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Horolezecký klub RAČ Praha 
 zřizovací listina ČHS 48 

rac.crolink.cz 
 

Ročenku pro svoji vnitřní potřebu vydává v prosinci 2001  
Obsah: 
 

2  …. Sezóna 2001  
4  …. Výsledky WRC 2001  
10 … Norsko - Hardangervidda ………...  Honza Štykar 
13 … Langtang 2001 ………………….. Honza Šabata 
31 … Výzkumná zpráva ………………. Honza Šabata, Slávek Hokr, Jirka Šabata 
33 … Castor …………………………… Ivo Štolc 
36 … Kalendář akcí 2002 
38 … Kilimandžáro ……………………. Synek, Vojtíšek 
40 … Dolomity ………………………… Jirka Říha 
33 … Adresář Rače 
44 … Ovronnaz 
 
Foto 
 

11 Norsko Honza Štykar 
11 Dolomity Honza Šabata 
15,16,29,30  Langtang Honza Šabata 
34 Dolomity – Cinque Torri Roman Eder 
vložený kalendář – Langtang Honza Šabata 
 
Obálku a grafickou úpravu navrhlo DTP Studio Šab s použitím snímku Libora Hnyka 
s Karakoramu . Redakční úprava a ostatní zvěrstva Šabata. 
 
 

Lezecká sezóna 2001 
 

 Sportovní komise klubu hodnotila uplynulou sezónu na 
svém výjezdním zasedání v rámci posledního slanění v Ostrově ve 
složení Honzové Kábrt, Štykar a Šabata. 
 Komise v jiném složení než vloni celkem správně došla ke 
stejnému výstižnému hodnocení – nic moc , ale přesto udělila 
několik cen. Byly to například trek v Langtangu přes Tilmanovo 
sedlo a trek v Norsku, o kterých se můžete dočíst o několik stránek 
dále. Ocenění by si zasloužily snad i výkony Venci Jakubův 
v Austrálii a přilehlém vesmíru, ale příště by měl referovat dřív 
než při vyhlašování sezóny. Podobný problém je s působením 
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trojice Tomáš Koudelka, Michal Skubenič a Tereza Šabatová v Coloradu. Ani doma se 
mi nepodařilo z Terezy vydolovat nějaké konkrétní informace natož příspěvek do 
Račenky.  

Velmi hodnotný trek absolvoval Libor Hnyk. Společně s táborskými a píseckými 
turisty se dostal do 1. tábora K2 a pak přešel sedlo Gondokoro. Na obálce je použitá 
jedna z jeho fotek a na posledním slanění jste měli příležitost vidět diáky včetně 
zasvěceného komentáře. 
 Vydařené byly dva klubové lezecké zájezdy. První týden v červenci to byly 
Dolomity – v okolí Falzarega se sešlo přes 20 lidí z Rače, Alpin Clubu Aš a Alpinu 3 a v 
příjemné pohodě tam vylezli řadu klasických cest do pětky. Poslední týden v srpnu se už 
počtvrté opakovala Paklenica. Tady se lezli především kraťasy u cesty, z dlouhých cest 
na 350 metrovou Aniču Kuk to byly  Mosorská a Velebitská, která tak zůstala 
nejobtížnější vylezenou cestou jako v roce 2000. S říjnovým výpadem Kekrta a Míky do 
stejných míst se to asi nedá srovnávat. 
 
 
 

Klubové a svazové příspěvky 
 

Upozorňuji členy Rače, že již mohou platit příspěvky na rok 2002. V novém roce 
se budem zřejmě scházet na Brumlovce – je tam lezecká stěna pro sportovce i osvěžovna 
pro ťukací partu. Nejlepší den v týdnu ještě domluvíme a zveřejníme na webových 
stránkách. Klubový příspěvek činí za rok 100 Kč, známka ČHS na rok 2002 
stojí 250 Kč (pro studenty, vojáky a jiné nemakačenky 120 Kč). 

 
 Zároveň bych rád upozornil ostatní přátele Rače - členy jiných 
horolezeckých oddílů a klubů, kteří se často účastní našich klubových akcí, že se 
mohou po zaplacení klubového příspěvku (100 Kč) stát oficiálními 
„hosty“.Platící členové a hosté Rače mají nárok na tuto Račenku, pravidelné 
informace o klubových akcích a v rámci celoročního hodnocení World Rač Cupu 
jsou zařazeni do oficiálního pořadí, podle kterého jsou na posledním slanění 
udíleny věcné ceny. 
 
 Pro zájemce opět Eva Broučková předběžně objednala na začátku roku 
periodické lékařské prohlídky na ústav tělovýchovného lékařství v Salmovské. 
Konkrétní termín si každý domluví na telefonu 24915108, 24915124, 2496111.  
 

Honza Šabata   
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WRC 01         World Rač 
závod   Těptínský  Choustník Drsoň Chebská    Triatlon 
   bláťák       Pánev      
   7.dubna___ 21.dubna__ 26.května_ 2.června___   23.června_ 

délka    60 km         0,5+ 46+4km 

závodník   závodní stáj po
ř.
 

bo
d y 

po
ř.
 

bo
d y 

po
ř.
 

bo
d y 

po
ř.
 

bo
d y 

po
ř.
 

y 

po
ř.
 

bo
d y 

Honza Kábrt 10 RAČ ### 17,5 3 17,5 10 17,43 3 17,5    3 18,57 
Honza Štykar 5 RAČ   , 1 20, 3 19,43   ,    1 20, 
Hynek Urban 151 Čuníci 2 18,75   , ### 19,43 1 20,    6 16,43 
Honza Šabata 7 RAČ   ,   , 8 18,   ,    ### 18,57 
Ivo Štolc  11 RAČ   ,   , 8 18, 5 14,09    9 14,29 
Markéta Svobodová 145 RAČ   , 4 16,25 3 19,43   ,      , 
Eliška Nešporová 243 K2   ,   , 10 17,43 3 17,5      , 
Zdeněk Sedláček 37 HoSpo 6 13,75   , 11 16,81 6 12,84    10 13,07 
David Hart 68 Čuníci 2 18,75   , ### 19,43   ,    4 17,86 
Václav Jindrák 35 CycloKern 3 17,5   , 12 16,52   ,    2 19,29 
Jaroslav Řízek 90 VR-Dopito   , 5 14,5   ,   ,      , 
Ondra Svoboda 132 RAČ   , 1 20,   ,   ,      , 
Lenka Sedláčková 80 HoSpo 6 13,75   , 11 16,81   ,    11 9,36 
Jan Řezáč 235 Accelerát   ,   , 2 19,71   ,      , 
Pepis Koudelka 17 LokoLbc 8 10,63 6 13,25   ,   ,      , 
Libor Gut 20 Alpin   ,   , 36 1,33 1 20,    5 17,14 
Zbyněk Engel 233 KLUB   ,   , 1 20,   ,      , 
Tomáš Prousek 234 KLUB   ,   , 1 20,   ,      , 
Jiří Škrdlant 6 AlpinClubAš   ,   ,   , ### 17,5      , 
Radek Chlumský 28 RAČ   ,   ,   , 2 18,75      , 
Jan Šercl 141 RAČ   ,   ,   ,   ,    7 15,71 
Neuwirt 222 KB Modrý Důl 4 16,25 2 18,75   ,   ,      , 
Knor 223 KB Modrý Důl 4 16,25 2 18,75   ,   ,      , 
Iva Ulbrichová 154 Pepisovy děti 5 15, 3 17,5   ,   ,      , 
Pavel Štykar 206 RAČ   , 4 16,25   ,   ,      , 
Jan Šír 209 HoSpo 3 17,5   ,   ,   ,      , 
Pavel Koubík 181 RAČ   , ### 17,5   ,   ,      , 
Martin Ministr 12 HoSpo   ,   ,   , 6 12,84      , 
Jirka Zbytovský 18 HO Ruzyně   , 6 13,25   ,   ,      , 
Roman Eder 13 AlpinClubAš   ,   ,   , 4 13,81      , 
Dalibor Šnek Krejsa 288 AlpinClubAš   ,   ,     4 13,81      , 
Petr Valenta 23 RAČ 8 10,63   ,   ,   ,      , 
Zuzana Řízková 174 VR-Dopito   ,   ,   ,   ,      , 
Michal Pelikán 193 Dupající Pelikáni   ,   , 27 7,57   ,      , 
Jitka Bartáková 293 RAČ   ,   ,       ,    14 6,21 
Jiří Šabata 169 Rač   ,   ,   ,   ,    13 7,43 

Sedláčata Matěj+Zuz. 137 HoSpo   ,   ,   ,   ,    11 9,36 
Honza Střelka 52 HoSpo 1 20,   ,   ,   ,      , 
Jakub Mareš 140 Gnome 1 20,   ,   ,   ,      , 
Ondřej Klípa 236 Accelerát   ,   , 2 19,71   ,      , 
Libor Hnyk 124 RAČ   ,   ,   ,   ,      , 
Jiří Putík 237 Barney team   ,   , 4 19,14   ,      , 
Jiří Vraný 238 Barney team   ,   , 4 19,14   ,      , 
Karel Berndt 148 hk Mšeno   ,   , 5 18,86   ,      ,   
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Rač Cup  2OO1         

Triatlon Krkonoše Jeseníky Novohrad.         

        hory        

23.června___ 18.srpna_____ 8.září_______ 22.září_____  součet     
0,5+ 46+4km  115 km  65 km  90 km  bodů   pořadí 

po
ř.
 

bo
d y 

po
ř.
 

bo
d y 

po
ř.
 

bo
d y 

po
ř.
 

