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SÁM NA SEVER
Napsala: Jana Patková
Foto: Tomáš Hruš
Grafické zpracování: Sam Mikolášek

Představuji si ho daleko na severu, za polárním kruhem. Jde na lyžích, na zádech má batoh a za sebou táhne saně. V batohu 
si nese nejnutnější věci: péřovku, termosku s čajem a svačinu. Na saních má vše, co k přežití v extrémních mrazech potře-
buje. Stan, spacák, jídlo, vařič, benzin. 
Inženýr Tomáš Hruš vypadá ve své pracovně na Technické univerzitě v Liberci docela normálně. Přesto se jeho výpravy vymy-
kají tomu, co zpravidla lidé podnikají. Zvlášť ta poslední, na kterou letos v únoru odjel úplně sám. Cílem byl Polární Ural. 

O POSLEDNÍ EXTRÉMNÍ VÝPRAVĚ

Proč jste jel na Polární Ural v zimě sám?
Zřejmě jsem si chtěl něco dokázat. Chtěl jsem si to zkusit, 
měl jsem pocit, že to mám na tuhle akci v hlavě srovnané. 
Dopadlo to poměrně neúspěšně, protože jsem se tam zranil 
a musel jsem program hodně změnit.

Budeme čtenáře ještě chvíli napínat a vezmeme to 
od začátku. Před dvěma lety jste byl také v zimě také 
na Polárním Urale. Ovšem ve čtyřech. Chtěl jste si to 
stejné zopakovat sám? 
Ne. Tehdy jsme vylezli na tamější nejvyšší horu Pajer, čímž 
jsme se stali prvními Čechy, kterým se to povedlo v zimě. Ten-
krát jsme šli na jih od železniční trati, která vede mezi horami, 
a já jsem si letos vybral směr opačný. Tam je několik zajíma-
vých cílů: bývalý koncentrační tábor, který se jmenuje Char-
bej, nejvýchodnější bod Evropy a Velké a Malé Štičí jezero, 
což jsou velká a krásná jezera, jak vím z fotografií, které jsou 
dostupné na webu.

Takže k jezerům jste nedošel?
Nepodařilo se mi dojít ani do Charbeje, takže celý výlet nako-
nec vypadal tak, že jsem šel tundrou a horami několik dnů 
tam a pak zase několik dnů zpátky. Aniž bych došel na jaké-
koli konkrétní místo. Prostě jsem jednoho dne usoudil, že to 
nejde…

Co se stalo?
Uhnal jsem si zánět šlachy. Ale paradoxně ne na noze, ale 
na ruce. Ale i na předloktí to byl trochu problém, se saněmi 
se nedalo moc rozumně chodit. Šel jsem asi tři dny s tím, že 
jsem večer usínal s trochu bolestivou rukou. Nepřikládal jsem 
tomu velkou váhu. Další den jsem se probudil a měl jsem 
pocit, že jsem si snad zlomil zápěstí. Vůbec jsem nevěděl, 
co se děje a kde se ta bolest vzala, až pohmatem jsem pak 
zjistil, že je to zřejmě zanícená šlacha. Ještě jsem jeden den 
zkusil pokračovat dál, ale nestálo to za nic, bolelo to čím dál 
víc. Strávil jsem tam další noc, pak jsem udělal čelem vzad 

1. Ledovcové plato ve výšce 5 500 metrů (Pamír 2002)

2. V ledopádu na řece Eche-Ger (Sibiř 2008)

3. Pod vrcholem Pik Karla Marxe  (Tádžikistán 2008, foto Rudolf Dvořák)
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a šel jsem stejnou trasou zpátky. Bral jsem nějaké prášky proti 
bolesti, když jsem si pak přečetl příbalový leták, zjistil jsem, 
že beru asi dvojnásobek povolené denní dávky… Bylo jasné, 
že to nemá smysl.

