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Švédsko  17. den vlakem  Narvik – Kiruna    

    

                             

Cestovní mapa Švédska.  Modrá barva znázorňuje polohu Laponska.  Erb Laponska. 

Na mé kapesní mapě Švédska Geographia z roku 1976 nebyla vyznačena silnice mezi 

Narvikem a Kirunou, jen jakási tenká čárka. Tlustá červená čára značící silnici začínala až 

v Kiruně. Evropská silnice E10 mezi Narvikem a Kirunou byla dokončena až v roce 1984.  Čas 

dovolené se krátil a nechtěl jsem riskovat blouděním po nějaké špatné štěrkové 

cestě. Opouštěl jsem úžasnou krajinu fjordů, a přede mnou byla neatraktivní, 

chladná a deštivá krajina (průměrná denní teplota v červenci je 12.6°C), tak 

jsem zajel na nádraží a koupil lístek do Kiruny. Stanice v Narviku představuje 

severní konec pro jeden z nejslavnějších nočních vlaků v Evropě, a sice 

Stockholm-Narvik.  Jde o cestu, která byla oceněna jako „určitě jedno z 

nejnáročnějších dobrodružství vlakem v celé Evropě“.  

 

Erb města-horní část značí symbol železa a pod ním je symbol Laponců-ptarmigan nebo také 

pod názvem bělokur horský (rodina tetřevů).  

 

Pomník stavitelům trati v Kiruně (vlevo) i v Narviku (vpravo). 

Železniční stanice Narvik je položena 46.5 metrů nad mořem. Trať z Kiruny byla vybudována 

kvůli železné rudě již v roce 1920. Baltské moře totiž zamrzá a obchod s rudou z Kiruny by se 

tak zpomalil. Byla elektrifikována již před 2. světovou válkou, protože parní lokomotivy 

neměly dostatek síly na těžké, železnou rudou naplněné nákladní vlaky. 
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Kromě nákladních vlaků sem jezdí pouze tři osobní vlaky ze Švédska, ze Stockholmu, Luley a 

Kiruny. Cesta z Narviku do Kiruny je 170 km dlouhá trvá asi 3 hodiny.  

 

Laponská brána, hluboké a krásně vymodelované údolí mezi dvěmi sousedními horami tvořilo 

odnepaměti orientační bod Sámů při stěhování sobích stád na letní pastvu a zpět. 

Tento skalní útvar se nachází v Národním parku Abisko, což je asi na polovině cesty mezi 

Narvikem a Kirunou. Park byl založen roku 1909 a rozkládá se na 7 700 hektarech. Díky jeho 

poloze 195 km severně od severního polárního kruhu mohou turisté v létě pozorovat půlnoční 

slunce, zatímco v zimě návštěvníci tu díky absenci světelného znečištění mají ideální podmínky 

pro pozorování polární záře. 

Polární záře je souhrnný 

název pro světelné 

úkazy nastávající ve 

vysoké atmosféře ve 

výškách od 80 do 

100 km, nejčastěji 

kolem 100 km 

(v ionosféře – oblast 

vysoké koncentrace 

iontů a volných 

elektronů), někdy 

zasahující i do výšek 

několika set km. Je to 

jeden z hlavních 

jevů vesmírného počasí. Běžně se vyskytují v polárních oblastech (jižní záře – aurora australis, severní 

záře – aurora borealis).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1909
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_pol%C3%A1rn%C3%AD_kruh
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFlno%C4%8Dn%C3%AD_slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFlno%C4%8Dn%C3%AD_slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ionosf%C3%A9ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%A9_po%C4%8Das%C3%AD


286 
 

 

Krajina v okolí Abiska. V celém národním parku je běžný permafrost, ačkoliv v nižších nadmořských 

výškách mizí kvůli globálnímu oteplování a většímu sněžení. 

 

Pohled na město Kiruna, doly na železnou rudu v pozadí. 

 

Kiruna je město ve Švédsku ležící za severním polárním 

kruhem v kraji Norbotten známé pro svoji těžbu železné 

rudy. Ve městě žije asi 17 000 obyvatel a dalších 6 000 

v jeho okolí. 

V současnosti je největším problémem města, hlavně 

jeho centrální části, sesedání půdy, které je způsobeno 

poddolováním centra města. V roce 2004 bylo přijato 

usnesení o přesunutí centra severněji, k 

jezeru Luossajävri. Zatímco některé domy budou 

rozmontovány a znovu složeny po přesunu v „Nové 

Kiruně“, některé budovy se budou přesouvat v celku, 

podobně jako v případě českého Mostu. Většina 

obyvatel by se měla přestěhovat do roku 2033.  

 

Okolo roku 2014 se na povrchu začaly objevovat trhliny 
způsobené poddolováním. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_pol%C3%A1rn%C3%AD_kruh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_pol%C3%A1rn%C3%AD_kruh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norrbotten_(kraj)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_ruda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_ruda
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda
https://cs.wikipedia.org/wiki/2004
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Luossaj%C3%A4vri&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(m%C4%9Bsto)
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18. den   Kiruna – Overkalix    
 

Z Kiruny zpět na silnici směrem na jih se mi 

jelo dobře, k jižnímu pólu to je totiž z kopce a 

ujel jsem 250 km. Bylo nutné doplnit zásoby 

pitné vody a když u jednoho opuštěného 

stavení šel nějaký člověk, tak jsem tam zajel. 

Byla to místní Laponka. Dnes je však tento 

termín považován za hanlivý a původním 

obyvatelům se říká Sámové. 

Vytáhl jsem prázdnou plastovou láhev a 

požádal o vodu. Jakákoliv zastávka znamenala 

ale nálet stovek mušek-pakomárů. V tom 

okamžiku jsem byl zasypán těmi zatracenými 

kousavými muškami, zatímco Laponka neměla s pakomáry problém a usmívala se na mě. Za 

ten galon pitné vody se ale boj s bodavým 

hmyzem rozhodně vyplatil. 

Asi na polovině cesty mezi Kirunou a Gallivare je 

přes řeku Kalixalven tento starý most postavený 

v roce 1930. V době mé cesty jsem po něm ještě 

jel. 

Nový most byl postaven v době budování E10 

v 90. letech.  

.  

 

 

Švédsko uznalo 

existenci 

„Sámiho 

národa“ v roce 

1989. V roce 

1998 se formálně omluvilo za protiprávní jednání spáchané 

na Sámech. Jejich jazyk je jedním z pěti jazyků 

národnostních menšin uznávaných švédským právem. Ve 

Švédsku žije asi 20 000 Sámů, v Norsku jich žije asi 50 000, 

ve Finsku 8 000 a v Rusku 2 000 (jedná se o přibližná čísla).  

 

Sámi žena ze Švédska. 
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Polární kruh 

protíná silnici 

po které jsem 

jel (E10) 100 

km na jih od  

Gallivare. 

 

 

 

 

 

 

 

Severní polární kruh (Artic circle)je 

myšlená kružnice, která protíná 

všechna nejjižnější místa na severní 

polokouli, z nichž lze po 24 hodin vidět 

Slunce za letního slunovratu ,tedy 

kde Slunce za letního slunovratu 

nezapadne za obzor, a na nichž Slunce 

za zimního slunovratu nevyjde nad 

obzor. 

