená, takže je možné jít stovky kilometrů a nespatřit ani náznak lidské přítomnosti. Jediné vesnice jsou rozsety

seven time zones. The point of departure for any journeys into this part of Siberia is Irkutsk, a city in the southern area of

Sibiře je město Irkutsk v jižní části Bajkalu, kam je možné se dopravit běžnými linkovými lety. Většina okolí jezera je ale

border. To reach the southern tip of the lake from Prague, you need to cover more than 7500 km (4660 miles) and to cross

k jižnímu cípu jezera více jak 7500 km a překročíte přitom sedm časových pásem. Výchozím bodem pro návštěvu této části

The lake Baikal is situated almost in the middle of Siberia and the lake’s southern tip is not far from the Russian-Mongolian

Jezero Bajkal se nachází prakticky uprostřed Sibiře, a jeho jižní cíp leží kousek od hranic s Mongolskem. Z Prahy je to

IT’S NOT ABOUT TAKING PART
BUT ABOUT GOING ON TILL THE END

Jezero Bajkal je v zimním období samozřejmě úplně zamrzlé - led je tam uprostřed zimy více než 1 m silný a je tedy

It is clear that the lake Baikal is fully frozen over in winter, the ice being thick enough (more than 1 m/3 ft) to walk across it.

opravdu pevný. Šance, že byste se ledem probořili je tedy minimální. Přesto ale není pohyb na ledě úplně bez rizik. Hlavním

The chances that you break through it are pretty low, yet still it is not completely risk-free to travel on the ice. The greatest

nebezpečím jsou trhliny v souvislé vrstvě ledu, které se mohou bez varování objevit kdekoli a kdykoli a mohou být až několik

danger are cracks in the ice which may appear anytime, any place and without warning, and can be up to several meters

metrů široké. Trhliny na Bajkale nejsou způsobeny pouze vnitřními tlaky v ledu, ale hlavně drobnými zemětřeseními, kterých

wide. The cracks are caused not only by the pressures in the ice but more importantly due to the series of weak earthquakes

v oblasti Bajkalu proběhne až 2000 do roka (to je v průměru více než 5 otřesů denně). Expedice se s trhlinami setkávala každý

which are quite frequent in the Baikal region. There are more than 2,000 quakes a year (on average more than 5 quakes

den - někdy byly již pokryty novou tenkou vrstvou ledu, jindy byly úplně čerstvé s otevřenou vodou uprostřed. Při překračování

a day). The expedition had to deal with cracks every day - some of theme were a day old and already covered in a thin layer

nově zamrzlých trhlin je potřeba se především ujistit, že na pohled souvislý led je také již dostatečně silný.

of new ice, others were brand new revealing water under the ice. When crossing the cracks, especially those already covered
with new ice, it is crucial to be careful and always check the strength of the ice in the crack.
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is interesting to note that while there are 336 rivers and streams draining into the lake, only one river

jediná řeka.

SKINS RY400 RECOVERY
PRO RYCHLEJŠÍ REGENERACI

mi3), Baikal is also the most voluminous freshwater lake in the world holding over 20 % of the world’s surface fresh water. It

až 20 % světových zásob povrchové pitné vody. Zajímavostí je, že zatímco do jezera ústí 336 řek a říček, vytéká z něj pouze

Baikal is surrounded by high mountains rising up to 2,000 meters (6562 ft) above the lake. With a volume of 23,000 km³ (5,018

nad jeho hladinu. Jezero je také obrovskou zásobárnou pitné vody - celkový objem vody v jezeře je 23000 km³, což představuje

an average depth of 730 m (2,395 ft) it is also the deepest lake in the world - being 1637 m (5,370 ft) deep at the deepest point.

přičemž v nejhlubším bodě hloubka dosahuje až 1637 m. Celé jezero je obklopeno horskými hřbety, které se tyčí až 2000 m

created by the Baikal Rift Zone where the crust of the earth is pulling apart at the speed of 2 cm (about an inch) a year. With

desek, které se rozestupují zhruba o 2 cm ročně. S průměrnou hloubkou 730 m je jezero Bajkal nejhlubším jezerem na světě,

almost 650 km (404 miles) long, the width differs from 27 to 80 km (17 - 50 miles). The lake Baikal is located in a rift valley

na světě. Na délku měří téměř 650 km a jeho šířka se pohybuje od 27 do 80 km. Bajkal leží na rozhraní dvou tektonických