Bylo těžké vrátit se?
Ne. Já v tomto směru nemám problém. Už jsem se kdysi otá-
čel pod vrcholem Pik Lenina a taky mě to nijak nebolelo. Jde 
asi o to, nakolik má člověk čisté svědomí, že neutíká, že to 
není nějaká výmluva. Mám pocit, že v obou těch případech 
to bylo v pořádku. Proto mě to netrápilo ani tam, ani mě to 
netrápí teď. Snažím se z takových příhod poučit.

Jaké počasí si vůbec máme v zimě na Polárním Urale před-
stavit?
Den tam trval tak kolem sedmi hodin, sedm hodin bylo světlo. 
Zbytek času jsem trávil ve stanu. Teploty tam kolísají. Nejtep-
leji jsem měl asi kolem patnácti nebo sedmnácti pod nulou 
a nejméně jsem naměřil jednou v noci – minus 39,8 stupňů 
Celsia. Což je zatím můj teplotní rekord – i když jsem tak tro-
chu doufal, že by mohl začínat čtyřkou. Tak snad příště. Pokud 
nefouká vítr, dá se mluvit o docela příjemném prostředí. Zato 
kombinace mrazu a větru, to je opravdová hrozba.

Vám není zima?
Ne (smích). Ne. To je věc vybavení. Počtu vrstev a kvality oble-
čení, které máte na sobě. A také je tam jiný mráz než u nás 
– suchý, v zimě je tam vlhkost prakticky nulová. A takový 
mráz se snáší mnohem lépe. Když se pohybujete, není zas 
taková zima. Samozřejmě, když se zastavíte, musíte se hned 
doobléknout. Také je na místě velká opatrnost: nesmíte si 
například sundávat rukavice na každou manipulaci, chce to 
všechno dělat v rukavicích, pokud možno i třeba škrtat sirkou 
při zapalování vařiče. Jinak můžete snadno omrznout.

Máte s omrzlinami nějaké zkušenosti, nejen z letošního 
roku, ale i z předchozích výprav? 
Jen špička nosu mi v noci zpravidla omrzne. Je to totiž jediná 
část těla, která mi kouká ze spacáku, tak dostává nejvíc 

zabrat. Řeším to tak, že si ji oblepím náplastí – pokud možno 
ještě předtím, než omrzne.

Jak tedy vypadá den osamělého polárníka? Co tak celou tu 
dobu děláte?
Ráno musím navařit – což znamená rozpustit spoustu sněhu: 
ohřát ho nejdříve o třicet stupňů, aby vůbec roztál, pak mu 
přidat těch dalších sto stupňů, aby se v tom dalo něco uvařit. 
S jídlem si musím pospíšit, aby mi nezmrzlo dřív, než ho sta-
čím sníst. Potom zabalit. To je trošku problém, protože balíte 
v palčákách. Pak už celý den zbývá jenom – jak říkal můj par-
ťák při první výpravě – „nekecej a táhni!“
Člověk prostě sklopí hlavu a jde. A táhne ty saně. A večer 
všechno naopak – vybalit, uvařit a spát.

Kde člověk vezme saně na polární výpravu? Předpoklá-
dám, že to nejsou žádné „rohačky“…
Saně jsem měl vypůjčené od člověka, který jezdí do Laponska 
a vyráběl si je sám podle profesionálního vzoru. Jde vlastně 
o laminátovou vanu s lyžinami, nahoře je plachta, která se 
jenom zavine a přetáhne se přes to gumové lanko. Není tam 
žádný zip, který by mohl třeba zamrznout. Je to všechno udě-
lané maximálně jednoduše a tak, aby se všechno dalo v ruka-
vicích sbalit, rozbalit, ovládat…

Kolik kilogramů jste za sebou táhl?
Celkem jsem měl kolem 50 kg, z toho asi 10 kg v batohu 
na zádech a zbytek v saních. Člověk potřebuje hodně ben-
zinu, plyn v takovém mrazu nehoří. Spoustu jídla, protože 
v takové zimě je větší spotřeba – musíte kompenzovat 
všechny energetické ztráty. Proto je nejvhodnější jídlo tučné. 
Měl jsem z domova navážené denní dávky slaniny a špeku.  