Kruh je vyznačený modrou 

přerušovanou čarou. Červenou čarou je 

vyznačena hranice vzpřímeného 

stromového porostu. 

Polární výzkumníci totiž definují oblast za polárním kruhem 
jako: 

• Oblasti bez vzpřímeného stromového porostu. 

• Oblasti, kde průměrná denní teplota nejteplejšího měsíce nepřesahuje 12 ° Celsia. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%BEnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
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Po silnici E10 nebyla téměř žádná doprava. V několika úsecích mě doprovázel nový společník, slavík 

modráček tundrový. Letěl nízko nade mnou a zpíval. Po nějaké době zmizel. Za určitý čas jsem však 

jeho zpěv slyšel znova a opakovalo se to několikrát. Museli to být různí zpěváci, protože jsem vždy stačil 

ujet velký kus cesty. Každý z nich měl zřejmě své teritorium, já byl vetřelec a oni mě prostě „vyprovázeli 

pryč.“ V té samotě to byla docela příjemná společnost. Dalším zážitkem bylo setkání s mohutnými losy. 

Přecházeli přes silnice kousek před mým kolem a naprosto mě ignorovali.  Šátral jsem ve svých brašnách 

pro foťák a koukal kam bych uskočil, kdybych se jim nelíbil. 

Na fotografiích je rovněž vidět co znamená předchozí termín polárních výzkumníků „Oblast bez 

vzpřímeného stromového porostu“. Jehličnaté stromy jsou nízké a nelze je využívat jako stavební dřevo. 

 

 

 

      Odvez pouze vzpomínky. Ponechej pouze stopy v písku. 

Chief Seattle 
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19. den    Overkalix – Pitea     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na snímku je dřevěný kostel v osadě Overkalix. V samotné obci žije pouze 950 obyvatel. 

Erb města byl vytvořen 

v roce 1944 a jeho význam 

není přesně znám. Mnohé 

severské erby mají ve svém 

znaku medvěda, jelena 

nebo jiné zvíře.  

 

 

Na silnici u Pitey jsem se setkal s osamoceným 

cyklistou který mířil do Haparandy, a potom snad 

na Norkapp. Je zajímavé, že po tolika letech jsem 

na tuto malichernou episodu nezapomněl. Možná 

mi utkvělo v paměti to podivné slovo 

Haparanda. 

Ještě jedna episoda, která se mi udála v těchto končinách mi utkvěla v paměti. Přihodilo se mi 

to v některém kempu. Asi jsem šel dřív spát a když jsem se probudil nešly mi hodinky. V té 

době se ruční hodinky běžně musely natahovat. Tma nebyla a přede mnou byla dlouhá cesta. 

Sbalil jsem tedy stan a odejel. Kamp musel být někde ve vesnici, protože za chvíli jsem zastavil 
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u obchodu, abych se přes jeho výlohu podíval dovnitř uvidím-li hodiny. Byly tam, a když jsem 

uviděl, že je ukazují půl třetí ráno, tak jsem se otočil a jel zpět do kempu, postavil stan a šel 

znova spát. 

 

Dnes jsem jel po rovině a ujel asi 190 km. 

 

20. den  Pitea – Anaset    
 

Město Pitea leží 900 km severně od Stockholmu a 100 

km na jih od polárního kruhu. Žije tu 42 000 obyvatel.                                                                   

Erb tvoří hlava soba se zlatými parohy (symbol polární záře). 

 

Stále po rovině, jaký je to rozdíl od hornatého Norska. Tento den jsem ujel 140 km. 
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Pitea kostel byl otevřen v roce 1668, je celý dřevěný jako ostatně většina kostelů ve Skandinávii. 

    

Často jsem u silnice vídával dřevěné sruby pro turisty v nouzi. Kamna nebo ohniště a dřevo bylo 

připraveno k použití zdarma. Po roce 1989 toho využívala jedna česká cestovka a vozila tam lidi, kterým 

tuto švédskou službu účtovala. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/1668
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21. den  Anaset - Ornskoldsvik     
 

Erb oblasti 

Västernorrland. 

Anaset je vesnice 

s 600 obyvateli, ale 

měli tam ubytovnu 

pro turisty. 

 

Populace města Ornskoldsvik je 33 000 

obyvatel (2017). 

 

 

Dnes jsem ujel 180 km. 
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22. den  Ornskoldsvik  - Utansjo    
 

Utansjo je další malá vesnice s pouhými 200 

obyvateli a rovněž tady jsem spal v turistické 

ubytovně YHA. 

 

  
Toho dne jsem ujel 85 km. 

 

 

 

 

 

   Oči, které nepláčou nevidí.                   Švédské přísloví 

   Musíš to najít. Nikdo to za tebe nenajde.               Bjorn Borg 

   Cestovat znamená žít.        Hans Christian Andersen 
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 23. den   Utansjo – Iggesund      
 

  

        Nekonečné lesy a spousta jezer.  

V jednom kempu, nevím už který to byl, přespával japonský 

cyklista a stan, který měl pro své kolo byl větší, než jeho 

vlastní stan. Tolik si vážil svého stroje. 

Město Iggesund má 3 320 obyvatel (2010). 

K mé cestě na kole Švédskem se váže další nezapomenutelný zážitek. Kdesi na široké silnici 

jsem kupodivu zjistil, že se nacházím na runwayi pro letadla. Do lesa vedla široká asfaltová 

cesta a na jejím okraji byla řada světel pro přistávající letadla.  Toho dne jsem ujel 161 km. 

24. den  Iggesund – Gavle 2 dny -   
 

    

 Populace 100 000 

obyvatel. Status města 

získalo v roce 1446. 

 

Gävle se nachází přímo u Baltského moře v blízkosti ústí řeky Dalälven. Nadmořská výška je 8 metrů. 

 

https://cs.qwe.wiki/wiki/Baltic_Sea
https://cs.qwe.wiki/wiki/Dal%C3%A4lven
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V tomto městě, podobně jako v Bergenu, jsem se zdržel dva dny. Ve svém YHA průkazu jsem 

si odvezl razítko. Turistické ubytovny po celém světě nabízí velkou příležitost všem 

osamoceným cestovatelům k setkání s jinými turisty. Je tu společná kuchyň i jídelna a 

s angličtinou se domluvíte téměř všude. Pamatuji si na jeden rozhovor s mladými Švédy, ve 

kterém odsuzovali příliš štědrou finanční politiku Švédska. V 70. letech bylo Švédsko ještě stále 

bohatou zemí, ale podle nich až příliš financí šlo na různé sociální programy. Dovolím si říci, 

že měli pravdu. O 49 let později jsem Švédsko navštívil znovu, a v porovnání s Norskem by 

Švédové nedopadli dobře. 

      

Až do tohoto města jsem jel stále okolo pobřeží. S ohledem na větší dopravu, která by mě 

určitě čekala u Stockholmu, jsem zamířil do vnitrozemí a hlavní město Švédska objel. Etapa 

do Gavle byla 125 km dlouhá. 

25. den   Gavle – Sala              
 

      

Město Sala 

a jeho erb. 