The lake Baikal is situated in the southeast of Siberia in Russia. At 25 - 30 million years old it is the world’s oldest lake. It is

Jezero Bajkal se nachází v jihovýchodní části Sibiře v Rusku. Vzniklo před 25 - 30 miliony let, a je tak nejstarším jezerem

DŮLEŽITÉ NENÍ ZÚČASTNIT SE,
ALE VYDRŽET AŽ DO KONCE

Jezero Bajkal je v zimě úplně zamrzlé. Zamrzá zhruba v polovině ledna a souvislá vrstva ledu na něm vydrží téměř do

The lake Baikal is completely covered in thick ice in winter. It freezes over in mid-January and the solid layer of ice remains

konce dubna, kdy vlivem oblevy a silných sezónních větrů dojde k mohutnému rozlámání ledů a postupnému tání. Led na

there till the end of April when the ice first breaks into ice floes due to warmer weather and strong winds, and then melts.

jezeře ale není krásný a hladký, jaký můžete vidět na čerstvě zamrzlé kaluži. Vrstva ledu, která Bajkal pokrývá nepřetržitě

The ice covering Baikal is not smooth ice which you can find on a freshly frozen pond. The lake is covered in ice for several

několik měsíců, se totiž neustále proměňuje. Led praská, vznikají v něm trhliny a zase zamrzají, kusy rozlámaného ledu jsou

months in a row during which the ice keeps changing. It breaks a lot, cracks appear and then freeze over again while pieces

vytlačovány na okolní led, kde přimrzají. Navíc v této oblasti vlivem větrů neustále víří sníh a ledové úlomky, které na ledu

of broken ice are pushed out of water where they freeze to the surface. Moreover, snow and pieces of ice constantly whirl in

vytváří souvislé namrzlé vrstvy nebo závěje. Neobvyklé nejsou ani několikametrové sněhové návěje, pod kterými se často

the strong winds covering the ice in a continuous layer of snow. High snow drifts appear everywhere the snow carried by fast

skrývá rozlámaný led. Obecně platí, že led uprostřed jezera je hladší a čistší než poblíž pobřeží, kde se nejen více láme

winds hits a barrier. In general, the ice in the middle of the lake is smoother and less broken than on the sides where the ice

v důsledku narážení do břehů jezera, ale i se tam více drží navátý sníh.

is more likely to break into rubble as it hits the rocky shore.
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The special pair of light but warm running shoes was then equipped with special build in carbide spikes.

běžeckých bot pak měl přímo zabudované karbidové hroty, jejichž výhodou je především menší celková váha.

This year when he went back to Baikal Pavel replaced ice grippers with sharp screws placed right in the soles of his boots.

Při návratu na Bajkal v letošním roce Pavel nehradil nesmeky protiskluzovými šrouby přímo v podrážce. Speciální pár lehčích

SKINS RY400
FOR A FASTER RECOVERY

spikes, which they wore right on their boots, guaranteed at least partial stability even when walking on very smooth ice.

speciální “nesmeky” - kovové řetězy s hroty, které se navlékaly přímo na boty, a zajišťovaly tak alespoň částečnou stabilitu při

To avoid both, the expedition used skis with steal edges when on snow and ice grippers when on ice. The metal chains with

ledu klouzaly. Expedice proto užívala nejen lyže s kovovými hranami, které usnadnily pohyb v hlubokém sněhu, ale také

Obviously, it is no pleasure to walk through all this because your boots either keep slipping on the ice or sink deep into snow.

kusů. Pohyb po jezeře proto není nijak jednoduchý. Jít pouze v botách by bylo nemožné, protože by se ve sněhu bořily a na

surfaces there - almost perfectly smooth ice, large areas covered in thick snow, cracks in the ice as well as rubbled ice fields.

plochy pokryté vrstvou navátého sněhu, občasné trhliny s otevřenou vodou, ale i pole plná přimrzlých, rozbitých, ledových

The lake is completely covered in ice but still the surface is extremely variable and is changing constantly. You find all kinds of

Povrch jezera, přestože je celé zamrzlé, je velice různorodý a také proměnlivý. Najdete na něm takřka hladký led, obrovské

pohybu po hladkém ledě.