A běžky jsou také nějak speciálně upravené?
Jsou to široké běžky s ocelovými hranami a na nich jsou napo-
řád nalepené tulení (stoupací) pásy. To je kvůli saním, bez toho 
by se prakticky nedalo jít. Vázání je typu „dětská bačkora“. 
Špička, do které strčíte jakoukoli botu, za patou je řemínek… 
Je to udělané tak, aby se to nemohlo porouchat. A když se to 
porouchá, aby se to dalo spravit kusem provazu. Ale to vlastně 
musí platit o všem, co si člověk na takovou výpravu bere. Maxi-
mální jednoduchost, účelnost, nezničitelnost a opravitelnost 
těmi nejprimitivnějšími prostředky.

Podle čeho se při chůzi orientujete?
Používám GPS a buzolu. GPS se snažím šetřit, aby vydržely 
baterky, takže jenom příležitostně zaměřím svou polohu, 
nastavím si azimut na buzole a jdu podle azimutu. Musím 
počítat s magnetickou deklinací, v téhle oblasti je to kolem 23 
stupňů, takže když si to neohlídáte, kompas vás zavede dost 
mimo. Hlavní orientační pomůckou je samozřejmě mapa, 
pokud ale přijde mlha nebo vichřice, dostanete se do tak-
zvané bílé tmy, kdy se prakticky nedá odlišit nebe od země. 
Potom skutečně nezbývá než se spoléhat jen na azimut.

Jak vaše výprava skončila? Vrátil jste se k železnici a odjel 
domů?
Neodjel. Asi dva dny jsem pobyl na geologické stanici a další 
dva nebo tři dny jsem šel podél železniční trati. 

Proč proboha? Jaký je rozdíl mezi chůzí v horách a po kole-
jích, když máte bolavou ruku?
Protože jsem měl zpáteční jízdenku na konkrétní datum, to je 
jednoduché. Asi by to šlo nějak přebukovat, ale nestálo mi to 
za to. A rozdíl mezi horami a železnicí je velký, v neposlední 
řadě také psychologický. Navíc po trati dvakrát nebo třikrát 
za den projede vlak a sníh je tam od vlaků vyhlazený a tvrdý, 
takže mě chůze stála menší úsilí. Kdežto v horách jsem měl 
poměrně špatné počasí, celou dobu sněžilo a musel jsem 
saně táhnout hlubokým čerstvým sněhem, nohama jsem při 
každém kroku hrnul hromady sněhu. 

O TOMÁŠOVI, KTERÉMU NEVADÍ MLČET

Na vašich webových stránkách je i pár výprav do pod-
statně teplejších zemí, jako je třeba Vietnam nebo Čína. 
V posledních letech se váš web značně ochladil. Jasně 
z toho vyplývá, že vás to táhne do mrazivých extrémů. 
Proč?
Tuhle otázku už jsem jednou nebo dvakrát dostal a odpověď 
je – že nevím. 
Na poslední výpravě jsem procházel krajinou, kde jsou hory 
rozlehlé a údolí široká. Obzor je někde nekonečně daleko 
a putujete tak obrovským prostorem, že i když tam jste ve sku-
pině, tak jste stejně prakticky sám, protože ostatní jsou někde 
daleko. Snad by to mohlo připomínat plavbu po moři, nevím… 

1. Pik Karla Marxe, 6 734 m n. m. (Tádžikistán 2008)

2. Výstup se saněmi do sedla Šumak (Sibiř 2008)

3. Zamrzlá řeka Šumak (Sibiř 2008)
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A když tam ani tu skupinu nemáte, je ten prožitek podstatně 
silnější. Tohle putování ruskou krajinou, tím nekonečným pro-
storem, o samotě, to je… nesmírně silný zážitek, který není 
příliš sdělitelný, ale který je pro mě hrozně přitažlivý. Takže 
tohle je asi hlavní důvod, který mě tam táhne.

Proto jste tam letos jel sám?
Ano, ano! Protože když je tam člověk sám, tak mu parťáci 
nerozmělňují bezprostřední kontakt s prostředím. 