Žije tu 

12 000 lidí. 
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     Hlavní úřad stříbrného dolu. 

Městečko je nejvíce známé pro svůj historický stříbrný důl. Za 

400 let se tu vytěžilo celkem 400 tun stříbra a 40 000 tun olova. 

Důl nakonec dosáhl hloubky 300 metrů s celková délkou chodeb 

19 km. 

Poznámka v mé mapě mi říká, že v turistické ubytovně jsem se setkal s cyklisty z Polska. 

Trasa toho dne byla 110 km dlouhá. 

 

26. den   Sala -  Katrineholm       
 

Katrineholm má 24 500 obyvatel. 
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Tento den jsem ujel 140 km. Poznámka v mé mapě mi říká, že jsem se zastavil na sběr borůvek, 

což bylo neuvěřitelné. Na stejné dovolené jsem zažil jarní květy (Lofoty) i sběr lesních plodů. 

 

27. den   Katrineholm – Valdemarsvik     
 

Erb obce Katrinholm. 

 

 

Poznámka, kterou jsem si připsal do mapy:“ Kemp 

zatopen; spal jsem pod střechou, levně za 5 korun; 

setkání s dánskými cyklisty.“ 

Wikipedie:“Valdemarsvik je obklopen vodou. Po konci 

posledního období ledovců však ležel pod hladinou 

moře. V důsledku postglaciálního vzestupu voda klesla a 

objevila se úrodná půda, která kolem roku 1500, v době 

bronzové, přilákala první osadníky.“ 

 

Erb obce Valdemarsvik. Počet obyvatel 2 700 

(2010). 

Ten den jsem ujel 110 km. 

 

Snímek z obce Valdemarsvik. 
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28. den    Valdemarsvik – Oskarsham   
 

 

Erb města Oskarshamn. 

Počet obyvatel v roce 2010 byl 17 200. 

Poznámka v mé mapě: „Na ubytovně jsem se setkal s dánským a maďarským 

cyklistou“. Tento den jsem ujel 125 km. 

 

Stará část města Oskarshamn. 
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29. den  Oskarshamn – Almhult  
 

Poznámka z mapy: „Kemp zaplaven. Setkání s dánskými cyklisty“. Ten den jsem ujel 200 km.  

 Před 313 lety se 

ve městě 

Almhult narodil 

botanik Carl von 

Linné (1707-

1778) otec 

moderní taxonomie, zakladatel 

botanické a zoologické 

systematické nomenklatury. 

Vytvořil také pojem druh, jako 

základ přirozené soustavy organismů. Není se tedy co divit, že 

erb města nese ve znaku rostliny. 

         

Carl 

von 

Linné 

a jeho 

rodný 

dům. 

Francouzský filozof Jean-Jacques 

Rousseau o Linném napsal: 

„Upřímně musím říci, že jsem se 

zatím nesetkal s žádnou významnější 

osobností“.   

Podobný názor měl i německý spisovatel Johann Wolfgang von Goethe, který prohlásil: 

„S výjimkou Shakespeara a Spinozy neexistuje nikdo, kdo by mne ovlivnil tak silně jako Carl 

Linné“. 

 

 

 

 

Požehnán buď Bůh za krásu léta a jara, za vzduch, vodu, zeleň a píseň 

ptáků.  

Není to dílo Boží, ale lidé sami, kdo krátí své životy tím, že se neudržují fit.  

Zemře-li strom, zasaď na jeho místo jiný.   Carl von Linné 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://cs.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
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30. den Almhult – Hoor     
 

 

Toho dne muselo silně pršet, ujel 

jsem totiž pouze 85 km.        Podobně jako v Norsku i zde jsou u mnohých domků státní vlajky. 

Do mapy jsem si napsal: “ Sauna; anglický a belgický cyklista“. 

Erb oblasti Hoor. 

Žije tu 16 500 lidí. 

 

 

 

 

Jedno z městských jezírek. 

  

Na státních pozemcích je kempování „na divoko“ dovoleno po celé Skandinávii 
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31. den    Hoor  - Odense, Dánsko   
 

 

Mapu Dánska jsem neměl a nevím tedy kudy jsem jel a kde jsem kempoval. V své průkazce 

YHA mám však razítko ubytovny v Odense. Poslední nezapomenutelný zážitek z mé cesty je 

spojen s touto ubytovnou. Setkal jsem se tu s profesionálním australským cyklistou. Žil 

v Evropě a jezdil po různých cyklistických závodech, především v Beneluxu. Bylo to prý 

naprosto obvyklé, že města vyhlašovala své cyklo závody, on se jich zúčastňoval a žil z toho 

co vyhrával. Musel být asi hodně dobrý. Setkání s ním je nezapomenutelné z jednoho důvodu, 

když jsem mu řekl, že se chci vrátit do Československa, tak mi to silně rozmlouval. Ještě nikdy 

jsem se nesetkal s někým, kdo mluvil tak sprostě.  Žil zřejmě v ustavičném stresu, závodil a 

pral se o vítězství, no a nadávky do tohoto stylu života nutně patří. Potvrdil svá slova ještě 

dopisem na mou adresu do Woodley, každé druhé slovo bylo vulgární „fuck“, používané při 

klení. Jeho nadávání nebylo určeno mě, ale komunistickému systému Československa. Od 

cyklistů zřejmě věděl, jak to v ČSSR vypadá. 

 

Turistická ubytovna v Odense je stále v provozu. Trasa toho dne měřila 255 km. Celou jsem ale nejel, 

protože něco bylo trajektem. 
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32. den     Odense   -   Esbjerg    
 

 

Závěrečná etapa do dánského přístavu Esbjerg byla 140 km dlouhá.  Protože jsem neměl mapu 

Dánska tak nevím, kde jsem poslední večer na cestě po Skandinávii spal. 

 

33. den  trajekt 

Esbjerg - Harwich   
 

    

 

34. den    Harwich  -  Woodley 
 

  

Dnešní navigace ukazuje trasu, která vede po cestách s omezenou průjezdností nebo 
soukromých cestách. Je dlouhá 203 km. V roce 1997 se jelo po jiné trase, která byla delší. 

Celkem ujeto na cestě do Skandinávie přibližně 3900 km.  
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Pokud bych si mohl vybírat švédskou hudbu, tak bych zvolil skupinu ABBA a písničku: 

Thank You For The Music (Děkuji za hudbu) 

  
https://www.youtube.com/watch?v=0dcbw4IEY5w 

 
„…Děkuji za hudbu, písně, které zpívám, díky za 

veškerou radost, kterou přináší: Kdo může žít bez ní? 

… Jaký by to byl život? Co jsme bez písně nebo tance? 

Takže vám děkuji za hudbu…“ 

 

Skupina ABBA v Rotterdamu 1979.  

Na závěr tři švédská přísloví: 

 

 

 

 

 

 

 

V návaznosti na to třetí 

přísloví bych rád zmínil i 

velice úspěšnou švédskou 

knihu posledních let. Je to 

„Stoletý stařík, který vylezl 

z okna a zmizel“. Autor 

příběhu, Jonas Jonasson, totiž 

vytvořil postavu, která je 

docela blízká našemu 

Švejkovi.  