IT’S NOT ABOUT TAKING PART
BUT ABOUT GOING ON TILL THE END

Přestávky na jídlo a samozřejmě večeře patří mezi nejočekávanější denní události. Představují totiž odpočinek, doplnění

Snack breaks and dinners are the most anticipated events of the day as they are moments of resting when you can recover

energie a hlavně teplý nápoj. Jídlo, které expedici musí vystačit na celou dobu přechodu, zabírá vždy největší část plně

and have something warm to eat and drink. As the expeditions do not resupply along the way, food supplies takes up most

naložených sledů. Expediční strava musí splňovat celou řadu požadavků - musí být energeticky vydatná, nesmí vyžadovat

of the heavy loaded sleds. Expedition meals are very specific with a number of requirements which have to be met - meals

žádnou nebo minimální přípravu, musí být co nejlehčí a co nejlépe sbalitelná a také musí být sušená, protože vše, co obsahuje

need to be high in nutritional value, easy to prepare, light-weight, and also dehydrated because everything containing water

tekutiny, okamžitě zamrzá. Pokud jídlo ještě dobře chutná, je to příjemný bonus. Řešením pro expedici byla speciální sušená

freezes immediately. It’s a nice extra if they taste good as well. Freeze dried meals and snacks, packets of instant soups,

jídla, instantní polévky, ovesné kaše, musli, sušený sýr, med, energetické nápoje a také čokoláda.

oatmeal, freeze dried cheese, energy drinks, chocolate, and honey worked great for the expedition.

Zatímco na minulé akci měla expedice jídlo na více jak 35 dnů a tedy několikadenní rezervu, na expedici v březnu 2012 si

While the 2010 expedition carried extra food for several days, in 2012 Pavel was not able to take food supplies for more

Pavel kvůli váze sledu mohl dovolit vzít pouze 2 až 3 rezervní dávky.

than 2 - 3 extra days because he tried to keep the weight of his sled as low as possible.
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Tato fotka byla při expedici pořízena při příležitosti dosažení 400. kilometru. Čistě z technického hlediska se jedná o fotografii

This picture was taken to celebrate the moment when the expedition crossed the 400th kilometer. As for the technique,

pořízenou na dlouhý čas, která zachycuje číslici “kreslenou” do vzduchu svítící čelovkou. Fotografie je ale hlavně důkazem

the photo has been made by using long exposure while “drawing” the numbers into the air with a flash light. Above all

toho, že stanovení menších met pomáhá ve vytrvání na cestě k tomu hlavnímu cíli. Na začátku před sebou máte více jak

though, the picture is a proof that setting smaller goals helps you to go on on your way to the main goal. There are more than

650 kilometrů, které jsou vaším velkým cílem, ale překonání každé stovky kilometrů, poloviny vzdálenosti nebo tří čtvrtin

650 kilometers ahead of you when you set out that stand between you and your final goal, but with every hundred kilometers,

vzdálenosti znamená, že jste tomuto cíli blíž. I když to může znít jednoduše, uvědomit si tyhle okamžiky a symbolicky je oslavit

or after covering half of the distance, or two thirds of the distance, you know you are getting closer to the main goal. It might

třeba tím, že si dopřejete kousek čokolády navíc, je pro psychickou pohodu nesmírně důležité a funguje jako povzbuzení

sound simple but it helps a great deal to realize these moments and to celebrate them symbolically for example by treating

do dalších dnů.

yourself to an extra piece of chocolate as a reward for your hard work.
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to distract you. You also realize that we are capable of much more than we think we are.

ke svému okolí. Také si uvědomíte, že lidské možnosti jsou daleko větší, než si myslíme.