Nevadí vám, že nemáte ráno koho pozdravit?
Ne.

Nemluvíte si pro sebe?
Ne.

To máte čtrnáct dní zavřenou pusu!!?
Ano. Samozřejmě ne tak docela – přiznám se, že jsem si 
občas nahlas zpíval, což si jinde netroufnu, protože vím, jak 
zpívám. Bylo to vlastně potvrzení toho, jak dobře se tam cítím 
– že mám tak dobrou náladu, že mě to nutí si zpívat. Měl 
jsem radost, že tam nikdo není. Já si asi opravdu nejlíp odpo-
činu, když jsem sám se sebou a se svými myšlenkami. 

Vyprávěl jste mi, že jste vystoupil na zastávce, kde 
vůbec nic nebylo, kde jen na dvě minutky zastavil vlak. 
Byla noc. Neumím si představit, jaké to bylo, vystoupit 
do neznáma?
No nechtělo se mi, protože byla tma a foukal vítr. Vystoupit 
z vlaku, kde bylo třicet stupňů, do tmy, větru a mrazu, kde 
bylo minus třicet, to je rozdíl skoro jako v sauně. Ale dlouho 
jsem si to plánoval, tak mi nic jiného nezbylo. A pak už je to 
jednoduché. Jde jen o ten první krok. Vždycky.

Taková osamocená výprava, říkal jste, že tam nikde není 
signál. Nikdo o vás nevěděl kromě průvodčí z vlaku, který 
pokračoval stovky kilometrů dál… Co na to vaše rodina? Já 
bych se o vás hrozně bála!
Akceptují to.

Víc k tomu neřeknete?
Já nevím, jak bych to měl rozvést. Asi žádnou ženu netěší, 
když jí takhle muž někam odjede. A já můžu říci jenom tolik, 
že jsem vděčný osudu, že mám přítelkyni, která to akceptuje.

Jaký máte program, když nejste zrovna na cestě (nebo 
v práci)? Ptám se samozřejmě na koníčky a tak…
Poslední dobou se věnuji hlavně synovi, ten mě mohutně 
vytěžuje, takže na sport nebo kulturu mi moc času nezůstává, 
jsou to ale příjemné povinnosti.

Kolik mu je?
Tři roky. Od okamžiku, kdy přijdu domů, vyžaduje opravdu 
100 % mé pozornosti.

Ale musíte si přeci nějak udržovat fyzičku?
Čas se vždycky najde, když je to třeba, já ale potřebuji mít 
motivaci. Jsou lidé, kteří sportují dnes a denně. Já když budu 
mít nějaký velký cíl, tak se na něj připravím. Ale abych teď 
v říjnu začal trénovat na něco, co bude příští rok v srpnu… to 
je moc daleko. Takhle mi to nefunguje.
Dělal jsem dlouho vrcholově lehkou atletiku a mám pocit,  
že tu potřebu denně se dřít už jaksi nemám. Myslím, že úsilí 
už si musím šetřit jen na to, co mi za to opravdu stojí. 

Ať už na severu nebo na jihu, táhne vás to do hor. To 
máte od dětství?
Pokud si vzpomínám, bylo to tak vždycky. Asi jako každý 
z tohoto kraje jsem vyrostl v Jizerkách. Tam jsem měl první 
zážitky ze skal a vůbec z hor. Později jsem začal objevovat 
i Lužické hory, které jsem do té doby trochu podceňoval. 
Teď mám naopak pocit, že jsou snad hezčí než ty Jizerské. 
Všechno má své.