 

Tvrdí to alespoň on sám: „Rozhodně mě ovlivnil Švejk. Když na něj přijde, nemůžete jistě říct, 

jestli to byl nejhloupější člověk první světové války, nebo jestli byl jediný, kdo rozuměl, o co 

tehdy šlo. To samé se dá říct o Allanovi.“ 

 

 

• Největší nebezpečí pro většinu z nás není to, že náš cíl je příliš vysoký a my na něj 

nedosáhneme, ale to, že je příliš nízký a my ho dosáhneme snadno. 

 

• Vždy mějte na paměti, že vaše vlastní rozhodnutí uspět je důležitější než jakékoli 

jiné. 

 

• V dobré knize je to nejlepší mezi řádky. 

https://www.youtube.com/watch?v=0dcbw4IEY5w
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Lyžování 
 

Švýcarsko 

Po celou dobu mého pobytu v Anglii se mi stýskalo po bílých horách a lyžování. Teď, když 

jsem měl pěknou a dobře placenou práci a svou základnu v Haddon Drive 95, tak jsem vyhrabal 

adresu mladé dámy ze Švýcarska a napsal jí, jestli bych mohl přijet na lyže. 

Před odjezdem do Anglie, v zimě 1968/69 mě moje paní učitelka angličtiny paní Bernardová 

požádala, zdali bych mohl vzít na lyžování do Špindlerova Mlýna její přítelkyni ze Švýcarska. 

Rád jsem to udělal a seznámil se tak se slečnou Trudi Amannovou. Trudi mi odepsala ať 

přijedu, že budu moci zůstat v jejím bytě ve Wädenswilu, kanton Curych. Jak je patrné 

z dobového obrázku, leží město Wädenswil na břehu jezera Curych a od největšího města 

Švýcarska je vzdáleno 25 km, jeho dnešní populace je okolo 25 000 obyvatel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Lístek od Trudi Amannové: „Takto to bude vypadat až přijedeš na Vánoce do Švýcarska“. 

V práci jsem si domluvil dovolenou na Vánoce a vyrazil do vánočního Londýna nakoupit lyže 

běžky. Proč lyže běžky, a nikoliv lyže sjezdovky? Jednak z ekonomického důvodu (levnější 

výbava i provoz) a raději jsem chtěl poznávat krajinu než pouze sjezdovkové svahy. Prošel jsem 

celou řadu obchodů se sportovním zbožím, ale běžky neměli nikde, když už měli lyže, tak jen 

sjezdovky. Štěstí se ale na mě usmálo až v posledním obchodě, kde měli hned tři druhy běžek. 

Žádné však nebyly podle mých představ. První typ-široké turistické (z Finska), druhý typ-široké 

turistické s kovovými hranami (Fisher Europa 77), třetí typ závodní (což jsem chtěl), ale 

dřevěné (Fisher). Koupil jsem všechny tři typy, a protože lyže byli bez vázání, tak ještě troje 

vázání.  Trudi mě ve Wädenswilu vzala k místnímu učiteli, kde jsme vázání přidělali. Dodnes 

si pamatuji, jakou obrovskou radost jsem měl, když jsem se u pana učitele na zahradě poprvé 

po mnoha letech postavil na běžky. Každý den ráno jsem vlakem jezdil z Wädenswilu do 

Einsiedelnu, kde byly běžecké tratě a večer zpět do Wädenswilu.  
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Einsiedeln je obec ve Švýcarsku v kantonu Schwyz, asi 30 km jihovýchodně od Curychu. Má 

téměř 15 tisíc obyvatel a leží při západním břehu přehradního jezera Sihlsee (dole) v nadmořské 

výšce 880 m. Obec je lyžařské středisko a nejznámější poutní místo ve Švýcarsku díky klášteru 

benediktinů (ve spodní části snímku), který byl založen roku 935. 

 

Poprve jsem přijel lyžovat do tohoto lyžařského ráje na Vánoce 1975.  Po svém návratu do 

Woodley jsem napsal 22.1.1976 domů tento dopis (dala mi ho později moje sestra): „…O mé 

dovolené jsem měl báječný čas: příznivé počasí a hodně lyžování…o půlnoci jsme šli na 

půlnoční do známé katedrály v horách…kostel byl plný lidí-asi 500…na závěr všichni zpívali 

„Tichá noc“, což bylo velice pěkné a dojemné…malé městečko s velkou katedrálou, obklopeno 

bílými horami, zvony a jejich plný tón, který se rozléhal mnoho kilometrů daleko do okolních 

údolí…Švýcarsko je krásná země a lidé jsou příjemní…vše je čisté a prvotřídní, ceny jsou však 

pro turisty vysoké a dovolená může být asi drahá…cestování vlakem z Londýna do Curychu za 
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18 hodin, z toho čtyři hodiny na lodi do Belgie… moře neklidné a mlhavé…všichni lidé z vlaku 

(několik set) se pokoušeli na lodi usnout…cesta přes Belgii, Lucembursko a Francii do 

Švýcarska…potkal jsem hodně mladých lidí a všichni jeli lyžovat, buď do Rakouska nebo 

Švýcarska.“    

Zážitek z půlnoční mše byl nezapomenutelný, poté co jsme dozpívali a vyšli před klášter padaly 

zmrzlé vločky sněhu. Kdykoliv slyším píseň „Tichá noc“, tak mi tento okamžik vždy 

připomíná.  

 

 

 

 

 

 

Klášter benediktinů 

(Originalversion/original version), alle 6 Strophen  

Originalversion, original version 6 Strophen Musik: Franz Xaver Gruber 

https://www.youtube.com/watch?v=t_nYQzY9Ans 

I následující rok jsem opět přijel lyžovat do Švýcarska na Vánoce. Tentokrát jsem ale přiletěl 

letadlem a v paměti mě utkvěly dvě nové zkušenosti:  

(1) Na letišti v Curychu jsem jako snad jediný musel projít jinou branou než ostatní, měl 

jsem totiž „jiný pas“, tj. pas ČSSR. Odbavení mi trvalo mnohem déle. Protože jsem chtěl i 

nadále cestovat, pokud možno bez problémů, tak po návratu zpět do Anglie jsem zašel na Home 

Office (Ministerstvo vnitra), kde mi vyměnili můj pas za cestovní dokument, který vypadal 

naprosto stejně jako britský pas a do mnoha zemí tedy nebylo třeba vízum, kromě ČSSR. Na 

obalu bylo něco jako ID na základě Ženevské konference… 

(2)      V Einsiedelnu nebyl sníh a s Trudi jsme odjeli do jižního Švýcarska, kde v italské části 

země žila její sestra, a tam bylo sněhu hodně. Běžky však bylo třeba vyměnit za sjezdovky. Ty 

nádherně upravené a nekonečné svahy, no to byl zážitek. Cestou do jižních Alp (i zpět) jsme se 

stavili na venkově u rodičů Trudi. Hospodářské stavení v malé vesnici se vším všudy a příjemní 

lidé.  

Lyžování ve Švýcarsku bylo úžasné, a tak jsem požádal Trudi zdali bych mohl přijet ještě 

jednou, ale tentokrát na závody 27.2.1977. Trudi mi odepsala, že nebude doma, ale ponechá mi 

klíč od bytu u souseda, takže budu moci přijet. Další skvělý člověk v mém životě! 