SKINS RY400 RECOVERY
PRO RYCHLEJŠÍ REGENERACI

the solitude. You learn to listen to your body and become more receptive to the things around you because there is nothing

si ji i užívat. Tím, že nejsou v okolí žádné rušivé podněty, se naučíte maximálně poslouchat své tělo a stanete se vnímavější

doing. There definitely come some tough moments but you get used to being alone after a while and you learn to appreciate

co děláte. Samozřejmě není možné se úplně vyhnout slabým okamžikům, nicméně po čase si na samotu zvyknete a dokážete

But it is an irreplaceable experience to get to know yourself like never before and to figure out why you are doing what you are

na sebe. Podobná zkušenost vám ale dává i nenahraditelnou možnost poznat sami sebe a také si uvědomit, proč děláte to,

with yourself alone in a physically and mentally challenging environment knowing that the only person you can rely on is you.

měsíc jen sami se sebou ve fyzicky i psychicky náročných podmínkách, kdy víte, že se můžete spolehnout pouze a jen sami

common - solitude. You do not meet, talk to, or even see someone from a distance for days and weeks. You spend a month

společné - samotu. Celé dny i týdny nikoho nepotkáte, s nikým nepromluvíte a ani na dálku žádné lidi nezahlédnete. Strávíte

Winter expeditions to remote regions be it to Siberia, polar regions, or the north of Scandinavia have a one thing in

Většina zimních expedic do odlehlých krajin ať už je to Sibiř, polární oblasti nebo sever Skandinávie mají jedno
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Above all though, it is about doing in your life what you believe in and what makes sense to you.
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journey can give you something.
out what you are capable of. You decide to accept this challenge only if you yourself want to, and only if you believe that such

Především jde ale o to, dělat v životě to, co máte rádi a co vás naplňuje.

during the expedition than there is in everyday life. The journey is thus above all a challenge to get to know yourself and find

sebe a své možnosti. Rozhodnete se pro ni jen v případě, že vy sami chcete, a věříte, že pro vás taková cesta bude přínosem.

what you are doing, have the right equipment and do not expose yourself to unnecessary risk, there is no greater danger

a zbytečně nepřeceňujete své síly, není o moc větší než v běžném životě. Náročná cesta je tak hlavně výzvou poznat sami

strain, exhaustion or hunger? Why would you risk your life? As for the last “why,” there is only one thing to say - if you know

Na poslední “proč” se dá odpovědět snad jen to, že riziko na podobné akci, pokud víte, co děláte, máte správné vybavení

you voluntarily spend weeks in the cold and discomfort? Why would you voluntarily subject yourself to extreme physical

do mrazu a nepohodlí? Proč se dobrovolně podrobovat obrovské fyzické námaze, únavě i hladu? Proč riskovat svůj život?

Probably the most common question people ask you when you throw yourself into organizing expeditions is why. Why would

Asi nejčastější otázkou, se kterou se při pořádání expedic setkáte je proč. Proč se dobrovolně vydávat na dlouhé týdny

SKINS RY400
FOR A FASTER RECOVERY
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and which was stored overnight in thermos bottles. You need hot water for your breakfast and to fill your thermoses with tea

Vaříte zabalení ve spacáku, abyste se co nejdéle udrželi v teple. Po snídani musíte co nejrychleji vše sbalit do saní a vyrazit,

which will be your only drink for the rest of day. When cooking, you stay in your sleeping bag so that you stay warm as long as

protože během dne udržujete tělo v teple hlavně pohybem. Během dne po celou dobu dodržujete pravidelný rytmus - hodina

possible. After breakfast you quickly pack your stuff into the sled and set out because the only way to stay warm during

chůze, pak 10-15 minut pauza na doplnění energie a tekutin. Pokud to počasí dovolí, strávíte každý den zhruba 8 hodin chůzí.

the day is to keep moving. Throughout the day you follow a strict routine - one hour of walking, then 10-15-minute break to

Na konci dne co nejrychleji postavíte stan a velkou část večera se věnujete rozpouštění vody, kterou budete potřebovat na

have something to eat and drink. If the weather permits, you spend about 8 hours walking every day. Then you quickly set up

přípravu večeře a také do termosek na další den. Po doplnění energie je nutné připravit denní zprávu a odeslat data přes

the tent in the evening and spend a lot of time melting water for dinner and for the next day. After dinner you need to work on

satelitní telefon. Spát jdete obvykle okolo 11 hodin večer.

the daily blog post and to send the data via the satellite phone. You go to sleep at about 11 p.m.