Z Jizerek jste pak skočil rovnou na polární hory, nebo bylo 
něco mezi tím? 
Alpy. Otevřely se hranice, tak jsem hned v devadesátém roce 
zkusil vyjet do Dolomitů, a ty mě tehdy nadchly. S mou teh-
dejší přítelkyní jsme tam pak jezdili třeba třikrát do roka. Prv-

1. Tunkinské golce – sedlo Šumak (Sibiř 2008)

2. Pusté tádžické hory (Tádžikistán 2008)

3. Kouzlo Pamíru (Tádžikistán 2008)

1. Se synem na vrcholu Pik Karla Marxe (Tádžikistán 2008)

2. Ledovec Nišgar (Tádžikistán 2008)

3. V zimě na Gerlachovském štítu (Vysoké Tatry)
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ními cíli byly Dolomity, kde není zapotřebí speciální vyba-
vení, později jsme začali jezdit do ledovcových oblastí. Pro-
chodili jsme leccos jen ve dvou, dnes se divím, že jsme to 
všechno přežili. 
Myslím, že to přišlo úplně přirozeně – asi jsem toužil 
po sportovních výkonech, které by mě uspokojily, na druhou 
stranu už jsem po atletické kariéře nechtěl s nikým soutěžit. 
Hory se mi proto staly ideálním prostředím.

Máte je rád tak, že byste v nich chtěl žít? A naopak – 
nevadí vám město, když se tak dobře cítíte ve volném 
prostoru?
Určitě bych nemohl žít v opravdu velkém městě. Strávil jsem 
na studiích a na civilní službě celkem deset let v Praze. 
A ulevilo se mi, že jsem se mohl vrátit do Liberce. Ale žít 
v horách…?
Mám pocit, že člověk by se neměl omezovat na žádný 
extrém. Žít v horách je hezké, ale není tam kultura. Ome-
zit se jen na hory a odříznout se úplně od kultury by byla 
škoda.

Vysvětlil jste, proč jezdíte na hory. Můžete ještě doplnit, 
proč zrovna na ty ruské? 
Je to tam samozřejmě podobné jako v jiných horách, nemíří 
tam ale tolik turistů. A to mi připadá zajímavé. Já měl od dět-
ství v povaze, že to, co dělali všichni, mě jaksi odpuzovalo. 
Neviděl jsem například spoustu filmů, které viděli moji vrs-
tevníci. Protože na ně chodili všichni, já na ně jít nemohl. 
Zato jsem viděl filmy jiné a řekl bych, že často lepší. A to mi 
asi zůstalo. Jeden z projevů této vlastnosti je, že se stále 
snažím hledat něco menšinového, něco, co stojí trochu stra-
nou, co se vymyká normálu. 

Vyučujete na vysoké škole, na katedře mechaniky, pruž-
nosti a pevnosti. Baví vás to, když jste takový individua-
lista?
Ano, pokud mám vnímavé studenty, tak mě to baví. Proces 
přenosu poznání je pro mě zajímavý. Nejvíce ten okamžik, 
kdy se člověku rozsvítí! Kdy mu to „dojde“. V mechanice je 
řada souvislostí, které můžete popsat matematickými vztahy 
a můžete se dostat k výsledku bez hlubšího porozumění, 
protože matematika to umožní. Existuje ale i druhý proces, 
kdy se hlava vyladí na podstatu věci a v určitém okamžiku 

všechny poznatky zapadnou do sebe. Tak vznikne poznání.
Ten okamžik je vidět i na studentech a tohle by podle mě 
mělo být skutečným cílem výuky. A pokud se mi to povede – 
občas ano – je to velmi příjemné a mám z toho radost.

Je to podobné uspokojení, jaké přináší výstup na horu? 
Má to nějaký styčný bod?
Určitě ano! … (přemýšlí)… Nebo ne? To jste mi dala těžkou 
otázku. Asi ne. Protože uspokojení, které mám ze svých cest, 
je jen moje, je sobecké, by se asi dalo říct. Zatímco při výuce 
jde o pravý opak. Tady mám radost z toho, že k poznání 
dospěl student. A že to těší především jeho, jak aspoň před-
pokládám. 