bo
d y   WRC     

3 18,57     2 18,75 8 15,63   122,88122,88122,88122,88    Honza Kábrt 1 

1 20,   , 1 20, 5 17,5   96,9396,9396,9396,93    Honza Štykar 2 

6 16,43 1 20,   ,   ,   94,6194,6194,6194,61    Hynek Urban 3 

### 18,57 6 13,75 3 17,5 ### 18,75   86,5786,5786,5786,57    Honza Šabata 4 

9 14,29   , 3 17,5 6 16,88   80,7580,7580,7580,75    Ivo Štolc  5 

  ,   , 4 16,25 5 17,5   69,4369,4369,4369,43    Markéta Svobodová 6 

  ,   , 2 18,75 8 15,63   69,3069,3069,3069,30    Eliška Nešporová 7 

10 13,07   , 7 12,5   ,   68,9768,9768,9768,97    Zdeněk Sedláček 8 

4 17,86   ,   ,   ,   56,0456,0456,0456,04    David Hart 9 

2 19,29   ,   ,   ,   53,3153,3153,3153,31    Václav Jindrák 10 

  , 2 18,75   , 1 20,   53,2553,2553,2553,25    Jaroslav Řízek 11 

  ,   , 1 20,   ,   40,0040,0040,0040,00    Ondra Svoboda 12 

11 9,36   ,   ,   ,   39,9239,9239,9239,92    Lenka Sedláčková 13 

  ,   ,   , 1 20,   39,7139,7139,7139,71    Jan Řezáč 14 

  ,   ,   , 9 15,   38,8838,8838,8838,88    Pepis Koudelka 15 

5 17,14   ,   ,   ,   38,4838,4838,4838,48    Libor Gut 16 

  ,   ,   , 4 18,13   38,1338,1338,1338,13    Zbyněk Engel 17 

  ,   ,   , 4 18,13   38,1338,1338,1338,13    Tomáš Prousek 17 

  ,   ,   , 3 18,75   36,2536,2536,2536,25    Jiří Škrdlant 19 

  , 3 17,5   ,   ,   36,2536,2536,2536,25    Radek Chlumský 19 

7 15,71   ,   , 2 19,38   35,0935,0935,0935,09    Jan Šercl 21 

  ,   ,   ,   ,   35,0035,0035,0035,00    Neuwirt 22 

  ,   ,   ,   ,   35,0035,0035,0035,00    Knor 22 

  ,   ,   ,   ,   32,5032,5032,5032,50    Iva Ulbrichová 24 

  ,   , 4 16,25   ,   32,5032,5032,5032,50    Pavel Štykar 24 

  ,   , 6 13,75   ,   31,2531,2531,2531,25    Jan Šír 26 

  ,   ,   , 13 12,5   30,0030,0030,0030,00    Pavel Koubík 27 

  ,   ,   , 7 16,25   29,0929,0929,0929,09    Martin Ministr 28 

  ,   ,   , 9 15,   28,2528,2528,2528,25    Jirka Zbytovský 29 

  ,   ,   , 11 13,75   27,5627,5627,5627,56    Roman Eder 30 

  ,   ,   , 12 13,13   26,9326,9326,9326,93    Dalibor Šnek Krejsa 31 

  ,   ,   , 7 16,25   26,8826,8826,8826,88    Petr Valenta 32 

  , 5 15,   , 15 9,75   24,7524,7524,7524,75    Zuzana Řízková 33 

  , 4 16,25   ,   ,   23,8223,8223,8223,82    Michal Pelikán 34 

14 6,21   ,   , 6 16,88   23,0923,0923,0923,09    Jitka Bartáková 35 

13 7,43   ,   , 9 15,   22,4322,4322,4322,43    Jiří Šabata 36 

11 9,36   , 7 12,5   ,   21,8621,8621,8621,86    Sedláčata Matěj+Zuz. 37 

  ,   ,   ,   ,   20,0020,0020,0020,00    Honza Střelka 38 

  ,   ,   ,   ,   20,0020,0020,0020,00    Jakub Mareš 38 

  ,   ,   ,   ,   19,7119,7119,7119,71    Ondřej Klípa 40 

  ,   ,   , 2 19,38   19,3819,3819,3819,38    Libor Hnyk 41 

  ,   ,   ,   ,   19,1419,1419,1419,14    Jiří Putík 42 

  ,   ,   ,   ,   19,1419,1419,1419,14    Jiří Vraný 42 

  ,   ,   ,   ,   18,8618,8618,8618,86    Karel Berndt 44   
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Martin Mráz 149 Alpin   ,   , 5 18,86   ,      , 
Radek Vondra 1 VR-Dopito   ,   ,   , 2 18,75      , 
Pavel Šmíd 134 JH-ACA   ,   ,   ,   ,      , 
Richard Černý 75 Čočkaři   ,   , 6 18,57   ,      , 
Jiří Kintšner 77 Čočkaři   ,   , 6 18,57   ,      , 
Lída Šabatová 183 RAČ   ,   ,   ,   ,    ### 18,57
Venuše Votrubová 290 Čuníci   ,   ,     8 5,8      , 
Jirka Klíma 241 Bloudilové   ,   , 7 18,29   ,      , 
Karolína Klímová 242 Bloudilové   ,   , 7 18,29   ,      , 
Erik Frei 51 Otradovice   ,   ,   ,   ,      , 
Boženka Valentová 29 RAČ 9 1,88   ,   ,   ,      , 
a70 239 team70   ,   , 9 17,71   ,      , 
b70 240 team70   ,   , 9 17,71   ,      , 
Pepasol 2 RAČ   ,   ,   ,   ,      , 
Vlad.Martinovský 3 RAČ   , ### 17,5   ,   ,      , 
Martin Lorenc 65 Cheb   ,   ,   , ### 17,5      , 
Jarda Tůma 98 TUSL ### 17,5   ,   ,   ,      , 
Stočes 167 CycloKern   ,   , 12 16,52   ,      , 
Gábina Koudelková 19 RAČ   ,   ,   , 7 10,68    15 5, 
Robert Urban 244 Flašky   ,   , 13 15,57   ,      , 
Petr Vaněk 245 Flašky   ,   , 13 15,57   ,      , 
Ondřej Plašil 58 Plaš-team   ,   ,   ,   ,      , 
Jirka Kolařík 186 Plaš-team   ,   ,   ,   ,      , 
Pavel Daňha 218 KIN ČB   ,   ,   ,   ,      , 
Klement 224 Pepisovy děti 5 15,   ,   ,   ,      , 
Radka Šerclová 292 RAČ   ,   ,       ,    8 15, 
Michal Němec 246 Kačeři   ,   , 14 14,95   ,      , 
Štěpán Tvrdík 247 Kačeři   ,   , 14 14,95   ,      , 
Radim Antoš 248 Hlad & Žízeň   ,   , 15 14,33   ,      , 
Radek Hladký 249 Hlad & Žízeň   ,   , 15 14,33   ,      , 
Blažík 291 0   ,   ,     5 14,09      , 
Jaroslav Radovnický 30 AlpinClubAš   ,   ,   , 4 13,81      , 
Jan Bezděk 70 AlpinClubAš   ,   ,   ,   ,      , 
David Šabata 105 RAČ   ,   ,   ,   ,      , 
Jan Fapšo 250 BYKE CREW   ,   , 16 13,71   ,      , 
Miloš Otáhal 251 BYKE CREW   ,   , 16 13,71   ,      , 
Luděk Švehla 252 M&M   ,   , 17 13,43   ,      , 
Jana Míčová 253 M&M   ,   , 17 13,43   ,      , 
Miloš Švejcar 254 Pižďuchové   ,   , 18 13,14   ,      , 
Irena Kaňkovská 255 Pižďuchové   ,   , 18 13,14   ,      , 
Martin Hannsmann 299 AlpinClubAš   ,   ,       ,      , 
Dušan Rampas 125 RASVA 7 12,5   ,   ,   ,      , 
Svačina 126 RASVA 7 12,5   ,   ,   ,      , 
Martin Koubík 182 RAČ   ,   ,   ,   ,      , 
Jan Růžička 216 Partyzán   ,   , 19 12,19   ,      , 
Tomáš Koutek 220 Lenoch Team   ,   , 19 12,19   ,      , 
Julča Chlumská 207 RAČ   ,   ,   , 8 5,8      , 
Martin Jíša 257 kašpárkův hrobeček   ,   , 20 11,57   ,      , 
Helena Baštová 261 kašpárkův hrobeček   ,   , 20 11,57   ,      , 
Roman Hrabě 8 RAČ   ,   ,   ,   ,      ,   
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  ,   ,   ,   ,   18,8618,8618,8618,86    Martin Mráz 44 

  ,   ,   ,   ,   18,7518,7518,7518,75    Radek Vondra 46 

  ,   ,   , 3 18,75   18,7518,7518,7518,75    Pavel Šmíd 46 

  ,   ,   ,   ,   18,5718,5718,5718,57    Richard Černý 48 

  ,   ,   ,   ,   18,5718,5718,5718,57    Jiří Kintšner 48 

### 18,57   ,   ,   ,   18,5718,5718,5718,57    Lída Šabatová 48 

  , 7 12,5   ,   ,   18,3018,3018,3018,30    Venuše Votrubová 51 

  ,   ,   ,   ,   18,2918,2918,2918,29    Jirka Klíma 52 

  ,   ,   ,   ,   18,2918,2918,2918,29    Karolína Klímová 52 

  , 8 7,25 9 10, 17 1,   18,2518,2518,2518,25    Erik Frei 54 

  ,   ,   , 7 16,25   18,1318,1318,1318,13    Boženka Valentová 55 

  ,   ,   ,   ,   17,7117,7117,7117,71    a70 56 

  ,   ,   ,   ,   17,7117,7117,7117,71    b70 56 

  ,   , ### 17,5   ,   17,5017,5017,5017,50    Pepasol 58 

  ,   ,   ,   ,   17,5017,5017,5017,50    Vlad.Martinovský 58 

  ,   ,   ,   ,   17,5017,5017,5017,50    Martin Lorenc 58 

  ,   ,   ,   ,   17,5017,5017,5017,50    Jarda Tůma 58 

  ,   ,   ,   ,   16,5216,5216,5216,52    Stočes 62 

15 5,   ,   ,   ,   15,6815,6815,6815,68    Gábina Koudelková 63 

  ,   ,   ,   ,   15,5715,5715,5715,57    Robert Urban 64 

  ,   ,   ,   ,   15,5715,5715,5715,57    Petr Vaněk 64 

  ,   , 5 15,   ,   15,0015,0015,0015,00    Ondřej Plašil 66 

  ,   , 5 15,   ,   15,0015,0015,0015,00    Jirka Kolařík 66 

  ,   ,   , 9 15,   15,0015,0015,0015,00    Pavel Daňha 66 

  ,   ,   ,   ,   15,0015,0015,0015,00    Klement 66 

8 15,   ,   ,   ,   15,0015,0015,0015,00    Radka Šerclová 66 

  ,   ,   ,   ,   14,9514,9514,9514,95    Michal Němec 71 

  ,   ,   ,   ,   14,9514,9514,9514,95    Štěpán Tvrdík 71 

  ,   ,   ,   ,   14,3314,3314,3314,33    Radim Antoš 73 

  ,   ,   ,   ,   14,3314,3314,3314,33    Radek Hladký 73 

  ,   ,   ,   ,   14,0914,0914,0914,09    Blažík 75 

  ,   ,   ,   ,   13,8113,8113,8113,81    Jaroslav Radovnický 76 

  ,   ,   , 11 13,75   13,7513,7513,7513,75    Jan Bezděk 77 

  ,   , 6 13,75   ,   13,7513,7513,7513,75    David Šabata 77 

  ,   ,   ,   ,   13,7113,7113,7113,71    Jan Fapšo 79 

  ,   ,   ,   ,   13,7113,7113,7113,71    Miloš Otáhal 79 

  ,   ,   ,   ,   13,4313,4313,4313,43    Luděk Švehla 81 

  ,   ,   ,   ,   13,4313,4313,4313,43    Jana Míčová 81 

  ,   ,   ,   ,   13,1413,1413,1413,14    Miloš Švejcar 83 

  ,   ,   ,   ,   13,1413,1413,1413,14    Irena Kaňkovská 83 

  ,   ,   , 12 13,13   13,1313,1313,1313,13    Martin Hannsmann 85 

  ,   ,   ,   ,   12,5012,5012,5012,50    Dušan Rampas 86 

  ,   ,   ,   ,   12,5012,5012,5012,50    Svačina 86 

  ,   ,   , 13 12,5   12,5012,5012,5012,50    Martin Koubík 86 

  ,   ,   ,   ,   12,1912,1912,1912,19    Jan Růžička 89 

  ,   ,   ,   ,   12,1912,1912,1912,19    Tomáš Koutek 89 

  , 9 6,   ,   ,   11,8011,8011,8011,80    Julča Chlumská 91 

  ,   ,   ,   ,   11,5711,5711,5711,57    Martin Jíša 92 

  ,   ,   ,   ,   11,5711,5711,5711,57    Helena Baštová 92 

  ,   ,   , 14 11,38   11,3811,3811,3811,38    Roman Hrabě 94 
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Dan Hrabě 117 RAČ   ,   ,   ,   ,       , 
Daniel Votápek 258 Olgoj Chorchoj   ,   , 21 11,29   ,       , 
Klára Čumplová 273 Olgoj Chorchoj   ,   , 21 11,29   ,       , 
Jirka Plašil 54 RAČ   ,   ,   ,   ,       , 
Barbora Plašilová 294 Plaš-team   ,   ,       ,       , 
Václav Vála 259 NCHB   ,   , 22 11,   ,       , 
Martin Spilka 274 NCHB   ,   , 22 11,   ,       , 
Michal Skubenič 109 Cheb   ,   ,   , 7 10,68       , 
Fanda Koudelka 289 RAČ   ,   ,     7 10,68       , 
Robert Kleiner 260 GUT BED   ,   , 23 10,05   ,       , 
Michal Gerbel 275 GUT BED   ,   , 23 10,05   ,       , 
Martin Richter 42 RAČ   ,   ,   ,   ,       , 
Karel Kubín 178 Vrků   ,   , 24 9,76   ,       , 
Petr Vrňák 179 Vrků   ,   , 24 9,76   ,       , 
Magdaléna Řízková 298 VR-Dopito   ,   ,       ,       , 
Filip Hanek 262 Imitace   ,   , 25 9,14   ,       , 
Jarda Krajník 277 Imitace   ,   , 25 9,14   ,       , 
Pavel Porubský 263 Myšky z pólu   ,   , 26 7,86   ,       , 
Jana Porubská 278 Myšky z pólu   ,   , 26 7,86   ,       , 
Lukáš Pelikán 279 Dupající Pelikáni   ,   , 27 7,57   ,       , 
Mágr 226 0   , 7 7,5   ,   ,       , 
Vítek 227 0   , 7 7,5   ,   ,       , 
Lukáš Veselý 265 Ohnivý atomíci   ,   , 28 7,29   ,       , 
Milena Adámková 280 Ohnivý atomíci   ,   , 28 7,29   ,       , 
Richard Bejšovec 266 Drsoň III.   ,   , 29 7,   ,       , 
Markéta Bejšovcová 281 Drsoň III.   ,   , 29 7,   ,       , 
Oldřich Lukáš 267 Rudé Mozky   ,   , 30 6,38   ,       , 
Jaroslav Zágner 282 Rudé Mozky   ,   , 30 6,38   ,       , 
Dana Gutová 200 RAČ   ,   ,   , 8 5,8       , 
Petr Gut 201 RAČ   ,   ,   , 8 5,8       , 
Zdeněk Prokop 268 Veverušáci   ,   , 31 5,76   ,       , 
Tereza Kločurková 283 Veverušáci   ,   , 31 5,76   ,       , 
Michaela Remiášová 295 MŠ Benešov   ,   ,       ,       , 
Miloslava Nová 296 MŠ Benešov   ,   ,       ,       , 
Miroslav Holub 269 VÁHO   ,   , 32 5,14   ,       , 
Michal Václavek 284 VÁHO   ,   , 32 5,14   ,       , 
Milan Sameš 270 Bakov Devils   ,   , 33 4,52   ,       , 
Jan Rindt 285 Bakov Devils   ,   , 33 4,52   ,       , 
Kubát 229 0   , 8 3,75   ,   ,       , 
Kubátová 230 0   , 8 3,75   ,   ,       , 
Rajtr 231 0   , 8 3,75   ,   ,       , 

1 232 0   , 8 3,75   ,   ,       , 
Jan Šlechta 271 Čuk a Gek   ,   , 34 3,57   ,       , 
Petr Kochman 286 Čuk a Gek   ,   , 34 3,57   ,       , 
Bohumil Syrovátka 272 Nebo   ,   , 35 2,95   ,       , 
Petr Němeček 287 Nebo   ,   , 35 2,95   ,       , 
Rosický 225 0 9 1,88   ,   ,   ,       , 
Erika Freiová 297 Otradovice   ,   ,       ,       , 
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  ,   ,   , 14 11,38   11,3811,3811,3811,38    Dan Hrabě 94 

  ,   ,   ,   ,   11,2911,2911,2911,29    Daniel Votápek 96 

  ,   ,   ,   ,   11,2911,2911,2911,29    Klára Čumplová 96 

  ,   , 8 11,25   ,   11,2511,2511,2511,25    Jirka Plašil 98 

  ,   , 8 11,25   ,   11,2511,2511,2511,25    Barbora Plašilová 98 

  ,   ,   ,   ,   11,0011,0011,0011,00    Václav Vála 100 

  ,   ,   ,   ,   11,0011,0011,0011,00    Martin Spilka 100 

  ,   ,   ,   ,   10,6810,6810,6810,68    Michal Skubenič 102 

  ,   ,   ,   ,   10,6810,6810,6810,68    Fanda Koudelka 102 

  ,   ,   ,   ,   10,0510,0510,0510,05    Robert Kleiner 104 

  ,   ,   ,   ,   10,0510,0510,0510,05    Michal Gerbel 104 

  ,   , 9 10,   ,   10,0010,0010,0010,00    Martin Richter 106 

  ,   ,   ,   ,   9,769,769,769,76    Karel Kubín 107 

  ,   ,   ,   ,   9,769,769,769,76    Petr Vrňák 107 

  ,   ,   , 15 9,75   9,759,759,759,75    Magdaléna Řízková 109 

  ,   ,   ,   ,   9,149,149,149,14    Filip Hanek 110 

  ,   ,   ,   ,   9,149,149,149,14    Jarda Krajník 110 

  ,   ,   ,   ,   7,867,867,867,86    Pavel Porubský 112 

  ,   ,   ,   ,   7,867,867,867,86    Jana Porubská 112 

  ,   ,   ,   ,   7,577,577,577,57    Lukáš Pelikán 114 

  ,   ,   ,   ,   7,507,507,507,50    Mágr 115 

  ,   ,   ,   ,   7,507,507,507,50    Vítek 115 

  ,   ,   ,   ,   7,297,297,297,29    Lukáš Veselý 117 

  ,   ,   ,   ,   7,297,297,297,29    Milena Adámková 117 

  ,   ,   ,   ,   7,007,007,007,00    Richard Bejšovec 119 

  ,   ,   ,   ,   7,007,007,007,00    Markéta Bejšovcová 119 

  ,   ,   ,   ,   6,386,386,386,38    Oldřich Lukáš 121 

  ,   ,   ,   ,   6,386,386,386,38    Jaroslav Zágner 121 

  ,   ,   ,   ,   5,805,805,805,80    Dana Gutová 123 

  ,   ,   ,   ,  5,805,805,805,80    Petr Gut 123 

  ,   ,   ,   ,  5,765,765,765,76    Zdeněk Prokop 125 

  ,   ,   ,   ,  5,765,765,765,76    Tereza Kločurková 125 

  ,   ,   , 16 5,63  5,635,635,635,63    Michaela Remiášová 127 

  ,   ,   , 16 5,63  5,635,635,635,63    Miloslava Nová 127 

  ,   ,   ,   ,  5,145,145,145,14    Miroslav Holub 129 

  ,   ,   ,   ,  5,145,145,145,14    Michal Václavek 129 

  ,   ,   ,   ,  4,524,524,524,52    Milan Sameš 131 

  ,   ,   ,   ,  4,524,524,524,52    Jan Rindt 131 

  ,   ,   ,   ,  3,753,753,753,75    Kubát 133 

  ,   ,   ,   ,  3,753,753,753,75    Kubátová 133 

  ,   ,   ,   ,  3,753,753,753,75    Rajtr 133 

  ,   ,   ,   ,  3,753,753,753,75    1 133 

  ,   ,   ,   ,  3,573,573,573,57    Jan Šlechta 137 

  ,   ,   ,   ,  3,573,573,573,57    Petr Kochman 137 

  ,   ,   ,   ,  2,952,952,952,95    Bohumil Syrovátka 139 

  ,   ,   ,   ,  2,952,952,952,95    Petr Němeček 139 

  ,   ,   ,   ,  1,881,881,881,88    Rosický 141 

  ,   ,   , 17 1,  1,001,001,001,00    Erika Freiová 142 
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Norská náhorní plošina 