1300 KM / 35 DAYS / SOLO

BAJKAL II

The morning on the expedition starts at 5-6 a.m. You light the stove to heat up water which you melted the previous evening

do termosek. Vodu potřebujete na snídani a hlavně k zalití čaje v termoskách, což bude vaše jediné pití na celý zbytek dne.

BAJKAL II
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even if it is -100 °C (-148 F).

Expediční oblečení se skládá z několika vrstev od teplé péřové bundy, která se používá jen v největších mrazech, až po vlněné

Expedition clothes comprises of several layers from warm down jacket, which you use only in the coldest conditions, to

spodní prádlo. Vnější vrstvu, tzv. hard shell, ve které stráví maximum času, má Pavel od české firmy High Point, kde vedle

woolen long underwear. The hard shell in which he spends most of the time, Pavel got from High Point, a Czech manufacturer

vysoké kvality oděvů byla výhodou hlavně možnost spolupracovat přímo s výrobcem na úpravě jednotlivých kusů. Pro teplejší

of outdoor equipment. The company not only makes high quality clothes but they were also willing to made custom

dny Pavel zvažoval používat při běhu kompresní vyteplené kalhoty SKINS, které by mu umožnily snazší pohyb, a které má

adjustments to accommodate Pavel’s requirements. For warmer days, Pavel though about using thermal compression pants

ozkoušené ze zimních tréninků. Boty s sebou bude mít jednak speciální zimní běžecké se zabudovanými karbidovými hroty,

from SKINS that would have allowed him greater freedom of movement and which he knows well from his winter training

které bude používat pro běžecké úseky a v teplotách do -15 °C. Druhý pár představují klasické expediční vysoké boty, které

sessions. As for the boots, Pavel takes two pairs with him - one pair of special winter running shoes with built-in carbide tip

zajišťují komfort až do -100 °C.

studs which he can use in temperatures above -15 °C, and one pair of traditional expedition boots in which you stay warm
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SKINS RY400
FOR A FASTER RECOVERY
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BUT ABOUT GOING ON TILL THE END

and energy after training session, and also compression pants from SKINS, which improve circulation and thus speed up the

odplavování metabolického odpadu.

also focus on the appropriate recovery. He has a very good experience with regeneration drinks, which replenish hydration

tréninku obnovují hydrataci a energii, a také kompresní kalhoty SKINS, které podporují činnost krevního oběhu, a urychlují tak

running with a heavy backpack, which are also Pavel’s most favorite training practices. As he runs almost every day, he must

den, je potřeba dbát i na správnou regeneraci. V tomto směru se Pavlovi osvědčily hlavně regenerační nápoje, které po

particular muscle groups. The top form of training if you want to improve your endurance is then long-distance running and

se zátěží v batohu, což jsou nejčastější způsoby, kterými se Pavel na expedici připravuje. Jelikož vyráží běhat prakticky každý

expeditions is dragging tires on the roads which will get you ready for the weight of the sled and strengthens joints and

svalových partií a kloubů. Pro zlepšení vytrvalosti je pak nejvhodnější formou přípravy běhání dlouhých vzdáleností a běhání

accomplishment of an expedition, is something you need to systematically work on. Traditional form of training for polar

budovat. Tradiční přípravou na polární akce bývá tahání pneumatik. Ty simulují váhu sledu a umožní posílení správných

and stay in shape all year long. Endurance, physical as well as mental, which is the first precondition for successful

ve formě. Nejdůležitějším předpokladem úspěchu expedice je fyzická a psychická vytrvalost, kterou je potřeba systematicky

To get physically ready for an expedition is not about a short-term intensive training, rather you need to work out regularly

Fyzická příprava na expedici není o krátkodobém intenzívním tréninku, ale spíše se jedná o celoroční pravidelné udržování se

DŮLEŽITÉ NENÍ ZÚČASTNIT SE,
ALE VYDRŽET AŽ DO KONCE

SKINS RY400 RECOVERY
PRO RYCHLEJŠÍ REGENERACI
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removal of metabolic waste.

BAJKAL II

1300 KM / 35 DAYS / SOLO

25. 2. - 8. 4. 2012
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