Z cest vozíte krásné fotografie. Jak velký význam focení 
přikládáte? 
Pokud chci mít ten nejužší kontakt s prostředím, o jaký jsem 
usiloval třeba tím, že jsem jel na sever sám, tak bych neměl 
fotografovat. Člověk totiž může prostředí vnímat jako celek, 
nebo se naopak soustředit na to, co chce vyfotit. A to je jiný 
druh vnímání. Krajina na vás působí všemi vašimi smysly, 
celým tím prostorem. Do objektivu si vyberete jen výsek, 
musíte se zamýšlet nad kompoziční a technickou stránkou 
snímku, a přesto nemůžete celkový dojem nikdy zachytit. 
Zkrátka to váš prožitek oslabuje.
Na druhou stranu, když se pak člověk vrátí domů, tak mu 
fotografie může nějakým způsobem evokovat vlastní zážitky, 
stejně jako deník. Zpočátku jsem měl radost z toho, že 
snad umím trochu fotit a někdo se na ty fotografie třeba rád 
podívá… Přestože mě stále těší, když někoho mé snímky 
zaujmou, samotné focení se teď spíše posouvá do kategorie 
„nutné zlo“. 

O TOULKÁCH DIVNÝMI KRAJI

Před rokem jste pořádal neméně zajímavou expedici 
s tajuplným názvem „Za ledopády na Sibiř“. Co bylo zase 
tohle za nápad?
To byl nápad mého parťáka, k němuž jsem byl přizván. Šlo 
o to, že do nitra Tunkinských golců, kterým se také někdy 
říká „sibiřské Alpy“, jsme se chtěli dostat po zamrzlých 
řekách. 

Je to technicky náročné?
Není, vůbec ne. Prostě jdete do kopce. Potřebujete jen 
mačky, saně prakticky necítíte, na tvrdém ledu nemají skoro 
žádný odpor. Putování je snadné a příjemné. Člověk má 
zvláštní pocit výlučnosti, jdete po zamrzlých peřejích, kou-
káte, jak to tam teklo…

Čeho si na téhle výpravě nejvíce ceníte?
Podařilo se nám slanit asi třicetimetrový ledopád řeky 
Šumak. Ten vzniká z nejvyššího vodopádu Tunkinských 
golců. Dostali jsme se tak do kaňonu, kde zřejmě moc lidí 
ještě nebylo. V létě se tam prakticky nedá dostat, muselo by 
se slanit vodopádem. Nevím, kdo by to dělal a proč. V zimě 
do té oblasti chodí sice občas Rusové, ale ti asi nijak netouží 
podívat se dolů. My jsme po tom toužili, podařilo se nám to, 
jen jsme měli trochu problém se dostat z kaňonu zase ven. 

Máte na kontě i dost zajímavých horolezeckých výstupů. 
Kterého výkonu si nejvíce vážíte?
Výstupu na Pik Karla Marxe z roku 2008. Byl jsem poprvé 
na vrcholu takhle vysokého kopce (6 734 m, poz. red.), i když 
jsem před tím už byl ve větší výšce na Pik Lenina – tam jsem 
ale nedosáhl vrcholu. Mám velkou radost, že jsme byli první 
Češi, kteří na vrcholu stáli. Když se zpětně podívám na tuhle 
akci jako na celek, mám z ní velkou radost. Všechno šlo 
podle plánů, lépe se nám to podařit ani nemohlo.

Organizoval jste to celé vy?
Ano. Já prakticky všechny akce organizuji. Asi to souvisí 
s tím, že se nerad k někomu přidávám, že mám rád věci pod 
(svou) kontrolou. 

Co bylo nejhorší, nejobtížnější – na jaký zážitek ze svých 
dobrodružných cest nerad vzpomínáte?
(Dlouho přemýšlí.) Nevím. Neumím vám odpovědět. Buď 
jsem měl takové štěstí, že žádný zážitek, kdy bych se cítil 
opravdu mizerně, nemám, nebo se mi je podařilo všechny 
úspěšně vytěsnit… Možná si jen nepřipouštím negativní 
emoce, a když se mě zeptáte na nejhorší zážitek, nepřijde 
mi nic na mysl.

1. V zimě v Roháčích

2. Ing. Tomáš Hruš v „civilu“ a se synem