Hardangervidda 
  
 Do Norska jsme se chystali dlouho. Dá se to odhadnout zhruba na šest let- tak 
dlouhá doba nás totiž dělí od naší první návštěvy Skandinávie. Teprve letos se náš sen 
stal realitou, i když v trochu zkrácené formě. Po několika malých změnách v našich 
plánech jsme tedy vyrazili ve dvou (Markéta a já) do jižního Norska. Dopravní 
prostředek, tedy Škoda Favorit 135 GLXi, mezi účastníky neřadím, protože je to člen 
neživý, i když i o tom lze občas trochu pochybovat. 
 Vyrazili jsme v půli července v půl deváté večer po trase Drážďany, Rostock- 
Gedser, Helsingør- Helsingborg, Oslo, Kongsberg, Bolksjø. Na zážitky z cesty se mě 
neptejte, patnáctset  kilometrů jsme zdolávali pouhých dvacet tři hodin, Markéta až na 
malé výjimky zásadně neřídí, takže si toho z cesty moc nepamatuju. Snad jen posledních 
padesát kilometrů ryze sportovní jízdy v polospánku. Ještě si pamatuju, že asi hodinu 
poté, co jsme jednu odbočku prohlásili za tábořiště, nasunula se nad nás srážkově 
významná oblačnost a pršelo až do rána. Mělo nás to asi varovat, ale my jsme to nějak 
nebrali na vědomí. 
 Scénář dovolené v Norsku měl vypadat asi tak, že během prvních deseti dnů 
objedeme Hardangerviddu na kole, za dalších deset dnů ji přejdeme pěšky a pokud bude 
nálada, čas a počasí, ještě se trochu projedeme na kole v oblasti Telemark. Trochu 
předbíhám, ale musím podotknout, že čas byl, ale nálada se už striktně řídila podle 
barometru, a ten nám moc nepřál. Realita následovala zmíněný scénář pouze orientačně. 
 Dopoledne jsme v nejistém počasí zaparkovali auto u hotelu Bolksjø, zabalili 
brašny na kola a vyjeli proti směru hodinových ručiček okolo zmiňovaného horstva. 
Nejen moje nepozornost při pohledu na mapu, ale i absence jiných cest způsobily, že 
jsme nejezdili okolo hor, ale několikrát napříč. Nakonec jsme zdolali devět sedel 
přesahujících tisíc metrů a „pouze“ jednou jsme mezitím klesli až k hladině moře. Teď si 
dovolím shrnout naše cyklistické zkušenosti z Hardangerviddy: tábořiště se v jižním 
Norsku hledají poměrně obtížně i pro dost mobilní dvojici cyklistů; většinu tunelů na 
hlavních silnicích lze objet po starých silnicích (údolí nad Eidfjordem lze jedině 
doporučit); pokud je někde striktní zákaz vstupu v několika jazycích, asi je lepší se 
utopit, nebo stopovat i s kolem a nechat se provézt tunelem ( narážím na skutečnost, že 
těsně pod vesnicí Eidfjord lze tunel objet po břehu krásného jezera, bohužel ale po 
zmíněné zakázané cestě, nad kterou se nedávno utrhlo několik skal); stopovat v Norsku 
bych doporučil jenom někomu, koho opravdu nemám rád. 
 Předposlední den naší cykloturistiky jsme absolvovali asi 800 metrů převýšení za 
silného slejváku do sedla pod kopec Gausta (1883 m). Vrchol je ze silnice snadno 
dostupný (asi 2 hodiny pěšky) a občas nabízí rozhled na 1/4 rozlohy Norska.  
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Norsko jezero Bolkesjø a přejezd sedmého sedla 
Foto Honza Štykar 

 
 

   
 

Lezení v okolí sedla Falzarego v Dolomitech (David Šabata a Honza Štykar) 
Foto Honza Šabata 



                 
 
 
 
 
 
 
 

RAC enka  01 / 02 
 

12

 Pěší přechod Hardangerviddy jsme začali po jednodenním odpočinku u jezera 
Bolkesjø. Stopem jsme dojeli do místa zvaného Kongsbergstølen, odkud jsme šli několik 
dní za nádherného počasí východním směrem (zpočátku dost bažinatý terén) až k úpatí 
výrazného vrcholu Harteigen (1690 m), kde se beznadějně zkazilo počasí. Během čekání 
v chatě a posléze ve stanu (celkem 3 dny) jsem si doběhl na vrchol a mohli jsme 
pokračovat dál na sever. Další třídenní mokrý bivak následoval po 2 dnech, těsně před 
ledovcem Hardangerjøkulen (1860 m). Ten jsme pak od západu obešli a dorazili do  
Finse. Rozhodli jsme se šetřit za vlak a vyrazili do Haugastølu pěšky s nadějí na stopa. V 
následujících dvaceti pěti kilometrech jsme se měli přesvědčit, že na světě existují místa, 
kam sice vede prašná cesta, kde je spousta chat a hotelů, ale kde se veškerá doprava 
odehrává po kolejích. Pozdě odpoledne jsme zahájili stopa směrem k autu. S průměrnou 
rychlostí 150 km/den nám došla i železná zásoba (jídlo na deset dnů nám vydrželo dva 
týdny).   
            Následující den jsme s pomocí auta dobyli vrchol Gausty, kde kromě 
pískovcových skal a chaty s nejlepšími vaflemi nebylo díky mlze vůbec nic zajímavého. 
Na kolo už jsme nějak neměli morálku, tak jsme se po pětadvaceti dnech v Norsku 
váhavě vydali na cestu domů. 
 Ještě pár obecných rad: pokud máte dobrý stan, nechte ho doma jako já- každej 
blbec dokáže přejít Hardangerviddu se stanem, do kterého neteče; jídlo se dá koupit i na 
horách v síti chat, jenže pro hladové studenty z Čech není lepší zkušenost, než strávit 
večer v chatě plné rozežraných Norů; nepodceňujte norské komáry kondiční. A ještě 
něco- Norsko je nádherný!! 
        

Honza Štykar 
 
 

 
Harteigen 

 
První sedlo 
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LANGTANG 2001 
Klubová expedice po stopách H.W.Tilmana a Tenzinga 

18.10.-17.11.2001 
 

Úvodem je třeba říci, že tato expedice kromě sportovních cílů, tj. 
přechodu z údolí Langtangu do oblasti 
Helambu přes Tilmanovo sedlo a hřeben 
Panch Pokhari, měla především vědecké a 
výzkumné cíle. To se nakonec projevilo i 
na složení účastníků. Původně plánovaný 
šestičlenný tým bylo potřeba postupně 
redukovat. První odpadl Milan Hokr, 
který teprve v čase expedice obhajoval 
doktorát matematiky a bez něj by nemohl 
být plnohodnotným účastníkem. Druhá 
odpadla Dana Gutová. Je to jistě 

sympatická a velice inteligentní žena, ale druhá bioložka Ekrtová se nerodí. No a Libor 
Gut je opravdu silnej chlap. Ale když jsme zredukovali váhu výstroje a potravin, nebylo 
by pro něj přiměřené uplatnění. Takže zůstalo složení: 
 

Jan Šabata –  náčelní expedice, 
kuchař, kronikář, čerstvý padesátník, 
vedoucí výzkumného týmu 
 

Slavoj Hokr –  hygienik, geodet, 
dojížďák, meteorolog, průzkumník, 1. 
asistent 
 

Jiří Šabata –  lékárník, velitel 
zpětného odřadu, 2. asistent 
 

 
Čt  18.10.2001 
 V 8:00 odchod z domova 
do garáže, v 8:20 odjezd i s mojí 
taškou, kterou David zapomněl 
v předsíni. Zácpa na Karlovarské 
nás zdržela tak 25 min. a v 9:25 
jsme na letišti. Za chvíli nás našli 
Eva se Slávkem. Balíme kletry do 
vaků a igelitů a v půl jedenácté se 
dostáváme k přepážce Aeroflotu. 
Přiznávám benzinový vařič a jdu 
na kontrolu. Předvádím rozložený vařič a 
paní je spokojená. Po pasové kontrole 

procházíme kontrolou osob a 
příručních zavazadel, kde se 
povaluje Jirkův kletr jako 
podezřelé zavazadlo a přicházíme 
o jednu plynovou bombičku. 
Pracovník Aeroflotu, který se 
předtím vyptával, škodolibě 
komentuje: “Tak ho čapli, co?“ 
Osobní řidič David s odbornou 
baličkou Evou mezitím už odjeli. 
Letíme se skupinou Slováků, kteří 

letí do Pekingu a taky 3 kluci letí s námi do 
KTM – jdou ke Kanchenjunze. Na 
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Šeremetěvu dostáváme v 9 večeři – tuhý 
„svinoj“ řízek se sypací strouhankou bez 
vajíčka, který uspěchaní Japonci strkají do 
igeliťáku na cestu. Máme letět ve 23:55 a jak 
se blíží půlnoc, naskakuje na tabuli zpoždění 
3 hodiny.  
 
Pá  19.10.2001  

Sotva nám začínají padat víka, volají 
nás amplionem do jídelny na čaj, toast a 
sušenku. Ve 4 hodiny se odlepujeme od 
runwaye, a když nás po páté hodině budí 
letušky na párek s omeletou, nejsem zrovna 
nadšený a vzpomínám si na ranní měření 
teploty v nemocnici. Mezipřistání v SAE 
v Sharjah 9:00-10:00 a přílet do KTM 14:00 
MČ = 15:45 nepálského času. Platíme 55$ za 
dvojité vízum, náčelník nás zkušeně vyvede 
bez celního odbavení s již vyřízenou 
skupinou z letiště a venku usmlouváme taxi 
ze 3 na 1$. Za to jsme dovezeni do hotelu 
Micron, kde je asi taxikář zaháčkovaný. 
Uvítá nás ředitel Hary, předvede 
dvoulůžkový pokoj s přistýlkou a koupelnou. 
Taktika s odcházením má úspěch a Hary 
slevil s 5 na 3$/osobu. Nabízí služby 
spřízněného trekového agenta Chandry, který 
trek pod Šiša Pangmu nabízí v několika 
variantách přes Lhasu, tak si dáváme čas na 
rozmyšlenou do zítřka. 
 
So  20.10.2001  
 Snídáme v hotelu mléčný čaj a sýrové 
toasty a jdeme s Chandrou do jeho kanceláře 
zase na čaj. To, že je Tibet jiná země než 
Nepál, víme sami a riziko, na které nás 
upozorňuje, že se do Tibetu sami nemusíme 
dostat, bereme. Nakonec je rád, když si 
objednáváme za 100$ jeep do Kodari. Taky 
se smíchem připouští, že když něco Číňanům 
šoupnem, může to vyjít. U piva a kafe 
píšeme pohledy, v hotelu likvidujeme zbylé 
Slávkovy řízky od Evy a přebalujem na ráno. 
V hospodě, kam jdeme na moji 
narozeninovou večeři, víno nevedou, tak si 
ťukáme alespoň nepálským čajem. Nakonec 

si jdeme přečíst odpověď na náš včerejší 
mail domů.  
 
Ne   21.10.2001  
 V 7:20 vyjíždíme terénním 
Mitsubishi. První část cesty už znám, když 
jsme tudy  před 2 lety jeli do Dholaky. 
V Barabise jsme v 10, na konci města je 
policejní kontrola se závorou. Policajtů je na 
cestách vůbec vidět víc kvůli maoistům. Dál 
ubývá asfalt, kamenité popř. sesuté úseky se 
prodlužují. Po 120 km dorážíme v půl 
dvanácté do Kodari. Zveme řidiče na čaj a 
šoumeny a domlouváme se s ním, že počká 
do tří. Na nepálské celnici vyplňujeme 
výstupní formuláře a dostáváme výstupní 
nálepku a razítko na vízum. Jdeme přes most 
na čínskou stranu k bráně s rudou hvězdou. 
Tam zkoušíme pohádku o naší velké skupině 
s vůdcem a permitem, která jede z Lhasy do 
Nyalamu, kde se máme setkat. Číňan trvá na 
tom, že individuální vízum nestačí, skupina 
je min. 5 osob a vůdce se skupinovým vízem 
a permitem si nás musí vyzvednout na 
hranici. Nezabírá ani 20$ vložených v pase. 
Na obrázky amerických prezidentů se rudoch 
tváří štítivě. S trochou naděje se díváme na 3 
bledé tváře, které přicházejí s Tibetu, ale 
dovídáme se , že je to předvoj asi 10-členné  
slovinské expedice Čo Oju 2001 , která má 
všechny oficiality O.K. V půl třetí se vrací 
náš řidič s nákupem od čínských stánkařů a 
vracíme se do KTM, cestou se zastavujem 
v Last Resort, které propagují nepálské 
cestovky na provozování Bungee, kaňoningu 
a raftingu. V hotelu jsme v 18:30. V 19 
přichází Chandra a zkoušíme domluvit 
dopravu do Dunche, kde je výchozí bod do 
Langtangu. Jsou 2 varianty, buď zítra jeepem 
za 150$ nebo pozítří autobusem za 10$/os.  
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▲ Burlaci na cestě do Dunche 

 
▲ Langtang Lirung 

 

 
▲ Gangchenpo 

 
▲ Pokořitel Yala Peaku 
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▲ Malý Šerpa v Langtangu 

Můstek před Langshisou ▼ 
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Dáváme si půl hodiny na rozmyšlenou, ale 
ve městě u jiných cestovek není nic lepšího, 
tak po telefonu sdělujeme Chandrovi 
autobusovou variantu a je domluvená 
schůzka na ráno. 
 
Po  22.10.2001  
 Výsledek ranní schůzky u čaje – 3 
lístky na autobus a 3 vstupenky do národního 
parku. Celkem 105$. Oficiální cena je asi 
poloviční ( vstupenka do NP 1000 Rs, lístek 
do Dunche 110 Rs – kurs je 1 Rs = 0,50 Kč), 
ale lístek na autobus den před začátkem 
Dasainu bychom určitě nesehnali a po 
včerejších zkušenostech už věříme 
Chandrovi, že přímo na checkpostu  o 
svátcích nebude nikdo kompetentní podepsat 
vstupenky a vojáci nás nepustí. 
 Odpoledne jdeme na koláče a kafe a 
večer ve „Třetím Oku“ dáváme nějaký sýr 
(asi Tofu) naložený v jogurtu a koření a 
osmažený, se zeleninou a čapati. Slávek dává 
nějakou Čínu. 
 