S novým pasem jsem na letišti v Curychu procházel stejným východem jako všichni ostatní 

cestující a naprosto bez otázek.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_nYQzY9Ans
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Klasický styl jízdy 

na běžkách v 70 

letech. 

 

 

 

 

Celou dobu jsem lyžoval na turistických běžkách (široké a těžké), ale před samotným závodem 

jsem se rozhodl pro lepší lyže a zašel do výroby lyží Műller na okraji města Einsiedeln. Nemohl 

jsem věřit vlastním očím-tolik druhů běžeckých lyží a ty nádherné závodní, vybral jsem si 

model závodní-Swiss Racing (co bylo naprosto neuvěřitelné, že bylo možné zakoupit lyže podle 

váhy lyžaře). 

Závod, kterého jsem se zúčastnil se jmenoval 9. EINSIEDLER VOLKSSKILAUF 1997 a 

zúčastnilo se jej 2 100 lyžařů. Délka závodu 26 km a převýšení 280 m. Startovalo se ve vlnách 

po 500 lyžařích, a protože jsem se přihlásil mezi posledními, tak jsem 

vyjel s poslední vlnou. Ještě nikdy jsem podobnou atmosféru nezažil. 

Moje nové závodní lyže byly naprosto skvělé a vosk na mazání jsem také 

vybral správný. Přestože tratí bylo vedle sebe několik, takže jsem vlastně 

při předjíždění (předjížděl jsem po celé trase) často musel zajíždět do 

hlubokého sněhu. Na místech pro občerstvení 

(jogurt, čaje apod.) pořadatelé křikem „Achtung“ 

upozorňovali stojící závodníky na divocha, který 

nestavěl. Všude okolo tratě ležely lahvičky 

s energetickým nápojem „Top Ten“. 

 Jedinečná atmosféra a jedinečná zkušenost!  

 

Každý z účastníků dostal upomínkovou medaili s norským běžcem Ivarem 

Formo (v roce 1973/74 vyhrál světový pohár v běhu na lyžích a zlatou 

medaili v běhu na 50 km na olympiádě v Insbruku). 

 

Na závod jsem se 

přihlásil jako jediný 

„Angličan“, takže sem 

vlastně reprezentoval 

Anglii. Po několika 

dnech mi na domácí adresu do 95 Haddod 

Drive, Woodley přišla obálka s výsledky a 

moje jméno bylo zaškrtnuté v pořadí 468. 

Pokud bych jel i příští rok, tak jsem mohl 

startovat v první vlně. 

První ročník byl v roce 1969 a 18.2.2018 se slavilo jeho 50. výročí. Do roku 1994 se závodilo 

klasickou technikou a od roku 1995 do dneška pak volnou technikou (bruslením). Roku 2006 

se Einsiedler Volksskilauf přejmenoval na Einsiedler Skimarathon a závodilo se na 42 km. 
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Na prvním snímku jsou závodníci poslední vlny, jejich čísla jsou přes 2000. Druhý obrázek ukazuje 

přípravu lyží těsně před závodem. Na obou snímcích je vidět, že tehdy se nosily podkolenky, což já stále 

nosím i dnes (2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento záběr je z předchozího roku. Trať vedla přes zamrzlé jezero Sihlsee (foto str. 124). 

 

Dnešní běžkařské tratě umožňují jak klasické lyžování (dvě stopy vlevo), tak i bruslení (vpravo). 
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Vánoční pozdrav z lyžování ve Švýcarsku. 

 

Start 50. ročníku Einsiedler Skimarathon na 25 km před klášterem benediktů.  

Moje závodní lyže od firmy MÜLLER model SWISS RACING. V roce 1977 se ještě 

nevyráběly speciální lyže na bruslení. Tenot model s velkou špičkou je určrn pro 

klasiku. Odjel jsem na nich závody ve Švýcarsku, Skotsku, v Jizerských horách a 

Krkonoších. Mají bílou skluznici a jsou neuvěřitelně rychlé. Stále na nich jezdím. 

 

Po svém návratu do Woodley jsem umístil barevný plakát švýcarských hor 

do haly městského úřadu s nabídkou lyžařského výcviku pro běžkaře. Nikdo se tehdy nepřihlásil 

a mám ten dojem, že i dnes mluví-li se v Anglii o lyžování, tak se myslí alpské (sjezdové) 

lyžování. 
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Skotsko 

Při své poslední cestě do Švýcarska jsem si na letišti Heathrow v Londýně zakoupil lyžařský 

časopis a dočetl se, že asi 10 dní po mém návratu ze Švýcarska bude ve Skotsku první Skotské 

mistrovství v běhu na lyžích, a už jsem se těšil. 

 

Krátce po návratu ze Švýcarska jsem tedy opět 

vyrážel na lyže, tentokrát do Skotska. Vlakem z 

Reading do Londýna, odtud 580 km nočním 

rychlíkem do Perthu, kde ale nebylo po sněhu ani 

stopy. Řidič taxíku mě však ujistil, že tam kam jedu, 

bude sněhu dost, naložili jsme lyže a vyrazili směrem 

na Glenshee. Asi po 70 km jsme přijeli do údolí  

(Glen-údolí s mírně strmými stráněmi), ve kterém 

skutečně byl sníh. 

 

Glenshee je největší britský lyžařský resort. Hlavní 

budovy lyžařského střediska jsou v nadmořské výšce 

650 metrů a nejvyšší bod pak v nadmořské výšce 

1070 metrů. Středisko pokrývá 790 hektarů a má 40 km sjezdovek a 22 lanovek. 

 

 
Na rozdíl od hor v ČR nebo Švýcarsku nejsou ve skotských horách lesy, pouze holé a větrné 

kopce. Za tento stav údajně mohou ovečky. 
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Organizační středisko závodu a 

ubytování bylo umístěno ve 

velkém, krásném a starobylém 

hotelu The Fife Arms Hotel, 

Braemar.  

Jeho velikost je významným 

mezníkem městečka Braemar a 

zdůrazňuje popularitu lokality ve 

spojení s královským zámkem 

Balmoral, který je nedaleko. 

Zámek zakoupila a přestavěla 

královna Victorie. 

 

 

 

Vzdálenost 

lyžařského 

střediska od 

hotelu je 

pouze 14 km.  

 

Celá zdejší oblast se nazývá Royal Deeside, podle řeky Dee, která vytéká 

ze středu Skotska k východnímu pobřeží, do města Aberdeen. Od dob 

královny Victorie tráví Britská královská rodina na zámku Balmoral své 

letní prázdniny. Každý rok navštěvují Braemarské hry, tradiční kulturní a 

sportovní setkání.   

 

 

 

 

Královský zámek Balmoral. 