Út  23.10.2001  
 Vstáváme po páté hodině, spolknem 
trochu dusivého chleba a v 5:45 jedem 
taxíkem na Nové autobusové nádraží. Zácpa 
je tam větší než na magistrále u muzea a 
ótéček.. Autobus má být přistaven v 6, 
odjezd v 6:30. Podle nejasných informací to 
vypadá na stanoviště 3. V 6:45 se tam náš 
autobus skutečně propracuje. Průvodčí a 
velitel střechy dává naše 2 kletry do zadního 
kufru a můj na střechu. Později se ukázalo, 
že ten na střeše byl míň zaprášený. V 7 
vyjíždíme z nádraží do stupně 4-5 a po 
doplnění dalšími cestujícími opouštíme v 8 
KTM. Slávek sedí na řádném dvousedadle 
s černým anglickým samotářem, za to Jirka a 
já sedíme na prkýnku mezi sedačkami za 
motorem, které by bylo úzké i pro 2 nepálské 
zadky. Ale společnost máme příjemnou. 
Matka rodu, několik mladých žen, 5 malých 
kluků s digitální hrou a řvoucím plyšovým 
slonem a 2 mimina. Po určité době už mám 
takovou důvěru, že to nejmenší smím 

podávat mezi babičkou, mámou a bráchou. 
Ve 12 je zastávka v Trisuli Bazar. Chceme 
nudle, ale na jednotném menu je dalbát, čaj 
nevedou a musíme se tedy spokojit s Coca 
Colou a Fantou. Dál už je to bez asfaltu. 
V Kalikhastánu se zapisujem u policejní 
kontroly. Dál na hranici NP nám voják zvedá 
závoru bez kontroly. V 15:30 před prudkým 
stoupáním dojíždíme 6 autobusů. Nejprudší 
úsek je podmáčený a kola se hrabou. Po dvou 
hodinách vyprošťovacích operací, kdy se i 
bledé tváře z Čech a Izraele chytly lana, je 5 
autobusů nahoře, a protože se začíná stmívat, 
zbývající dva jsou ponechány osudu a 
pokračujeme dál. Po hodině za tmy a 
drobného deště přijíždíme k další kontrole. 
Tentokrát je to přísnější, chtějí vidět obsah 
zavazadel, naštěstí vypadne elektrika a na 
velké kletry už nedojde. Znovu zapisujem do 
knihy kdo, na jak dlouho, kam atd. a jsme 
odlehčeni o půlku vstupenky do NP. Máme 
problém se dostat na svá místa do autobusu, 
naštěstí po 10 minutách vystupujeme 
v Dunche (2000 m). Nocleh v hotelu 
Langtang View (50 Rs/os.), k večeři 
zeleninové šoumeny (90 Rs) a konev 
mléčného čaje (80 Rs). Vyzvídáme 
podmínky na Holanďance a jejím partnerovi, 
kteří se vrací z Langtangu a Gosaikund. 
 
St  24.10.2001  
 Ráno jíme na pokoji sýr a drobky 
z chleba, na kterém seděl Jirka v autobuse, 
čaj dáváme na terase s vyhlídkou na 
Langtang a Ganesh Himal. Odchod v 8:30, 
po cestě se několikrát potkáváme se dvěma 
děvčatama asi Američankou a Japonkou  a 
s další Japonkou, která má nepálského vůdce. 
Je to sprinterka v trenýrkách s pěknýma 
nohama a prsama po tatínkovi. Chodíme 
stejné etapy, ale zatím ¨co my 3 hodiny 
dopoledne a 3 odpoledne, ona 1 hodinu 
dopoledne a 1 odpoledne. V 10 jsme v Thulo 
Bharku (1860 m) a u místní školy odbočujem 
po chodníku do kopce. V 11 u druhé čajovny 
dáváme 3 hrnky čaje s práškovým mlékem a 
v 1 hodinu se zastavujem na oběd u kláštera 



                 
 
 
 
 
 
 
 

RAC enka  01 / 02 
 

18

v Barbalu (2300 m). Nejdříve jsme chtěli 
s hospodskou smlouvat cenu, protože na 
ceduli slibovaný pohled na Ganešský a 
Tibetský Himaláj se odpoledne zatáhl, ale 
nakonec jsme zaplatili za mléčný čaj 35 Rs a 
smaženou zeleninovou rýži 90 Rs.  V půl 
třetí jsme na začátku Thulo Syabru 
odchyceni místním hoteliérem. Snaží se 
konverzovat, co nám dech stačí. Jako většina 
místních zná Československo, stěžuje si na 
špatnou sezónu, asi kvůli střílení 
v královském paláci a kvůli maoistům je míň 
turistů. Taky popisuje trek přes Ganja La, prý 
jsou dobré podmínky, jen na 15 m je potřeba 
lano. Obchody zřejmě opravdu nejdou, 
protože majitel Peace Lodge (2200 m) 
přistupuje na cenu 20 Rs za třílůžkový pokoj. 
K dispozici je dokonce o patro výš sprcha 
s teplou vodou s kolektoru a je tu taky 
elektrika. K večeři mléčný čaj (30) a 
zeleninová rýže (90). (nastoupáno 500 m)  
 
Čt  25.10.2001  
 Vstáváme v 6:15, probouzíme  se v 7 
u velké termosky s mléčným čajem (130) a 
placek tibetského chleba s džemem a medem 
(60). Slavnostní start v 7:45, ostrý start  po 
Jirkově návratu pro zapomenutý kapesník v 8 
hodin. Cesta sestupuje vesnicí k mostu přes 
boční přítok a zase stoupá ke dvěma 
čajovnám a pak ještě větší krpál dolu až k 
Langtang Kole (1675 m), kde dáváme velkou 
termosku čaje. Protože jsme se předem 
nezeptali na cenu, platíme jako hejlové 190, 
sýrové keksy byly za rozumnou cenu 25. Za 
další hodinu jsme v Bamboo, kde pijeme pro 
změnu černý čaj (30) a bavíme se se 
Slovinci, které jsme podle oblečení a krosny 
považovali za Čechy. Jsou už v Nepálu 7 
týdnů, před Langtangem byli pod 
Kanchenjungou. Dalších 50 minut je to 
k mostu (2140 m), kde je jen kiosek s Coca 
Colou bez vaření, takže jdeme ještě chvíli a 
jíme Twigi z vlastních zásob a zapíjíme 
chlorovým instantním čajem. Po 50 minutách 
připomínám panu profesorovi, že už zvonilo, 
a v tom narážíme na Langtang View Lodge 

(2300 m) se skvělými šoumeny a mléčným 
čajem. Před jídlem si vzájemně lejeme hrnec 
studené vody na záda a když chceme 
posloužit taky přihlížejícím 
západoevropským mladíkům, vymlouvají se, 
že jsou soft. Dál se škrábeme ke dvěma 
lodgím (2250 m), které jsme ráno viděli ze 
Syabru a kde se podle mapy připojuje cesta 
od Sherpagaonu. V 15:30 jsme u skupiny 
lodgí Lama hotel-Changdam. Vybíráme si tu 
nejvyšší – Lama Guest House - kvůli 
magické hranici 2500 m. Ubytování 20/os. 
Vlažná sprcha z kolektoru, Jirka šplhá u 
hygienika expedice a pere. Nastoupáno 1000 
m. K večeři u zářivky ze sluneční baterie 
máme restovanou rýži. Navazujem pomocí 
Jirkova rumu konverzaci v 63-letým 
Němcem z Düsseldorfu, který je v Nepálu už 
popáté a poprvé sem vzal 31-letého syna. 
Původní plán pro srovnání rychlosti – táta 
s nosičem, syn s plným kletrem – úplně 
nevyšel. Syn je už někde nahoře a za 2 dny 
mají sraz zpátky v Dunche, aby stihli ještě 
kulturní pamětihodnosti KTM. Táta si se 
svým nosičem moc nepokecá, takže se 
dovídáme o jeho výletech do Norska a 
hlavně o jeho přátelích z düsseldorfské 
traumatologie s pražské židovské loby, kteří 
prý mají velký smysl pro humor. Malá 
matička traumatologů převzala funkci 
v židovské obci po Rauovi. Bylo by jistě 
zajímavé se s nimi někdy seznámit, ale 
nemuselo by to být přímo na klinice. 
 
Pá  26.10.2001  
 Budíček v 6 hodin, ke snídani čapati 
s džemem, pan domácí s námi účtuje 
v kuchyni z postele. Ostrý start na první 
pokus v 7:45. Slávek opět slibovanou školní 
hodinu natahuje z 50 minut na 1:15 a 
zastavuje 3 minuty před čajovnou Gumna 
Chowk (2750 m). Na kamenech podle cesty 
jsou vidět značky  Gxx, kde xx zřejmě údaj 
v minutách k checkpostu v Gora Tabele, pro 
nás vychází 45 minut značených naší hodinu. 
V 10:45 jsme na checkpostu (3000 m), 
tentokrát už s velmi vlažným přístupem 
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k výkonu služby. Sami se zapisujem do 
knihy v prázdné boudě. Při odchodu se 
objeví maník v maskáčové čepici a mrkne, 
jestli jsme zaplnili všechny kolonky ve třech 
nových řádcích. Před tím nás už odchytli 
nahaněči z další vesnice na oběd a 
z Langtangu na ubytování, takže jak si nás 
drží, máme celou cestu čestný doprovod a 
vypadáme jako nosiči tibetských sáhibů. 
Oběd v Thyangshyap v pravé poledne (3150 
m) – opečené brambory se zeleninou a sýrem 
(140) a mléčný čaj (35). V rámci tuhého boje 
o zákazníka dostáváme ještě jeden černý čaj 
na účet podniku a slevu 10%. Pokračujem ve 
13:20. Od Gora Tabely je už údolí širší a 
mírnější, tak do nás pere sluníčko. Před 
Langtangem jsou betonové základy pro 
visutý most, ale lana zatím nikde. V 15 hodin 
přicházíme do první lodge v Langtangu 
(3400 m) „Horského Hostince“  a po 
prohlídce, slibovaném bydlení gratis a slevě 
z jídla 30% to berem. Sprcha sice teče 
z kolektoru, ale teplou vodu zřejmě vycamral 
Slávkův soused z autobusu. (nastoupáno 
1100 m). Chvíli po nás se ubytovávají 2 
Japonky s horským vlkem Hajaši. Jsou 
z expedice na Langtang Lirung. 4 lezci 
pokračují ve výstupu, ale tihle tři se vracejí 
do KTM, protože japonská expedice na 
Dhaulagiri a Manaslu měla nějakou nehodu. 
Dostáváme rady k výstupu na Yala Peak. 
Taky máme zajít v rámci aklimatizace na čaj 
do jejich base campu. Hajaši pošťuchován 
partnerkami se nás ptá na věk. Chlubím se 
svými kulatými narozeninami před týdnem,, 
ale vzápětí nám nezbývá než obdivovat 
Japonky – té mladší je 52 a starší 61. 
 
So  27.102001  
 Snídáme tibetský chléb se sýrem, 
Japonci odcházejí do Syabru Bensi a my 
v 8:45 vyrážíme s doprovodem sestry našeho 
dnešního ubytovatele, která si nás chce 
dovést do své Yak Lodge v Kyanjin Gompa. 
Na první přestávce musím dát bakšiš za 
focení domorodky, chce 100, dáváme 10 Rs. 
Po 1 čaji a 3 hodinách chůze jsme v Kyanjin 

Gompa, z posledního výšvihu je krásný 
pohled na Langtang Lirung s ledopádem na 
severu, na V nad vesnici Tsergo Ri, na JV 
v závěru doliny Gangchenpo a na J Naya 
Kanga. (11:50, 3900 m, nastoupáno 600 m). 
 Odpoledne dáváme cibulačku a potom 
jdu pro místní dalamánky (Germany bakery) 
a sýr (Cheese factory). K večeři je pro změnu 
restovaná rýže. Bydlí tady taky 2 kluci a 
holka z Izraele, od kterých si půjčujeme 
průvodce McGuinness a doplňujeme 
užitečné informace. Ptáme se domácího, 
jestli je u Langshisa Kharky most. Před 
třema lety tam nějaký postavila expedice na 
Dorje Lakpa, ale jestli ještě vydržel, musí se 
zeptat sousedů. 
 
Ne   28.10.2001  
 Vstáváme v 6:20, voda v plastových 
hadicích chrastí a v tekutém stavu na umytí 
je jen ve sprše z černé nádrže na střeše, která 
nestačí přes noc promrznout. Ke snídani zase 
tibetský chléb, marmeláda tentokrát 
pomerančová mi moc nejede. Po třílitrové 
termosce čaje se těžko ohýbáme při 
zavazování tkaniček. V 8 vycházíme kolem 
zbytků kláštera. Na jeho obnovu jsou ve vsi 
kasičky. Překračujeme malebně ojíněná 
kravská lejna. Přes pastviny Kyimoshung 
Kharka od SZ vylézáme na stejnojmenný 
vršek v 11 hodin (4620 m). Naši 2 
spolubydlící nás druhou stranou o něco 
předběhli. Trocha focení a vlastivědy. Přes 
jiné pastviny, které jsou místy písečné, 
scházíme po hlavní výstupové pěšině dolu. 
Slávkovi se ozývá koleno, a tak navrhuje 
spojit další výstupy na Tsergo a Yala do 
jednoho dvoudenního výletu, aby se ušetřil 
jeden sestup. K pozdnímu obědu je 
bramboračka s dalamánkem, k večeři sýrové 
šoumeny. (nastoupáno 700 m) 
 
Po  29.10.2001  
 Snídaně je objednaná na 6:30. Při 
odchodu menší konflikt, domácí prý čeká 
odpoledne 18-člennou skupinu z Langtangu a 
chce vyklidit naši místnost. Pro naši potřebu 
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vysejpá mladší sestře plechový kufr a 
s dalšími igelitkami dáváme naše krámy do 
skladu. Start v 7:45, první přepážka je boční 
potok, kde si při překonávání namrzlých 
kamenů trochu meju boty, naštěstí jsou dost 
utažený. Cesta jde po travnatém žebru kolem 
dvou skupin salaší, u spodních nevíme název 
(4300 m), horní jsou Tarche Pisa (4600 m). 
Pak přímo suťovým žlabem a žebrem na 
opráporovaný vrchol Tsergo Ri (4984 m). 
Jsme tu těsně po poledni, před námi asi půl 
hodiny 3 germáni se třemi průvodci. Přejí 
nám teplou noc a pěkné počasí na zítřek. 
Scházíme na pastviny mezi Tsergem a Yala 
Peakem a ve 2 hodiny stavíme stan u 
nejvyššího vyschlého jezírka, kde jsou 
zbytky vody mezi kameny. Vařím čaj a 
sýrovočesnekové nudle. Jirkovi je dost blbě a 
zalézá do spacáku, Slávek jde na průzkum 
morény a já se snažím najít očima dva 
křiklouny, kteří sestupují z Yala Peaku do 
BC místních vůdců někde kus pod námi. 
(4900 m, nastoupáno 1100 m) 
 
 
Út  30.10.2001  
 Ráno se všichni cítíme jako po 
náročném mejdanu, před sedmou se 
vykopem z ojíněného stanu, vaříme polévku 
a čaj, chroustáme vločky. Před osmou 
vyrážíme. Slávek je mimo konkurenci, Jirka 
se z té výšky vyspal, tak jsem dneska na 
chvostě já. Ve výšce 5200 se dostáváme na 
holý ledovec a na zlomu ledovce do tvaru Y 
obouváme mačky. Mezi 11:30 a 12:00 se 
postupně trousíme na vršek Yala Peaku 
(5540 m). Rozhled nic moc, Šišu zase kvůli 
mrakům nevidíme. Když to srovnám 
s výletem na Kokořín, tak nic moc. Tam byl 
aspoň párek a limonáda. Cestu k Tilmanovu 
sedlu zase zakrývá skalní žebro Gangchenpa. 
I když Japonec říkal, že mačky nejsou 
potřeba, zvlášť dolu by to bylo dost vodržku. 
Ve 14:15 jsme u stanu, kde nám vrány 
zlikvidovali spižírnu, takže vaříme jen čaj, 
balíme a za hodinu scházíme kolem BC 
s jedním vůdcem na zapomenuté vartě a 

kolem rozpadlé salaše k Tarche Pise a dál po 
stejné cestě jako nahoru. Večer je v potoku 
víc vody, tak scházíme níž, Jirka jako 
kaskadér přechází po šutrech, hygienik a já si 
potřebujem umýt nohy, tak brodíme. V 17:10 
přicházíme do Yak Hotelu, kde je skutečně 
víc lidí než včera ráno, ale 3 postele pro nás 
jsou. Abych se naučil nové slovíčko, dáváme 
garlic soup – je to slušná česnečka, i když 
Vosol s Brťákem by si tam přidali česnek 
z vlastních zásob. Slávek je s dalbátem 
přehlasován, takže další chod je restovaná 
zeleninová rýže. 
 