 

Když jsem dohledával lokalitu, ve 

které se uskutečnil závod, tak 

jsem oslovil celou řadu možných 

zdrojů-Aberdeen University 

(závodil jsem v jejich týmu), Glenshee Ski Centre a Braemar Local History Club. Nejvíce 

informací jsem získal od sekretáře místního historického klubu v Braemar, pana Rodgera 

Sudwortha, který mi dne 13.8.2018 napsal:“ Dovedu si představit, že místo konání bylo skutečně 

Glenshee a hotel, který zmiňujete byl nejspíše The Fife Arms Hotel, Braemar.“  

Na další můj dotaz, zdali do Braemar přijíždí královna, mi Roger odpověděl 5.9.2018:  

“Omlouvám se za opožděnou odpověď, ale Braemarské hry (nazývají se též Setkání) jsou pro 

nás velice rušným obdobím. Přijíždí k nám celá rodina a užíváme si to. Ano, královna i další 

členové královské rodiny přijíždí na Setkání každý rok, od té doby, co to zavedla královna 
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Viktorie v roce 1880. Letos přijel i Charles a Anna. Královna přebývá v Balmoral každý rok od 

července až do října, zámek je pouze 10 km od Braemar. Královská rodina si užívá Royal 

Deeside a volně se pohybuje mezi místními lidmi, kteří je mají za své. Braemarské hry jsou vždy 

první sobotu v září, je to velká podívaná a tento roku zde bylo asi 17 000 návštěvníků.“ 

 

Královna & královská rodina při návštěvě 

Braemarských her 2018. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jl6sdHg1xwE 

 

 

 

Ale zpět ke sněhu. Závody 

trvaly dva dny. První den se 

běželo na 10 km a druhý den 

pak běžely štafety, 3 x 5 km. 

Po oba dny se mi jelo moc 

dobře, v jednotlivcích jsem skončil druhý, za 

instruktorem britské armády, jenž zde v horách 

celou zimu žil a trénoval vojáky. Druhý den 

jsem závodil v týmu studentů z Aberdeen 

University a skončili jsme opět druzí, za týmem britské armády. Vojáci byli profesionálové, 

takže nad námi amatéry vyhrát museli. Zajímavý moment mě ale čekal při předávání cen 

v hotelu The Fife Arms. Protože to byl první závod, tak Skotové neměli řádné medaile s běžci 

na lyžích, ale z nějakého důvodu (už si nepamatuji) jsme dostali medaile se skokanem na 

lyžích! Celou tu 

parádu zakončila 

další úsměvná 

historka. Přestože 

jsem za druhé 

místo získal také 

menší skleněný 

pohár, tak jsem si 

ho do Anglie 

nesměl odvést, 

musel totiž zůstat 

ve Skotsku a já si 

vlastně uvědomil, 

že jsem 

reprezentoval 

Anglii! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jl6sdHg1xwE
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Peter Finch 
 

K mému prvnímu setkání 

s Peterem Finchem došlo ve 

Woodford parku (strana 26). Jako 

kapitán kriketového týmu 

Woodley pečlivě sledoval vše, co 

jsem na „jeho“ hřišti dělal. Vrtalo 

mu hlavou, jak můžu připravovat 

hřiště, když nevím, o čem ta hra je. 

Já jsem nepopíral, že samotné hře 

rozumím jen pramálo, ale že hrací 

povrch bude mít nejméně tak 

dobrý, na jaký byl zvyklý u mého 

P.G.Finch v Henley, 1977.           předchůdce. Myslím, že byl spokojen.    

Pohled na kriketový areál v Marlow, kde 

Peter odehrál za Woodley mnoho zápasů. 

 V době našeho setkání se Peter, kromě 

své práce a rodiny, věnoval především 

kriketu a zeleninové zahrádce. 

Cyklistiku dělal sice už jako malý kluk a se svými kamarády se na kole dostal až do Holandska, 

ale po vojně na ni neměl čas. Musel se věnovat své práci a dvěma malým synům. Už před 

nástupem do základní služby, kterou absolvoval na britské základně v Německu, začal pracovat 

pro pojišťovnu. Po nějaké době se osamostatnil a začal pracovat jako „osoba samostatně 

výdělečně činná“. Bydlel v malém domě ve Wingate Road a v garáži si udělal kancelář. 

Několikrát jsem ho na této adrese navštívil. 

Už jsem zmínil, že při našem prvním setkání mi Peter prozradil, že byl členem komunistické 

strany. Na téma socialismus, komunismus toho věděl mnohem víc než já a kdykoliv jsem začal 

naříkat na komunismus v Československu, tak mě opravil a řekl: “To byl tak zvaný 

komunismus“. Ze strany vystoupil poté, co na schůzi v Readingu, kam přijel nějaký řečník 

hovořit o své návštěvě Číny, se ho Peter moc ptal. Ve straně nebylo zvykem ptát se a diskutovat, 

ale poslouchat (tak mu to bylo řečeno) a nepochybovat. Mladý komunista s tímto názorem 

nesouhlasil a se stranou se rozešel. 
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U příležitosti invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa mi Peter 20.8.2018 poslal 

tento e-mail: “Byl to můj první pracovní den u pojišťovny Sun Life, pobočka Oxford Circus. 

Pamatuji si, jak jsem vystupoval ze stanice metra a četl nadpis-Sovětské tanky vstouply do 

Prahy-jako člen CP GB jsem úplně ztratil dech.“ 

V jeho práci 

pojišťovacího 

agenta se mu dařilo 

dobře, měl totiž ty 

nejlepší 

předpoklady. 

Slušný mladý muž 

sportovního 

vzhledu, vybavený 

nadprůměrnými 

konversačními 

schopnostmi a 

skvělou pamětí 

snadno navazoval 

kontakt s bohatými 

klienty. Byl 

úspěšný a mohl si 

vzít půjčku na nový 

dům. 

Začal jsem ho víc navštěvovat, on mě seznamoval s hudbou a já na oplátku jsem ho začínal 

infikovat svým nadšením pro cyklistiku. Navzájem jsme si tak pomohli s nastartováním svých 

velkých budoucích koníčků. 

Před svým návratem do Československa jsem Petera důrazně prosil, aby se za mnou přijel 

podívat a duševně mě podpořil. Slíbil mi to. 

Rodiče v Anglii 1977 
 

Můj šéf, městský tajemník Bernard Young, byl velmi příjemný a slušný člověk. Když mě přijeli 

navštívit rodiče, tak pro ně jel na letiště Heathrow a také je tam odvezl. Moc mě tím pomohl, 

protože v té době jsem auto neměl. V domě, ve kterém jsem bydlel, byly tři nebo čtyři ložnice, 

ale postel jsem tu měl jenom jednu, takže s tím asi byli starosti.  

Peter Finch, s kterým jsme se začínali teprve poznávat, nás vzal na prohlídku městečka Henley. 

Vlakem z Readingu jsme jeli několikrát, jednou na prohlídku Londýna, podruhé s otcem na 

výstavu strojů pro management sportovních trávníků a potřetí s mamkou do botanické zahrady. 
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Ve městě Henley u Temže. 

Táta stírá ranní rosu z bowlingového greenu. Doma na 

vesnici je zvyklý sekat trávu králíkům nebo na seno a 

toto ho naprosto, ale naprosto zaskočilo. 

Mamka umyla nádobí a podřimuje v kuchyni. Jednou, 

když jsem přišel domů na oběd, tak mi vypravovala, jak 

šla koupit do obchodu sůl. Jak to dokázala bez jednoho 

slova angličtiny a ani nezabloudila, to bylo mimo mé 

chápání.  

Z návštěv Londýna si pamatuji pouze to, jak ve vlakovém kupé s námi seděl Skot ve svém 

národním kroji-kiltu. Typický moderní kilt je vyroben z kepru, utkaného z česané ovčí vlny. 

Látka je tkána zvláštním způsobem, který vytváří diagonální strukturu. Je-li na látce ještě 

barevný vzor, nazývá se tkanina tartan. Rodiče žasli, a ještě více žasli, když nám naléval 

whisky, protože si mysleli, že Skotové jsou skrblíci. 
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Návštěva rodičů připadla na první týden měsíce září, vím to, protože jsem tátu vzal na výstavu SALTEX 

1977. Jednalo so o výstavu techniky a všeho, co je spojováno s parky, dětskými hřišti a sportovními 

areály. Každoročně ji pořádá asociace groundsmanů IOG a probíhá na dostihové dráze ve Windsoru. 

Mamku jsem tam nepozval, protože by ji to nezajímalo a bylo by to pro ni únavné. Místo toho jsem se 

s ní jel podívat do botanické zahrady Kew Gardens. Táta tentokrát zůstal doma a odpočíval. 
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Odcházení domů 1978 
 

Podzim 1977, hotová věc, vracím se domů. Strávil jsem v Anglii téměř deset let, poznal řadu 

dobrých lidí a něčemu se naučil. Ale snad ten hlavní důvod k návratu domů byl stesk po horách 

a po lesích, jak jsem je poznal jako mladý kluk. Lyžování ve Švýcarsku mi hodně připomínalo 

Krkonoše, ale jezdit jednou za rok na deset dnů do Alp lyžovat, to mi nestačilo.  Ve 

Skotsku, Anglii ani Walesu jsem žádné zalesněné hory nenašel a sněhu k lyžování tu bylo málo. 

Obraz Krkonoš jsem měl zafixovaný v paměti jako bezproblémový a ideální svět 60. let 20. 

století. 

 

Ale v Československu stále platil můj rozsudek 8 měsíců nepodmíněně za nenávrat „…pod 

vlivem romantických představ…“ v roce 1969. V žádném případě bych 

se nevrátil, abych šel sedět na osm měsíců do basy. Na velvyslanectví 

mi řekli, ať požádám presidenta republiky G. Husáka o amnestii, což 

jsem udělal. Asi za dva měsíce přišla odpověď návrat možný, 

pod podmínkou, že se vrátím do konce ledna 1978. Mezitím jsem 

navštívil úřad Ministerstva vnitra a vrátil cestovní doklad, který mi před 

několika lety vydali výměnou za můj pas. Československý pas jsem 

dostal zpět. Na našem velvyslanectví mi pas sebrali a vystavili jakýsi 

CESTOVNÍ PRŮKAZ na jednorázovou cestu do ČSSR. 

 

Můj cestovní doklad neboli také „Ženevský pas“ umožňoval cestování bez potřeby víza a platil 

do všech zemí světa kromě ČSSR. Doklad 

podobný britskému pasu byl vystaven na 

základě Ženevské konvence z roku 1951. 

 

Naproti tomu můj nový Cestovní průkaz mi  

neumožňoval ani průjezd Francií a Německem na 

zpáteční cestě domů. Víza do Francie a Německa 

jsem si zajistil o dva dny později, 18.1.1978. 

 Kopii Cestovního průkazu jsem pořídil před 

odjezdem z Anglie. Protože moje fotka na kopii 

nebyla zřetelá, tak pro účel této  dokumentace 

jsem doplnil  původní fotografii sám. 

Když jsem v květnu 1969 přijel do Anglie, 

cestoval jsem s malým kufrem. Za deset let 

mého pobytu v Anglii jsem však 

nashromáždil docela dost věcí, s kterými jsem 

se nehodlal rozloučit. Jízdní kolo, tři páry 

běžkařských lyží (plus veškerá výstroj), 
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výbava pro kempování, mnoho pěkných knih, školní poznámky, dokumenty, fotografie, 

gramofonové desky a podobně. 

Rozhodl jsem se tedy koupit si své 

první auto v životě a vybral ojetou 

škodovku, zdálo se mi to 

rozumné, protože jsem se vracel 

do ŠKODA země. Koupil jsem ji 

poblíž města Slough, asi 30 km od 

Woodley, a opět jsem využil 

laskavosti svého šéfa, který mě 

pro auto odvezl. 

Mimochodem v té době bylo auto 

Škoda předmětem mnoha vtipů, například: “Jak zdvojnásobit cenu škodovky? Naplníme 

nádrž.“ Moje ojetá ŠKODA  110L byla opravdu levná a přišla mě na 200 liber, což byl jeden 

měsíční plat. 

 Abych si na auto zvykl, tak jsem si udělal radost a 1. ledna 1978 odjel do národního parku 

Snowdonia, asi 400 km daleko. Příští den jsem vystoupal na nejvyšší horu Walesu, Snowdon 

(1085 m), žádný sníh tam ale nebyl. 

Horský 

hřeben 

s horou 

Snowdon. 

Název 

Snowdon 

pochází ze 

staré 

angličtiny a 

znamená 

„sněhová 

hora“. 

 

V době 

příprav na 

návrat domů jsem si koupil knížku „Alone in a mountain world“ česky „Sám ve světě hor“, asi 

proto, že se mi líbil citát na první stránce: „Být fit a okouzlen světem hor pod nekonečnou 

oblohou; to je život pro muže!“ Jaksi jsem ale ignoroval stěžejní fakt, že autor knihy David 

McLeod (narozen 1902) odešel na Nový Zéland z Anglie, když mu bylo 23 let a autor citátu 

Reg Winn se na Novém Zélandu narodil v roce 1900. Oba dva spojovala láska k farmaření i 

přírodě Nového Zélandu a oba také publikovali řadu knih. Reg Winn byl rovněž dobře známý 

svým rozhlasovým pořadem “Otevřená země.” 
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Lístek s přáním všeho nejlepšího pro mě i mou rodinu do 

budoucna od zaměstnanců městského úřadu  Woodley.  

Pár slov od lidí, s kterými jsem byl denně ve styku. Od 

lidí, kteří byli  příjemní a milí. Od lidí, kteří vždy měli 

upřímný úsměv na tváři. 

Bylo to období, kdy jsem nepoznal co je to stress 

v práci. Bohužel v té době jsem to považoval za 

samozřejmost a nedokázal jsem to ocenit ani si toho 

vážit. Bral jsem to jako standard. 

Bernard Young, městský tajemník a můj přímý 

nadřízený byl „nice“. Přídavné jméno „nice“ angličané 

používají vždy, když se jim něco líbí, něco z čeho mají 

radost.  

Podíváme-li se do slovníku, tak synonyma tohoto 

termínu mohou být „jemný, zdvořilý, příjemný, 

fajnový, slušný“ 

To vše platilo na mého šéfa. 

Sekretářka Ann Keenan (na fotce sedí za psacím 

strojem) o svém šéfovi řekla: „He was such a nice man“, slovo “nice“ ještě zdůraznila 

slovíčkem “such“, takže celá věta v překladu pak znamená „Byl skutečně skvělým člověkem“. 