 
St  31.10.2001  
 Odpočinkový den, horká sprcha 
z kolektoru. Se Slávkem jdeme pro sýr (300g 
85Rs) a ochutnáváme taky jogurt ( miska 
50Rs ) a pak ještě k pekaři pro dalamánky. 
Před večeří dáváme bílé kafe a bavíme se 
s Australany a Němci. K večeři opečené 
brambory se zeleninou a sýrem a velká 
konev mléčného čaje. Ve spojení s kafem to 
působí mírně projímavě a hodně močopudně, 
takže všichni lezem nejmíň 3x za noc 
z postele. Všude v chalupách jsou svíčky a 
vánoční nálada. U domácích jsou na návštěvě 
dva hoši  z venkovského příbuzenstva, kteří 
přinesli každý nůši jačích briket.  
 
Čt  1.11.2001  
 Ráno platíme útratu za 5 dní 5300 Rs, 
což je míň než náš předběžný odhad. 
Odcházíme jako poslední z chalupy v 8:30. 
Všichni vyrážejí na výlet stejným směrem 
jako my, Australani a spol. pěšky, Němka a 
spol. na koních. Už o nich mluví, co včera 
přišla. V půl druhé jsme u salaše Langshisa 
Kharka. Slávek blbě došlápl, tak nás už 
nenutí brodit na druhou stranu. Zabydlujem 
salaš a vaříme. Za hodinu přichází Polka, 3 
Poláci a Katalánec, jsme tu teď opravdu jako 
chaloupka se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. 
Večer u romantického ohníčku z posbíraného 
chrastí, jačích hoven a plastových odpadků, 
popíjíme Jacka Danielse, co přinesli Poláci, 
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opékáme naše klobásky a rozvíjíme teorie, 
když třeba už není Evropa, tak 
zrekonstruujem tuhle salaš a budem 
hospodařit se čtyřmi jaky, kteří se tady 
pasou. Na podrobnosti, jak to bude se 
Sněhurkou, nedošlo. Poláci letí 16.11. 
stejnou linkou do Moskvy jako my. 
Domlouváme se, že se uvidíme v KTM nebo 
v letadle (tzv. Varšavský pakt). (4200 m, 
nastoupáno 400 m) 
 
Pá  2.11.2001  
 Ráno vstáváme v půl osmé, za chvíli 
nám svítí sluníčko. Když se nás Poláci ptají, 
co s klíčema, říkáme samozřejmě odevzdat 
na recepci. Odlepujem se v 9, asi 300 m proti 
proudu je slibovaný můstek ze třech 
omrzlých klacků. Vede jen na ostrůvek a 
Jirka má zase odpor k mytí nohou a 
balancuje na ledových kamenech, já se 
Slávkem radši volíme variantu sandálů a 
vyhrnutých nohavic. Ze začátku vede pěšina 
kolem zbytků salaší, dál už se prodíráme 
roštím a sutí bez pěšiny po levé straně 
ledovcové říčky.   Asi v 1 jsme 100 m pod 
čelem ledovce a k překonání toku 
s oledovanými kameny volí každý svou 
obvyklou variantu. Drápeme se suťovým 
žlabem po nedávném sesuvu na boční 
morénu do výšky 4800, kde narážíme na 
mužíka, ale po chvíli zjišťujem, že ta správná 
moréna začíná až o kus dál a o jedno 
stopadesátimetrové patro níž. Takže zase 
jiným žlabem dolu, tentokrát se tolik nesype, 
protože je vyčištěný vodou. Po zarostlé boční 
moréně se dostáváme v 15:45 k místu 
obvyklého campu a máme toho plný kecky. 
Pro velký úspěch večeře jako včera – čína se 
sojovým masem a rýží. Před šestou zalézáme 
do pelechu. Slávek chce zaprotokolovat, že si 
vzpomněl na Evu, zase mu chybí knoflíčky 
na pyžamu. 
(4700 m, nastoupáno 800 m) 
 
So  3.11.2001  
 Vstáváme před sedmou, jsme ve stínu 
morény, tak sluníčko máme až v 8. V půl 

deváté vyrážíme a trmácíme se morénou 
ledovce z Tilmanova sedla. Je to nekonečný. 
Až teprve suťovým žlabem vpravo od 
druhého ledovcového zlomu nabíráme výšku 
a ve výšce 5200 se dostáváme na čistý 
ledovec s firnem akorát na boty bez maček. 
Po chvíli se pro jistotu navazujem a 
traverzujem horní patro ledovce do 
Tilmanova sedla (5420 m). Kocháme se 
posledním pohledem do Langtangu, 
scházíme kousek pod sedlo na druhou stranu 
a ve 4 hodiny stavíme na ledovci stan na 
rovném místě pod bílou skálou. Jsme ve 
stínu a přituhuje (-6ºC, v noci asi -10ºC). 
Vaříme nudle se sýrem a klobásou a v půl 
šesté jdem do hajan. 
 
Ne  4.11.2001  
 Vstáváme v 6:45 a v půl osmé nás 
rozehřívá sluníčko. V půl deváté nazouváme 
mačky, navazujem se a proplétáme se 
ledovcem dolu. Na severní straně sedla sice 
žádná cesta nebyla, ale v místech, kde byla 
na mapě zakreslená, šlo projít. Tady na jižní 
straně byla zřejmě cesta zakreslená po 
dlouhém čangovém mejdanu. Kdybychom se 
snažili držet vyznačeného směru, byl by to 
určitě pětkový terén.  
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Mapa levá  
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Mapa pravá
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Ještě že máme Schneiderovy padesátky, 
které jsou geograficky velmi přesné a 
nepletou nás smyšlenými cestami. Na 
suťácích se odvazujem, zouváme mačky a 
slézáme na spodní část ledovce připomínající 
severočeské doly. Máme volbu snažit se 
dostat na pravou nebo levou boční morénu. 
Volíme levou a jak se ve 12 hodin ukazuje, 
je to světlá budoucnost. Na hraně travnaté 
morény jsou po 3 dnech zase směrodatní 
mužíci a viditelná stezka na pohádkovou 
skautskou louku o 300 m níž. Louka je 
krásná, ale museli bychom tam vodu dovážet 
na dvoukoláku jako kdysi na skautském 
táboře v Novohradských horách. Od té doby 
už jsme zlenivěli, tak míříme za vodou dolu 
k jezírkům. Další fatamorgána, protože to 
jsou zamrzlá jezírka na ledovci. Tak ještě 
dolu a na soutoku ledovců jsme ve výšce 
4200 u tekoucího potůčku a zabydlujem 
opuštěnou salaš bez střechy. (15:30, 
nastoupáno 200 m). Hygienik se koupe 
v potoce. K večeři je specialita – hrachová 
kaše od sponzora se sojovým masem a 
olivovým olejem. To Pavlíček zblbnul Jirku, 
že s flaškou oleje lze přejít celé Grónsko. 
Když zalézáme do spacáků, odpovídá geodet 
na dotaz ohledně východu sluníčka : „Nevím, 
snad v 7.“ S takhle nepřesnými informacemi 
náčelník opravdu nemůže pracovat. 
 
 
Po  5.11.2001  
 Slávek nás budí v 6:59, že jsme 
zaspali a v 7:00 začíná sluníčko svítit na stan. 
7:00-7:30  náčelník se omlouvá geodetovi. 
Vaření, sušení stanu atd., vyrážíme v 9 
hodin. Kousek dolu přes 2 můstky (4150 m) 
a pak do protější travnato-kamenné stráně. 
Ve výšce 4650 se dostáváme k Dui Pokhari, 
kde se pěšina vytrácí. Podle názvu by měli 
být 2, ale jsou tu 3 vyschlé louže. Poslední 
výšvih na hřeben, vítejte opět na Mont 
Blancu. Podobně jako medvěd na znamení 
vítězství udělá pořádné lejno, my sundáváme 
boty a větráme ponožky. Přežraní tyčinkou 

čokoládových kaštanů a tyčinkou Corny se 
převalíme přes sedlo k dalšímu jezeru. 
Zoufalému hygienikovi musíme násilím 
zabránit, aby po hlavě neskočil na vyschlé 
dno. Podle našeho síťového grafu by již měla 
následovat pouze samá pozitiva. Dovolená 
v Jugoslávii a hlavně už pořád s kopce. 
Tatranský hřeben posazený o 2 km výš se ale 
vlní a podle občasných mužíků se dostáváme 
do kotlinky Tin Pokhari, vyhřáté odpoledním 
sluncem. Jako obvykle jezera jsou vyschlá. 
V půl čtvrté stavíme stan, rozehříváme vodu 
ze zbytků sněhu mezi kameny a vyhříváme 
se v zapadajícím slunci. Vstávání bude asi 
studenější. (4600 m, nastoupáno 800 m). 
 
 
Út  6.11.2001  
 Vstáváme v půl sedmé do mrazu -6ºC 
ve Slávkově čepici v koutě stanu. Oproti 
minulé expedici se Slávek v roli meteorologa 
značně zlepšil a zamrzání vody v termosce 
už nehlásí tvrdošíjně teplotu +3ºC. Mrazová 
kotlinka je dokonale krytá před raním 
sluníčkem, tak vyrážíme před osmou docela 
zmrzlí. Teprve pod sedlem, do kterého vede 
od Z z dolinky stezka, se ohříváme. Stezka 
vede i na druhou stranu, ale my lezeme po 
hřebenu na kopec a kocháme se kýčovitými 
pohledy do zamlžených údolí, na vrcholy 
Naya Kanga, Dorje Lakpa, … . Jsme 
v dalším sedle s mužíkem a vodorovně nás 
do 20 m vzdáleného sedélka láká další 
mužík. To si pořád ještě myslíme, že jsou tu 
od toho, aby ukazovali cestu. Z druhého 
sedélka velí geodet sestup žlabem na SZ. Ale 
ukazuje se, že cesta tímto směrem je správná 
pouze v amerických románech. Po 20 
minutách sestupu je to jako v té anekdotě o 
spermiích, když ta první zabrzdí, až se jí od 
patiček zajiskří a zakřičí – zpátky holky, 
jsme v prdeli. Takže zpět do sedla. Sestup na 
druhou stranu k jezírku jako obvykle 
vyschlému a výstup po suti k hlavnímu 
hřebeni na skalní ostruhu, kde stavíme stan 
(4600 m). Vaříme ze sněhu. Slávek se jde 
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zatím podívat do sedla o 100 m výš, aby jako 
Mistr slepých uliček mohl říci – tudy cesta 
nevede. Z údolí se tlačí mraky, takže 
rozhledy nic moc, ale protože jsme na 
západní straně hřebene, máme sluníčko až do 
pěti a pozorujem krásné mraky různých 
tvarů. V noci je slyšet hřmění, Slávek pro 
jistotu venku sklízí věci, ale naštěstí nás to 
minulo. 
 
 
St  7.11.2001  
 Slávek nás budí v půl sedmé. Jirka 
chce čekat na sluníčko, ale to by se načekal. 
Obloha zatažená, vrstva mraků i pod námi. 
Zkracujeme ranní procedury z půldruhé 
hodiny na 90 minut a sestupujeme do další 
kotlinky, nad kterou je sedlo, které by nás 
mělo pustit na druhou stranu. Počasí se 
trochu zlepšuje, občas vykoukne slunce a v 9 
jsme v sedle opět u mužíka. Zřejmě je staví 
nějaký zčangovaný Nepálec na znamení 
dobytí všech sedel. Tentokrát ale o 300 m níž 
vidíme opravdovou pěšinu. Není zrovna 
ideální po vrstevnici, kolísá tak  ±200m, ale 
lepší než předchozí suťáky. Ve 12 se 
stabilizuje počasí a přichází krupicová 
vánice. Ve 2 hodiny vidíme pod sebou Panch 
Pokhari a po dlouhé době taky lidi. Ještě 
musíme obejít jezera po vyhlídkovém 
hřebeni a dostáváme se k tábořišti, kde jsou 3 
kamenné přístřešky se střechou z vlnitého 
plechu a stojí tu 3 stany a plátěná kadibudka 
4 Holanďanů s vůdcem a nosičema. První 
uvítací věty byly jak u výslechu. Vůdce se 
ptal, kdo jsem, odkud a kam, … . Byl 
viditelně rozladěn, že před jeho klienty se 
objeví 3 chlápci, kteří na takový trek nikoho 
nepotřebují. Stavíme stan u vzdálenější volné 
boudy. Na chvíli jdem na pokec. Nabízíme 
všem Jirkovu desinfekci a i vůdce se 
rozhovoří. Doporučuje nám cestu do údolí do 
Yarsy, odtud na protější hřeben do 
Sermathangu a pak do Melamchi – na 3 dny. 
Cesta po hřebeni Panch Pokhari je prý na 4 
dny. Slávek jde spát do stanu, Jirka a já pod 

plechovou střechu a máme zase jednou dost 
místa. (4200 m, nastoupáno 500 m) 
 
 
Čt  8.11.2001  
 Jirka si ráno stěžuje trochu na zimu, 
má spacák Sir Joseph. Rákoska je zřejmě 
drsnější než Jirka a mají každý jiné představy 
o uváděné teplotní pohodě. Já jsem od 
minule ke své spokojenosti inovoval na 
spacák Husky se sedmidutinkovým vláknem 
a většinou se musím v noci svlíkat. Večer 
jsme jednu flašku zapomněli vylít do ešusu, 
takže je voda na cestu připravená v tuhém 
stavu. Před sedmou se začínají nosiči trousit 
do kláštera, který se od jiných chýší pozná 
podle čtvercového půdorysu, jehlanové 
střechy a rozvěšené vlajkoslávy. Vyrážíme 
v 9 a na první přestávce se Jirka odchází 
vykrvácet do ústraní a začíná brát antibiotika 
na zánět močových cest. I muži mají své dny. 
Pod záminkou, aby měl lehčí kletr, ho 
obíráme o rum, potraviny a jiné věci, které 
by se nám mohli hodit, kdyby cestou někde 
padnul. Na odbočce do Yarsy potkáváme 2 
Nepálce, kteří odtud nesou dolu bambusové 
střešní rohože před zimou a školní aktovku. 
 Něco pro ženský, který se často ptají, 
o čem se tam na horách bavíte? Stručně – o 
hovně. Konkrétně naše expedice se 
přesvědčila o účinnosti osvěty světové 
zdravotnické organizace v používání 
toaletního papíru. Na cestě jsme našli jačí 
lejno a vedle toaletní papír. Zatím jaci 
neodhazují papír do nádob, které na 
záchodech jsou vždy na levé straně. Na tuto 
strano se jim blbě ohýbaj kopyta. 
 Ve 3 jsme na další křižovatce, kde je 
snad jediný pramen po cestě. Snažíme se 
napít jako velbloudi, bereme zásobu a šlapem 
podle Hokrova paradoxu asi 300 m do kopce. 
Před pátou to zapíchne na ideálním 
fotografickém stanovišti Chyo Chyo Kharka 
(3800 m). Chytáme ještě poslední sluníčko, 
ale kolem se to zatahuje a při večeři se 
v údolí pod námi blýská. V noci trochu 
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zasněžíme a sražená voda nám kape na 
spacáky. 
 