Při zpětném pohledu na čtyřletý pobyt v hrabství Berkshire musím přiznat, že i tady jsem měl 

štěstí na lidi. Poznal jsem Petera Finche a Bernarda Younga. 

První kapitolu, při odchodu z Československa, jsem končil slovy “svět mám ve svých dlaních“. 

V kapitole druhé, o deset let později mohu konstatovat „splněno“. Do kapitoly třetí vstupuji s 

úvahou „děj se vůle Boží“.  

Uzavírala se formující kapitola mého života, takže 

volím slova kanadského zpěváka Leonarda Cohena 

Closing down. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-0lV5qs1Qw 

https://www.youtube.com/watch?v=xq7zfqyZk7g 

 

JAK DLOUHO ŽIJI, TO NEZÁVISÍ NA MNĚ. ALE JESTLI SKUTEČNĚ ŽIJI, TO NA 

MNĚ ZÁVISÍ.              SENECA 

              

https://www.youtube.com/watch?v=7-0lV5qs1Qw
https://www.youtube.com/watch?v=xq7zfqyZk7g
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Přílohy 

1. Projekt “STROMY VE WOODLEY“ 
 

 Obsah 

1. Podmínky zadání  

2. Úvod  

3. Souhrn   

4. Kapitola I.  

Přehled stromů ve Woodley 

Dětská hřiště ve městě 

Tabulka I. Průzkum stromů 

             Výsledky průzkumu 

5. Kapitola II. 

    Přehled stromů ve Woodford parku a Memorial      

     parku 

     Tabulka II. Průzkum stromů 

                        Výsledky průzkumu 

6. Kapitola III. 

    Stromy vysazené v ulicích a podél silnic 1974/75 

    Tabulka III. Průzkum stromů 

                        Výsledky průzkumu 

7. Kapitola IV. 

Staré stromy v ulicích města 

Mladé stromy v ulicích města 

Náměstí 

Stromy v soukromých 

zahradách 

Stromy v okolí škol a 

sportovišť 

Oblast Southlake 

Sportovní středisko Bulmershe 

Celkový dojem 

8. Závěr 

9. Doporučení 

10.  Přílohy 

 

Horní snímek: Nevhodně upevněný mladý stromek. 

Spodní snímek: Organizovaná destrukce stromů. 
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2. Asociace arboristiky (AA) 
 

19. prosince 1975 

 

Vážený pane 

Vodehnale, 

Děkuji za váš dopis 

týkající se členství. 

V těchto dnech 

rozesílá předseda 

informace týkající se 

členského poplatku 

na rok 1976. 

S vašim druhým 

dotazem, který se 

týkal Certifikátu 

v Arboristice, se 

prosím obraťte na 

Královskou 

lesnickou společnost, 

102 High Street, 

Tring. Myslím, že 

poplatek za zkoušky 

činí 12 liber.  

Pokud jde o získání 

praktických 

zkušeností, tak je pro 

mne těžké navrhnout 

možného 

zaměstnavatele, který 

by vás zaměstnala na 

částečný úvazek. 

Pokud o někom 

uslyším, dávám vám 

vědět. 

Máte-li opravdu vážný zájem o získání praktické zkušenosti ve stromolezectví, tak můžete přijet na půl 

dne do naší školy a my vám předvedeme stromolezecké postupy a vše co s tím souvisí. 

S upřímným pozdravem, 

P.Bridgeman 

Čestný sekretář 
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Zkušební předpisy 

 

Všeobecné předpisy 

 

Písemné zkoušky 

proběhnou v červnu a 

praktické zkoušky 

v září. 

 

Zkušební centra jsou 

uvedena v příloze. 

Písemka č. 1 – 3 hodiny 

Písemka č.2 – 3 hodiny 

 

Kandidáti, kteří složí 

písemné zkoušky, ale 

neprojdou praktickými 

zkouškami mohou 

jednou opakovat 

praktický test. 

 

Kandidáti musí být 

straší 18. let, musí mít 

nejméně dva roky 

praktických zkušeností 

v arboristice a musí být 

fyzicky zdatní k práci 

ve výškách. 

 

Žádost se podává ve 

zkušební centrech.  

 

Poplatek za písemné zkoušky je 8.40 liber a za praktické zkoušky 10 liber. Při podávání přihlášky ke 

zkouškám je třeba doložit potvrzení zaměstnavatele o práci v arboristice. 

 

Úspěšní kandidáti všech částí zkoušek získají certifikát. 

 

Královská lesnická společnost a City and Guilds of London si vyhrazují právo na změnu zkušebních 

předpisů. 

 

Sylabus písemných zkoušek: 1.Půdy, hnojiva; 2. Botanika; 3.Škůdci, choroby, fyziologické poruchy a 

ochrana rostlin. 

Sylabus praktických zkoušek: Kandidáti musí mít znalosti v oblasti bezpečnosti práce, přípravě 

cenových rozpočtů, školkařských prací a výsadeb, chirurgie stromů, techniky a souvisejících zákonů. 
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3. Reference 
 

Koho se to může týkat 

   

  

 27.ledna 1978 

   Josef 

Vodehnal (27.března 1947) 

 

 

 

Pan Vodehnal byl zaměstnán 

městským úřadem jako 

hlavní groundsman, aby 

zajišťoval sportovní a 

rekreační zařízení pro 

Woodley, u města Reading v 

Berkshire, což je město s 

téměř 30 000 obyvateli. Od 

svého jmenování v říjnu 

1975 se zasloužil o četná 

zlepšení městských zařízení 

a jeho práce byla prvotřídní. 

Vystudoval a získal 

kvalifikaci v oblasti 

sportovních trávníků a arboristiky. V říjnu 1976, jako hlavní groundsman města, z vlastní inciativy a ve 

svém volném čase, vypracoval brožuru o stavu stromů ve Woodley včetně doporučené kultivace vedoucí 

ke zlepšení jejich stavu. 

Je inteligentní, pracovitý, čestný, příjemný a zdvořilý s přátelskou povahou a dokázal získat to nejlepší 

z malého týmu zaměstnanců města. Je také zdravým člověkem a jeho hlavní zájmy mimo pracovní dobu 

jsou cyklistika, lyžování a hudba. 

Zaměstnanci městské rady s ním velice rádi spolupracovali a je jim líto, že odchází, a do jeho budoucí 

kariéry mu přeji vše nejlepší. 

Bernard Young 

tajemník městského úřadu 
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4. Pozdrav a podpora ze zemědělské školy Reaseheath, Nantwich 
 

 

Milý Pepíku,         25. ledna 1978  

Děkuji ti za dopis ze dne 18.ledna 1978, z kterého jsem se zájmem a potěšením dozvěděl o tvém 

chystaném návratu do Československa příští měsíc. Jsem přesvědčen, že po tak dlouhé době 

v zahraničí se domů těšíš a věřím, že ve své práci budeš spokojen. 

Vyřídil jsem tvůj vzkaz ostatním členům našeho zahradnického oddělení a my všichni ti 

přejeme vše nejlepší do budoucna. 

       S upřímným pozdravem, 

David M. Ballard 

ředitel zahradnického oddělení 

 