 
 
Pá  9.11.2001  
 Ráno je vymeteno a v půl sedmé nám 
svítí sluníčko na stan. Vaříme ze zbylé 
přinesené vody a trochy sněhu na stanu a 
voda je vůbec téma dne. Potkáváme akorát 2 
louže, které by se líbily černé zvěři, ale kůň 
by se z nich nenapil. Takže po jedné hodině 
zastavujem, lítáme po stráni jako pilné 
včeličky a sbíráme z trávy a mechu zbytky 
nočního sněhu, protože níž už nebude žádný. 
Naplnili jsme 4 l vody s listím do lahví a 
ještě zbývá na polévku a čaj. Můžeme ještě 
do 5 hodin klesat pralesem do výšky těsně 
nad 3000, aby deklimatizace nebyla příliš 
prudká, na Jirku i tak dost rychlá. Slávkovi 
se začínají ozývat stará kolena – inu je mu 
dneska 48. 
 
 
 
So  10.11.2001  
 Sluníčko nás nesměle skrz stromy 
pralesa tahá v půl sedmé ze spacáku. Stan 
máme přímo na rozcestí. Když vaříme 
snídani, jdou kolem dva strážci NP. Ptáme se 
na cestu do Melamchi a zase nás posílají 
vpravo z hřebene do pralesa do údolí (do 
Podolí do lékárny do…) a my zase vyrážíme 
tvrdošíjně podle svého selského rozumu 
rovně. Když za chvíli začne cesta prudce 
klesat do levého údolí i zvěd Slávek trochu 
znejistí. Uklidňuji ho, že nahoru se vracet 
nebudem, a i kdybychom šli blbě, tak dojdem 
do Chautary, což jsme původně Chandrovi 
nahlásili. V 9 jsme venku z pralesa u oráče 
s párem buvolů, zjišťujem, že jsme na 
správné cestě a kupodivu všechno souhlasí 
s mapou. Za další hodinu jsme u obecní 
studánky a mezitím než se voda v lahvích 
vydesinfikuje, perem ponožky a trička a 
rácháme se celí ve studené vodě. 

Způsobujem tím mírné pozdvižení na vsi, ale 
zase ne takové, aby nás hnali kamením. 
Slávek ve své funkci hygienika klopýtl, 
protože první myslí na umytí hlavy a teprve 
podle příkladu náčelníka se dodatečně věnuje 
zbytku těla. V poledne procházíme 
Kyaungem s pěkným čortenem a dvěma 
koloniály a na to, že bychom se do večera 
měli dostat o 1500 m níž, moc neklesáme. 
Ještě ve 3 hodiny jsme u první z řady 
hinduistických „kapliček“ ve výšce 2200 m a 
u další nám začíná křížový sestup do 
Melamchi, které je na řece Indrawati ve 
výšce 846 m. Na Jirkovi se jeho problémy 
deklimatizace projevují velmi silně a 
Slávkovi, jakmile se zastaví, trvá dalších 15 
minut, než koleno jakž takž rozhýbe. Jeho 
funkce hygienika se již téměř hroutí. Při 
překračování jednoho zavodňovacího kanálu 
na dotaz náčelníka, jestli si bude mýt nohy, 
drze odpovídá – seru na to. V 17:30 téměř za 
tmy jsme konečně na visutém mostě přes 
Indrawati a vcházíme do Melamchi Pul 
Bazaru. Sháníme se po hospodě a hned nám 
jeden mladík nabízí dopravu autem do KTM. 
Smlouváme cenu na 1500 Rs a odjezd je 
stanoven na 19 hodin od Melamchi Guest 
House, kde si zatím dopřáváme kulinární 
orgie. Míchaná restovaná rýže dobrá a 
zvláštní plněné bramboráky vynikající, 4 
chlazené Coly ve mně jenom zasyčí. Akorát 
sušené mléko v čaji tady neumí rozmíchat. 
Po sedmé hodině platíme a čekáme na 
domluvené auto v předzahrádce do půl 
deváté. Naháněč zřejmě přecenil vlastní síly 
a my proti vlastní vůli ušetříme. Jdem spát do 
pokoje s papundeklovou stěnou, kde už bydlí 
ještěrka. 
 
 
 
Ne  11.11.2001  
 První autobus odjíždí v 5:45, ale už od 
pěti nás obšťastňují svojí činností ladiči 
klaksonů. V 7 si dáváme sýrovou omeletu a 
tibetský chléb, na kterém na rozdíl od 
Langtangu tady nešetří olejem. Zřejmě ho 
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mají režijní z přilehlé konečné autobusů. 
V 7:35 platíme, hospodský nám dokonce 
skákne pro jízdenky a v 7:45 odjíždíme 
tentokrát nenarvaným autobusem. Nejdřív 2 
1/2 hodiny polňačka asi 25 km a potom 1 1/2 
hodiny 40 km po asfaltce, kterou už známe, 
jako svoje staré boty. Z konečné autobusu na 
okraji KTM poblíž letiště smlouváme cenu 
taxi na 120 Rs a po poledni už jsme hotelu 
Micron. Přichází na řadu dezinfekce, 
deratizace a dezaktivace osob i výzbroje a 
výstroje. Odpoledne oblíbená pekárna 
s kávou a číšníkem vtipálkem, objednávka 
expedičních triček, průzkum cen raftingu a 
přijímání a odesílání bajtů. Na večeři nás zve 
předvčerejší oslavenec k Číňanům do Da 
Hua. Nově též „ U zpoceného Číňana“ podle 
hosta s pohlednou společnicí a s velkou porcí 
momo plněných kuřecím masem. 
 
 

Po  12.11.2001  
 Vyzýváme mailem 3 doktory 
(nukleárního lékaře L.Šabatu a matematiky 
L.Hnyka a M.Hokra) k soutěži o nejlepší 
jazykovou podporu expedice. Potřebujem 
přeložit na narozeninová trička nápis 
„poločas rozpadu“. Všichni tři odpověděli 
v časovém limitu do 16 hodin odpoledne. 
Vítězem se stal Libor Hnyk nejen pro 
výstižný překlad, ale i nečekaný smysl pro 
humor. 
 
Ahoj zdravím do Kathmandu. Poločas 
rozpadu se řekne anglicky half time of decay. 
Na co to potřebujete? Bin Ladin tam hodil 
atomovou bombu? 

ahoj Libor 
 Odpoledne já a Slávek platíme rafting 
na Trisuli. Taky potkáváme jednoho z Poláků 
z Langtangu. 
 
 
Út  13.11.2001  
 Vstáváme se Slávkem v 6 hodin, 
vaříme kafe a k nedopitému hrnku zvoní 
telefon z recepce. Poslíček agentury nás vede 

k autobusu ke Green Line. V 7 vyjíždíme na 
západ směr Pokhara. Pokukujem po 
osazenstvu autobusu a vybíráme, koho 
chceme do posádky našeho raftu. 
Jednoznačně vedou dvě ženské, které 
přistoupili na konci KTM a z kolující 
prezenční listiny se dovídáme, že to je 
Gábina z Německa a Anina ze Švýcarska. Na 
druhé místo řadíme dvě Japonky. V půl 
desáté jsme nemilosrdně vykopnuti na silnici 
u oprýskaného koloniálu spolu s postarším 
Angličanem a autobus všechny ostatní 
odváží dál do Pokhary nebo Chitawanu. 
Ujímá se nás vůdce-kormidelník Simbad, 
nechá nám udělat nepálský čaj a v půl 
jedenácté, když začne na řeku svítit slunce, 
dostáváme začátečnickou lekci jak držet 
pádlo, povely na raftu a trocha geografie 
odkud (z Langtangu) a kam (do Indie) Trisuli 
teče. Chlapec to má už navrčené asi jako já 
bezpečnost ve výškách, ale skoro vůbec mu 
nerozumím. Doufám, že při mých školení je 
to lepší. Slávek a já sedáme dopředu, Tery 
projevuje přání být uprostřed. I když je na 
raftu prvně, zřejmě tuší, že tam bude míň 
mokrý. Voda příjemně teče, občas nějaká 
peřej 2 nebo 3, někde se to možná blíží 4, ale 
nejsem odborník. V poledne piknik na břehu 
s vynikajícím zeleninovým salátem a 
nakonec kormidelník dělí zbytky chleba a 
sušenek mezi místní děti. Dostáváme tady 
pátého člena posádky, který se zaučuje na 
kormidelníka. Odpolední etapa končí ve 3 u 
dvou postavených stanů. Postupně do nás 
cpou kafe a čaj, vydatnou polívku a nakonec 
šoumeny, dalbát a hranolky. 
Předvádíme Terymu, jak Svojsíkovi hoši 
zapalují ohníček a za chvíli přichází od 
vedlejšího stanu a člunu mladý anglický pár. 
Od této chvíle jsme zbaveni přemýšlení, jak 
se co řekne anglicky, stačí ve vhodný 
okamžik střídat YES a NO. V 9 jdeme spát 
do mírně plesnivých a vlhkých stanů a 
tenkých dekáčů, ale je celkem teplo. 
 
St  14.11.2001  
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 Dnes je naplánovaná pouze dopolední 
etapa. Vyrážíme ve třičtvrtě na deset, když se 
sluníčko prokouše údolními mraky. Hned po 
ránu vidíme na břehu rozcházet se lidi 
z pohřbu a na řece kolem nás plavou zbytky 
ohořelého dříví. Důchodce Tery byl původně 
zprostředkovatel práce, ale k nám se chová 
stejně jako k nepálským dětem jako starý 
zkušený kantor. Mluví pomalu 
v jednoduchých větách a zřetelně vyslovuje. 
Taky má velice solidní společenskou 
výchovu. Když dávám dohromady vtip o 
kapitánovi, který si chce zajezdit na vodních 
lyžích, ihned pochopí,  že se má smát. 
Dokonce, když před peřejí se Slávkem česky 
stereo předvádíme „Co to hučí?“  a  
„Niagara“ pěkně pleskne o přilbu, tak se 
tváří pobaveně. Končíme před jednou 
hodinou a Tery hned pokračuje autobusem 
do Chitawanu. Celé dva dny vykládal o 
tygrovi, který sežral 7 lidí. My si ještě něco 
zobnem a nasedáme s kapitánem Simbadem, 
jeho posádkou a materiálem do stopnutého 
autobusu směr KTM. Dnes jsou asi na slunci 
aktivní skvrny, po cestě je 1 náklaďák na 
boku a 2 visí přední nápravou nad řekou. 
Autobus končí na předměstí KTM Kalanki, 
Nastává oblíbený sport smlouvání ceny taxi. 
Dnes a zítra se slaví hinduistický nový rok 
(1122) „Tihar“, všude je mumraj a taxikář to 

bere bočními uličkami. Jak to normálně u 
nábližek bývá, o co je to obtížnější, o to je to 
delší. Aby to nebylo jednoduché, užívají tady 
3 kalendáře, kromě našeho křesťanského je 
dnes ještě podle nepálských novin 
Kathmandu Post  30. den měsíce Kartik roku 
2058. 
 
 
 
Čt  15.11.2001  
 
 Nebudu se přežírat 
 
 
 
Pá  16.11.2001  
 

 Nebudu se přežírat 
 
 
 
So  17.11.2001  
 

Nebudu se přežírat 
 
 
 

 
 
 
Fotky najdete na webu na stránkách Rače        http://rac.crolink.cz 
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▲ Travers pod Tilmanovým sedlem                                                    Sestup na jih▼ 

 



 
▲Tilmanovo sedlo 

 
▲ Bezradný geodet 

 
▲Camp Panch Pokhari 

 
Klášter Panch Pokhari  

 



Výzkumná zpráva 
 
 Přes nesporný sportovní úspěch expedice LANGTANG 2001 nesmí zůstat stranou 
hlavní cíl – vědecká a badatelská činnost. Z několikasetstránkové závěrečné zprávy 
vyjímáme několik zásadních a opravdu přelomových poznatků, z nichž některé budou 
doceněny třeba již příštími generacemi. Laik se tedy nemusí divit, bude-li poněkud 
mimo, zato odborník může v klidu žasnout. 
 

• Kap.Geografie: Blížíš-li se k vrcholu, je to téměř určitě předvrchol. 
• Kap.Výživa:  Čím víc z batohu ujídáš, tím je těžší. 
• 3.Hokrův Paradox:  Cestou k vrcholu převážně klesáš, při sestupu jdeš hlavně 
do kopce. Každou příjemnou rovinku si šeredně odskáčeš. 

• 1.Moirova věta:  I moirové prádlo nakonec smrdí. 
• 2.Moirova věta: I prádlo Moirové nakonec smrdí. 
• Kap.Fyziologie: Zatímco aklimatizace byla již téměř vyčerpávajícím způsobem 
prozkoumána a popsána, úplně mimo obzor současné vědy zůstal proces opačný – 
deklimatizace. Po dobré aklimatizaci  při výstupu  (viz 3.Hokrův Paradox) do 
vyšších nadmořských výšek se dostáváme do vynikající formy. Daleko důležitější 
však je správná deklimatizace při sestupu (viz 3.Hokrův Paradox), neboť setrvání 
ve vrcholné vrcholové formě i po sestupu má na lidský organizmus fatální dopad. 

• Kap.Filozofie: Čím je cíl neurčitější, tím je dosažitelnější. 
• Kap.Akustika – Věta Roubalové (nová aplikace): Horolezec neprdí. Když prdí, tak 
o samotě, potichu a vůbec to nesmrdí. 

• Kap.Kvantového Fekalizmu: Vyvrácení „Gutova pseudoaxiomu“ – do závěrů 
minulé expedice se různými zákulisními tahy, které nemají s vědou nic 
společného, podařilo nejmenovanému rádoby vědci prosadit údajný axiom „Lepší 
hodně a řídký“. Náš tým toto tvrzení jednoznačně vyvrátil a postavil proti tomu 
Hokr-Šabatovu větu „Lepší málo, hustý a pravidelně“. 2.asistent šel ve výzkumu 
ještě hlouběji a výsledkem je Jirkova Doložka: „Než řídký, to radši vůbec.“ 

 
Významným výzkumným tématem expedice byl též výzkum mikroklimatu dolního 

konce dolních končetin účastníku expedice v trekové obuvi. Jedním z dílčích úkolů bylo 
stanovení míry vzájemné přijatelnosti ponožek a nožního nosiče v závislosti na době 
bezprostředního kontaktu – takzvané Ponožkové Afinity (faktor PA). Na tento vztah lze 
hledět jednak z pozice nosiče, ale také z pozice ponožky. 
 Jak je vidět z grafu, tyto funkce nejsou vůbec souměrné. Na počátku (t0) se noha 
(N0) těší do čisté ponožky, zatímco ponožce (P0) je to skoro jedno, protože má své 
zkušenosti. Postupně kladných emocí ubývá. První dosahuje nulové hodnoty afinity noha 
v bodě, kdy se začíná štítit ponožky (t1). Dále mírně narůstá averze vůči ponožce až do 
ustálení v hodnotě nutného zla (N1) – lepší než v botě bez ponožky. Zkušená ponožka 
dosahuje nulové hodnoty později (t2), averze stále mírně narůstá až k bodu zlomu, kdy se 
ponožka štítí nohy a sama se brání dalšímu kontaktu s nohou pevným zaujímáním 
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neanatomických tvarů. V případě násilného vyžadování kontaktu se v bodě zlomu (t3) též 
zláme. 
 

symp. + 

averze  - 

egal 

fa
kto

r P
A
 časová osa 

N0 

P0 

t0 t1 t2 t3
             

hladina nutného zla 

b
o
d
 zlo

m
u
 

PAnoha 

PAponožka 

Byl zaveden celkový Ponožkový Index Treku (PIT), který vychází z průměrných 
počátečních hodnot  P0 a N0  . Na nejbližším kongresu UIAA bude podán návrh na 
povinné zařazení PIT do průvodců.  
 
 t4  t4 

PIT      =  ⌠  PAnoha  - ⌠  Paponožka 
 ⌡ ⌡ 
 t0  t0 
 
kde t0   je čas počátku treku  a t4  je čas ukončení treku. 
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Jak jsme zdolávali Castor. 
 

Trochu místopisu na úvod. Castor je symetrická bílá hora, 4228 m vysoká, 
nacházející se v hřebeni táhnoucím se od Matterhornu směrem k Lyskammu. Tvoří 
hranici mezi Itálií a Švýcarskem. Tato výrazná bílá pyramida zvedající se na západ od 
sedla Felix, mající jméno hrdiny řecké mytologie nebo souhvězdí, je v kontrastu 
s mohutným masivem Lyskammu a Breithornu na první pohled skromná. Problém není 
ani tak ve výstupu na vrchol, ale spíše v přístupu k němu a dostatečně včasného 
dosažení vrcholu. 

A právě tento problém vyprovokoval část naší rodiny, tj. moji lepší polovičku 
Janu, mě, Filipa a Martina, který vzal sebou ještě 2 kamarády Bobíse a Lukáše, 
abychom se pokusili strávit část naší letní dovolené zdoláváním této hory. 

Odjíždíme v sobotu  28.července z Prahy směrem přes Německo 
k Bodamskému jezeru a pak přes Švýcarsko k Ženevskému jezeru a odtud směrem na 
Martigny, kde je již vyzkoušený bivak u sadu s meruňkami (i když ještě ale nebyly dost 
zralé a část výpravy to pocítila později, když se to zrovna nehodilo). 

V neděli přejíždíme průsmykem Sv.Bernarda do Itálie. Do tunelu nás 
nedostanou, i kdyby nám za to měli platit, a taky jsme se chtěli podívat, kudy že to 
táhnul ten Hanibal se svojí sloní armádou. No, my měli pěkné počasí a dobrou silnici, 
ale těm slonům tenkrát se asi moc dobře nešlapalo. 

V poledne pak vjíždíme do údolí Aosty a v odpoledních hodinách dojíždíme do 
východiska naší cesty do Brussonu. Trochu jsou dešťové přeháňky a tak se jdeme 
zeptat do informačního střediska na předpověď. Slibují nám nic neříkající ustálené 
počasí, čert aby se v tom vyznal, tak si bereme alespoň orientační mapku, abychom 
věděli, kudy vlastně nahoru. 

V pondělí ráno nás probouzí slunečné počasí, tak ještě rychle popojedeme až 
kam se dá, do vesničky Saint-Jacques, kde silnice SS 506 končí.  Na velkém parkovišti 
před vesnicí (to malé v centru je již beznadějně obsazené) balíme věci, abychom se 
vydali na minimálně dvoudenní výpravu do neznáma. 

Cesta na Castor je dlouhá a musí se minimálně jednou přespat. Ještě v neděli 
večer telefonicky zjišťujeme, že nejvýhodnější a nejvýše položená chata na přespání, 
Refuge des Guides D´Ayas je beznadějně obsazena jakousi horoškolou, která se tam 
učí lézt na ledovcích. Proto si alespoň  rezervujeme místo v Refuge O.Mezzalama, ve 
výšce 3008 m. Pro 6 lidí ubytování se slevou na základě průkazek Alpenverein celkem 
za 100,- DM je celkem přijatelné.  

Celou dlouhou a únavnou cestu údolím přes Plan de Verraz kolem Modrého 
jezera nás doprovází slunečné a teplé počasí, takže když krátce po páté hodině 
odpolední dorazíme spálení jak raci na chatu, vrháme se dychtivě na potůčky vody, 
vytékající z ledovce, a vaříme čaj a polívku a zase čaj. Chata je zatím prázdná, ale 
k večeru dorazí další „lezci“ a malá noclehárna je rázem těsná. Na postelích jsou jen 
dvě deky, zimomřivá část výpravy vzdychá, jakápak bude v noci zima (kdopak to asi 
byl?). V noci je však kupodivu teplo, stačí spát jen v trenýrkách a tričku pod jednou 
dekou a ještě se člověk potil. Šli jsme spát brzo, ráno se musí vstávat hodně časně. 



                 
 
 
 
 
 
 
 

RAC enka  01 / 02 
 

34

 
Spojené síly Rače a ACA dobývají Cinque Torri v Dolomitech 

Foto  Roman Eder 
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Ráno skutečně již první nedočkavci vstávají v půl čtvrté, aby využili tvrdý zmrzlý sníh 
na ledovci. My vyrážíme asi v půl páté, za tmy, do nepřehledného terénu s ledovcem, 
vybaveni jen jednou (špatnou) čelovkou a kapesní svítilnou. Ještě že bylo jasno a byla 
vidět světýlka lidí, co šli před námi, jinak jsme tam bloudili dodnes. Asi za hodinu a půl 
jsme dorazili na výše položenou chatu, kde se ještě spokojeně vyspávalo. To už ale 
bylo vidět, takže další cesta, už jen čistě po ledovci směrem vzhůru, byla příjemnější 
(pokud se cesta nahoru dá nazvat příjemnou). Počasí bylo nadále příznivé, takže za 
svitu slunečních paprsků a s překrásnými pohledy na okolní vrcholky (pohled na 
Matterhorn z druhé strany je docela netradiční a dlouho nám trvalo, než jsme se shodli, 
který kopec to vlastně je). 

Po dvou hodinách dosahujeme sedla Col de Verraz (3850 m), které odděluje 
Castor od Polluxe, což je o trochu nižší  blízký soused Castora. Dobří jedinci dělají oba 
dva vrcholy najednou během jednoho dne. My jsme tak dobří nebyli, hlavně na 
Bobísovi a Lukášovi se projevuje, že jsou poprvé v takto vysokých horách. Ze sedla 
pak již následuje závěrečný velmi strmý výstup po úbočí  Castora. Cesta se vine 
nahoru v serpentinách, navázání na lanech je nutné, projevuje se řidší vzduch, po 10 
krocích se odpočívá.  

Za hodinu a půl se dostáváme na vrcholový, cca 50 m dlouhý hřeben, což je 
doslova hororová, velmi vzdušná záležitost. Ušlapaná sněhová pěšinka, na šířku dvou 
bot vedle sebe, žádný sněhový mantinel a na obě dvě strany skoro kolmé srázy, 
minimálně 400 m dlouhé. Tam potkáváme horského vůdce ze Slovenska, který nám 
dodává odvahy  a radí, abychom šli těsně za sebou, že to nebude tak hrozný. No, 
neměl pravdu, ale zvládli jsme to, dokonce jsme tam i fotili a točili na video.  

A pak už byl vrchol, plošinka, kam jsme se tak akorát vešli, pod námi další lidi, 
který pokračovali dál v hřebenovce na Lyskamm. Ovšem odměnou nám byly nádherné 
výhledy, jak směrem na Lyskamm a Breithorn, tak na druhou stranu na Matterhorn.. 
Chtěli jsme si dát vrcholovýho panáka – slivovice v placatici byla perfektně vychlazená 
– ale při pomyšlení, že budeme muset absolvovat cestu po hřebínku zpět, nás nějak 
přešla chuť.  Takže po 20 minutách nastupujeme zpáteční cestu, již na hřebeni se 
projevuje, že dolů se chodí hůř než nahoru.  Cestou po serpentinách po úbočí Castora 
potkáváme lidi, kteří nahoru vlečou skialpinistický lyže a dokonce snowboardový prkna. 
Jak ale na nich jezdí, na to jsme nečekali, neboť cesta dolů byla dlouhá a chtěli jsme 
do večera sejít až k autu. 

Díky „ustálenému“ slunečnímu počasí se nám to skutečně podařilo, cestou jsme 
se ještě více připekli, takže bloňďák Bobís byl skutečně červený jako uvařený rak. Sníh 
na ledovci byl již velmi měkký a bořili jsme se leckdy až po kolena, dokonce jsme 
jednou šlápli do nějaké malé trhliny. Když jsme přišli k chatě, kde jsme přespávali, byli 
jsme pěkně promočený. 

Po dojedení všech zásob a částečném usušení jsme během tří hodin dorazili 
zpět k autům a pak dojeli zpět do východiska naší cesty, do Brussonu. 

Díky hezkému počasí jsme prožili 2 nádherné dny, dokonce i Bobísovi a 
Lukášovi se první alpinistická výprava líbila, a protože se ani nikdo nezranil a neztratil, 
dá se považovat uvedená výprava za úspěšnou. 

 

       Ivoš 
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KALENDÁŘŘŘŘ  AKCÍ  2002 
5.1. Holý vrch - první slanění horo 
HO Bohnice svařené víno a tradiční horolezecký seminář   

     

2.2. Jeseníky - Boganův memoriál  běžky 
organizátor: Vláďa Weigner, tel.z. 24941863, d.4718682    

     

6.4. Těptínský Bláťák WRC 
organizátor: Jarda Tůma, Pavel Sláma   

     

19.-21.4. Choustník - memoriál Luboše Koubíka WRC 
organizátor: Pavel Koubík, Vláďa Martinovský horo 
     

27.4. Boudecká rokle MTB 
organizátor: Karel Berndt, HK Mšeno   

     
4.-12.5. Arco ?  horo 
organizátor: K2  ?   

     
květen Haute route  skialpinistický přechod západních 

Alp (Chamonix - Zermatt) 
skialpy 

organizátor: Jíra Škrdlant   

     
17.-19.5. Jasoň & Drsoň WRC 
organizátor: Hynek Urban, David Hart   

     
30.5.-1.6. Kokořínský survival WRC 
organizátor: Karel Berndt, Martin Mráz   

     
7.- 9.6. Chebská Pánev WRC 
organizátor: Martin Lorenc,  Jíra Škrdlant   
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21.-23.6. MTB TRIATLON pro každého 10.ročník WRC 
trasa: plavání - 1 km      kolo - 50 km      běh - 5 km   
organizátor: Venca Jakubů     

     
4.- 7.7. ? Alpy ? Lienzské Dolomity horo 
organizátor: Honza Štykar, Honza Šabata, Jíra Škrdlant   

     
16.-18.8. Krkonoše WRC 
  Co se vejde do Marušky - bodované spurty   
organizátor Radek Chlumský, tel. 57322187, 0602-393 395   

     
24.-31.8. Paklenica aneb po stopách Sama Hawkinse horo 
organizátor: Honza Kábrt, Honza Šabata   

     
6.-8.9. Jeseníky WRC 
organizátor: Pepa Vosolsobě, tel. 0602-314340   

     
13.- 15.9. Rožmberská kůže  WRC 
   na česko-rakouském pomezí   
organizátor: Jarda Řízek   

     
září/říjen Vysoké Tatry horo 
     
říjen Hon na lišku horo OB 
  Kokořín - Ráj   
organizátor: Mrazík, Berndt   

     
listopad Orienťák pražských horolezců horo OB 
organizátor: Milan Hokr   

     
22.-24.11. Poslední slanění   
  dle dohody se v září určí místo popřípadě změna datumu   
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KILIMANDŽÁRO 
Významný objev – průzkum Cimrmanova odkazu ve východní Africe 

Ing.Stanislav Synek, Dr.Otakar Vojtíšek 
(převzato z bulletinu HO Slavia VŠ č.5) 

 
 První československá expedice (Jaroslav Jakeš, Bernard Jamnický, Stanislav 
Synek, Otakar Vojtíšek) do jednoho z nejkrásnějších pohoří světa – Ruwenzori dosáhla 
25.2.1975 úspěšně svého cíle – nejvyššího vrcholu Margherita 5119 m) v masivu 
Mt.Stanley. Tohoto mýty opředeného pohoří na západní hranici Ugandy, známého již 
z dob Ptolemaiových pod názvem Měsíční hory, dosáhli členové expedice po více než 
měsíčním putování z Káhiry podél toku Nilu, když jako jedni z prvních bělochů vůbec 
prostoupili po souši bez vlastních dopravních prostředků napříč celým jižním Súdánem. 
 
 Nyní po dlouhém třídění získaných poznatků předkládáme naší veřejnosti poprvé 
plody naší další badatelské činnosti. A nejsou to plody ledajaké. Jde o velmi významný 
ojev z oboru cimrmanologie, který před zasvěcenými i laickými obdivovateli otevírá 
pohled na nové, dosud neznámé, a nebojím se říci otevřeně, netušené pole působnosti 
vynikajícího českého génia – Jary da Cimrmana. 

 

 O českém polyhistoru Járu 
da Cimrmanovi je známo, že byl 
úspěšně činný v takových 
směrech, že pro zkoumatele 
odkazu velikého Mistra je 
efektivnější vycházet 
z předpokladu, že Cimrman 
zabrousil do všech oblastí lidské 
činnosti a bádat, v kterých 
oblastech Cimrman činným 
nebyl, než postupně objevovat, 

ve kterých oblastech činný byl. Je tedy s podivem, proč vyvolalo ve světě takové 
překvapení senzační odhalení časopisu „East African Hunting  and Fishing“, že proslulý 
bílý lovec, který si svými střeleckými úspěchy při lovu divoké zvěře v 80. letech 19. 
století vysloužil  od vděčného domorodého obyvatelstva (ano, vděčného, nezapomínejte, 
že tehdy na rozdíl ode dneška ještě ohrožovala zvířata lidi) přízvisko Killing Man Járo (v 
domorodých ústech zkomoleně Kili-Man-Džáro), nebyl žádný korunní princ vystupující 
inkognito, jak se dosud mělo za to, nýbrž náš Jára da Cimrman. A je jen logické 
předpokládat, že Cimrman, který tak rád okoušel od všeho, nenechal nevyužity ani 
ostatní příležitosti, které mu jeho pobyt ve východní Africe s cirkem Krakoviak v letech 
1886-1888 skýtal. Mohla snad v mozku, v němž při pohledu na africkou zvěř vznikla 
myšlenka „Budu střílet“ , při pohledu na majestátní nejvyšší horu Afriky, na tento vulkán 
hrdě nesoucí svou čepici věčného sněhu tak blízko rovníku, nevzniknout myšlenka 
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„Vylezu na ni“ ? O tom snad nemůže pochybovat ani největší skeptik (srovnej stať 
profesora Fiedlera  
„Cimrman: Aus der 
Donauebene zu den 
höchsten Gipfeln“). 
 

 Je nasnadě, že 
německé koloniální správě, 
která vydávala nejvyšší 
horu Afriky za nejvyšší 
horu Německé říše ( 
dokonce ji pojmenovala 
Kaiser-Wilhelm-Spitze, což 
mělo demonstrovat, že Tanganika je nedílnou součástí Německa), by přišlo velice vhod, 
kdyby mohla oprávněnost svých pretenzí podpořit tím, že první osobou, která vystoupila 
na nejvyšší horu Afriky byl němec, a že tedy měla zájem na tom, aby veškeré záznamy o 
předchozích výstupech osob jiného než německého původu byly zničeny. A to se jí 
s příslovečnou německou důkladností podařilo. O výstupu Járy da Cimrmana na nejvyšší 
horu Afriky nenajdeme nikde ani zmínky. 
 Nemohouc se opírat o psané dokumenty, musela se expedice Ruwenzori-Nil, 
chtěla-li potvrdit prvenství Járy da Cimrmana, uchýlit k lidové tradici. Aby byla 
vyloučena jakákoliv subjektivnost, postupovalo se přísně vědecky. V okruhu 30 mil od 
vrcholu hory byl proveden náhodný výběr 100 domorodých obyvatel, kterým všem byla 
položena stejná otázka: „Kdo prvý vystoupil na vrchol této hory?“ Aby bylo zajištěno, že 
dotazovaný otázce správně porozuměl, byla otázka položena vždy na místě, z něhož bylo 
horu jasně vidět a dotazující se při otázce ukázal paží na její vrchol. V 99 případech 
odpověď zněla: „Killing Man Járo“. To, že v jednom případě zůstala otázka bez 
odpovědi, lze vysvětlit tím, že se do náhodného výběru dostala osoba, která buď pro 
nízký inteligenční kvocient nebo pro nízké znalosti anglického jazyka i přes její jasnost 
neporozuměla. 
 A to je konec dalšího mýtu. Pravda, Hans Mayer z Lipska a Ludwig Purtscheller ze 
Salcburku vystoupili 6.října 1889 na nejvyšší vrchol Kilimandžára. Bylo to však až za 1 – 
3 roky po Járovi da Cimrmanovi. 
 Prvenství Járy da Cimrmana v další oblasti lidské činnosti je prokázáno. A jak to 
snad u Cimrmana ani jinak nemůže být, při zkoumání jeho odkazu narážíme při každém 
očekávaném objevu na objevy neočekávané. Objevili jsme, že Cimrman první vystoupil 
na vrchol nejvyšší hory Afriky Kilimandžára. To se dalo čekat. Zároveň jsme však 
odhalili i původ názvu této hory – z přízviska, jež si Cimrman vysloužil od domorodého 
obyvatelstva za zásluhy o ochranu člověka před životním prostředím. A to jistě nikdo 
nečekal. 
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La Montagne 
Specialista na Dolomity 

Vážení přátelé, 
 Patříte-li mezi vyznavače lyžování, snowboardingu, turistiky, horolezectví, 
cyklistiky, alpinismu, případně pobytu v přírodě – pak právě Vás chceme oslovit naší 
nabídkou. Jsme cestovní agentura specializující se na pobyty v italských Dolomitech. 
Nabízíme ubytování v karavanech v celoročně provozovaném kempu Col di Lana mezi 
známými středisky Cortina dAmpezzo a Arabba. V okolí se nachází nepřeberné 
množství různých možností sportovních aktivit pro náročné i pro absolutní začátečníky. 
Ti kteří vyhledávají krásy a scenérie hor a milují pobyt v přírodě, mají jedinečnou 
možnost se tohoto nasytit a investovat přitom znatelně méně prostředků než je 
obvyklé. 
 Kemp se nachází v nadmořské výšce 1530 m 700 km od Prahy. Leží 
v překrásném prostředí pod sedlem Falzarego. K dispozici jsou zde sprchy s teplou 
vodou, WC, umyvárna nádobí, bistro. Karavany jsou vybaveny 2 x 2 složitelnými lůžky, 
2 plynovými vařiči, světly, základním nářadím, zásuvkami 220 V, plynovými kamny a 
kuchyňskými potřebami. 
 Další informace, ceny, fotky a mapu najdete na internetu na adrese  
http://www.sweb.cz/laMontagnedolomity 
 Příjemné sportovní vyžití v Dolomitech Vám přeje 

 Mgr.Jiří Říha 
 U Struhy 1129 
290 01  Poděbrady . 

tel. 0602-344 667   lamontagne@seznam.cz 
 

 
David Šabata 

 
Honza Štykar 

Trochu lezení v okolí sedla Falzarego 
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 Adresář Rače 
JMÉNO PŘÍJMENÍ TITUL TEL a Mail PSČ MĚSTO ULICE 

      členové       

Jaroslav  Brouček RNDr. 
z.6142-4309, d.57721762, ebr@volny.cz 0603-
795127 252 30  Řevnice Nádražní 1/178 

Eva Broučková    d.57721762,   0737-344358   ebr@volny.cz 252 30  Řevnice Nádražní 1/178 

Jiří Dušek   d.7913758,  0602-393396    jirkadusek@volny.cz 149 00  Praha 4 Modletická 1390 

Štěpán Heger   stepan.heger@seznam.cz,     0602-150709 150 00 Praha 5 Erbenova 11 

Roman Hrabě    d.41441254,  0603-465320,    rhrabe@volny.cz 140 00  Praha 4 Kremličkova 7 

Svatoslav  Chamra Ing. z.2435-4550     chamra@fsv.cvut.cz 193 00  Praha 9 Třebešovská 587 

Ctirad Chlumský Ing. d.57322187,   0602-393395,  jchlumska@post.cz 150 00  Praha 5 Janáčkovo nábř.45 

Václav Jakubův   0602-237318,    d.33375162,   jakubuv@volny.cz 170 00  Praha 7 Pplk.Sochora 26 

Jan Kábrt PhDr. 
z.24875620, f.24875612, d.44462807, 0605-944180,  
jkabrt@cap.cz 

147 00  Praha 4 Jeremenkova 14 

Jonáš Kábrt   d.44401448,   0606-357634    jobrt@centrum.cz 143 00  Praha 4 Plevenská 3116 

Luboš Koubík   + Ing. r.0361-801113,  391 55  Chýnov Nádražní 131 

Pavel Koubík       0606-423438,   evropan@atlas.cz 158 00 Praha 5 Souběžná I  126/9 

Tomáš Koudelka   0603-525095, koudelka.tomas@post.cz 350 02  Cheb Blanická 20 

Gabriela Koudelková  RNDr. 
d.0166-432662, 0603-293278, z.0166-436299 
gkoudelkova@iol.cz 

350 02  Cheb Blanická 20 

Vladimír  Martinovský    
z.6705-2659, d.72766710, martin02@pre.cz  0603-
737058 140 00  Praha 4 JV III/8 

Jiří Plašil   z.83005-578,   d.81860395,   0603-251095 190 00  Praha 9 Bouřilova 1104 

Vítězsl.  Plašilová    0202-891865  250 75  Káraný 120   

Michal Skubenič Ing. 0603-205300    sku@iol.cz 350 01 Cheb Dlouhá 20 

Jiří Suchomel   0313-564348,    0603-542516, (r.24814676) 270 55  Pochvalov 58   

Ondřej Svoboda   51556149,   onysvob@volny.cz 152 00 Praha 5 Prosluněná 563 

David Šabata   0607-104426,   sabata@centrum.cz 142 00  Praha 4 Machuldova 570 

Tereza Šabatová   0607-104534,   terina@centrum.cz 142 00  Praha 4 Machuldova 570 

Jan Šabata Ing. 
z.67196364, 0602-544113, d.41715033, 
jan.sabata@datis.cdrail.cz 

142 00  Praha 4 Machuldova 570 

Jiří Šabata Ing. 
z.038-7313770 / 13, 0602-732419 d.038-6462669,  
sabata@bmservis.cz 

370 01  Č.Budějovice Schneiderova 14 

Ludmila Šabatová   z.61001324,   d.41715033  sabatova@vpupraha.cz 142 00  Praha 4 Machuldova 570 

Vít Šanovec   d.9911882,   0603-447489 252 29  Dobřichovice Březová 671 

Petr Šarapatka Mgr. d.72743339,   0607-634681 101 00 Praha 10 Ruská 72 

Jan Šercl Mgr. 
d.20922906, 0603-197141, sercl@cmail.cz, 
sercl@utc.cz 

150 00 Praha 6 U Roztockého 
Háje 923 

Radka Šerclová Ing. d.20922906,   0603-848661  150 00  Praha 6 U Roztockého 
Háje 923 

Ivo Štolc Ing. 
z.33026-314,-306, f.-405, d.81972262, 0602-215456,  
ivo.stolc@ezpraha.cz 

190 16  Praha 9 Žichlinská 1673 

Jan Štykar   d.41405274 , 0777-876765  honzastykar@raz-dva.cz 140 00 Praha 4 Maroldova 5 

Pavel Štykar   d.71740318,  101 00 Praha 10 Ruská 18 

Petr Tlachač   d.0312-693349, 0602-318024 273 42 Stehelčeves 153   

Petr Valenta   petrvalenta@centrum.cz   0602-588491 160 00 Praha 6 K Červ. Vrchu 13 

Božena Valentová   Bozena.Valentova@mmr.cz   0603-578535 160 00 Praha 6 K Červ. Vrchu 13 

Jan Zerzán   z.6971559 Alka@telecom.cz,   0602-319990 100 00 Praha 10 Ruská 138 



                 
 
 
 
 
 
 
 

RAC enka  01 / 02 
 

42

      Hosté       
Karel  Berndt   

d.84842060, 0607-677602 
elena.berndtova@pragonet.cz 

180 00  Praha 8 Podlipného 833/16 

Roman Eder   0602-696840,  d.0165-602896   romed@iol.cz 353 01 Mar.Lázně Palackého 68 / 63 

Libor Gut Ing. 81982883,   0603-437799,  zahrada@gutflora.cz 250 82  Úvaly Dobročovice 32 

Dana Gutová Ing. 81982883,   0603-569996 250 82  Úvaly Dobročovice 32 

David Hart   
0301-721646,   sks-hart.david@iol.cz,   0602-385735, 
0606-617477 

256 01 Benešov Nová pražská 401 

Jiří Heráf Ing. 
z.41440770 /282, d.24221325, 0606-650382  
herafj@pragoprojekt.cz 

110 00 Praha 1 Skořepka 2 

Libor Hnyk RNDr. z.67196389, d.51818135,   libor.hnyk@datis.cdrail.cz 150 00 Praha 5 Renoirova 592/11 

Marie Hokrová   xhokr@fd.cvut.cz,   d.51640292 252 28 Černošice Střední 377 

Slavoj Hokr   
d.6835461 z.41402563, 41404674 /526, 0603-
573880, hokr@geodet.cz,    ová0737-751958 130 00  Praha 3 Na Rovnosti 19 

Václav Jindrák   
„Jindrak“<mandikm@kolektory.mepnet.cz  0602-
615075   

257 89 Heřmanicky Křenovičky 4 

Josef  Koudelka   d.3010617, z.21802226,  Josef.Koudelka@csni.cz 160 00 Praha 6 Stachovská 
34/186 

Karel Kubín   0602-399094,   kkubin@cz.ibm.com 158 00 Praha 5 Nám.Jos.Machka 
443/7 

Jiří Mazanec    
d.51640461, 41483230, 0602-380808  
mazanec@inservis.com 

252 28  Černošice Střední 359 

Martina Remondeulaz   00-41-27-3068158 1911 Ovronnaz 
Mayens de 
Chamoson  CP 
934 

Martin Richter   66035490 ,   d.6431327,   0603-452981 140 00  Praha 4 Na hřebenech I 
673/19 

Jiří Říha    
d.0324-626217, 0602-344667 
lamontagne@seznam.cz 

290 01  Poděbrady U struhy 1129 

Jaroslav  Řízek RNDr. 
z.0361-811835, d.812361, 0602-206907, 
gservis@mbox.vol.cz 

391 65 Bechyně U nádraží 599 

Zdeněk Sedláček    
d.51566353, 0603-441449, z.61216819 
zsedlacek@gnome.cz 

150 00 Praha 5 Na Pláni 5 

Markáta Svobodová   51556149 152 00 Praha 5 Prosluněná 563 

Ivana Šimánková    d.6431327, 0602-144007, ivanasimankova@volny.cz 140 00  Praha 4 Na hřebenech I 
673/19 

Jiří Škrdlant Dr 
d.0166-35801, z.31258, 0603-583568 
skrdlant.jiri@worldonline.cz 

350 02 Cheb Valdštejnova 49 

Luděk Šlechta   0607-962605,   02-6845367 130 00 Praha 3 Pod Lipami 87 

Hynek Urban   0602-114407,   Hynek.Urban@nokia.com 277 24 Vysoká u Mělníka 
81 

  

Zdeněk Voda Mgr. 
z.24251868,   d.756824   zdenekvoda@cobx.cz, 
0604-262733 

106 00  Praha 10 Mládežnická 3062 

Radek Vondra   d.72735222,   0602-614793,   rvondra@volny.cz 100 00  Praha 10 Bělocerkevská 14 

Josef Vosolsobě Ing. 
z.71084 - 296, 144,   f.706463,    d.7864784,      
0602-314340,   vosol@esonic.cz 

109 00  Praha 10 Janovská 375 

Petr Vrňák   0602-615376,   vrnak@ceps.cz 140 00 Praha 4 Bítovská 1227/9 

Vladimír  Weigner Ing. 
d.4718682, z 24941863, 0603-158107, 
adv.hol@worldonline.cz 

142 00  Praha 4 Liškova 533 

Jiří Zbytovský   3164520,   Zbytovsky<ovaasu@mvcr.cz> 160 00 Praha 6 Ke Džbánu 8 

Vladimír  Žahour MUDr. 0324-615175,   zahour@razdva.cz   0777-037798 290 01 Poděbrady Fuegnerova 29 

      přátelé a rod.příslušníci       
Petr Adrian   0603-503977,   petradrian@volny.cz       

Jan Bezděk   0166-433794 350 02 Cheb Matěje Kopeckého 
5 

Radek Duda   0326-721507,      d.-916728 294 71 Benátky n.J Čeňka Prause 421 

Petr Dušek Ing. d.894104    dusek@jircany.tondach.cz 130 00  Praha 3 Biskupcova 30 
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Zora Dušková   d.7913758 149 00  Praha 4 Modletická 1390 

Erik  Frei    d.74775730 100 00  Praha 10 U krbu 9 

Věra  Hájková    d.0164-613434 363 01  Ostrov Jáchymovská 170 

Martin Hannsmann   0166 / 528366 352 01 Aš Koperníkova 
2038/35 

Jan Hiller jr.    3297931 160 00  Praha 6 Thákurova 14 

Milan Hokr Mgr. milan.hokr@vslib.cz,   0604-744920       

Dana Hrabětová    d. 41441254 140 00  Praha 4 Kremličkova 7 

Jan  Hřebec      152 00  Praha 5 Na Srpečku 18 

Juliána Chlumská   d.57322187    jchlumska@post.cz 150 00  Praha 5 Janáčkovo nábř.45 

Radek Kekrt   z.61303171,   d.20941244   kekrtr@timken.com 250 67  Klecany Větrušice 122 

Jiří Kintšner   jirkins@seznam.cz       

Lenka Klikarová   
d.6271911, z.24941863, 0604-231443,  
advhol@brailcom.cz 

130 00 Praha 3 Ševčíkova 1294 / 
1 

Libor Koudelka Ing. 
(r.20970199), (615)-2260123 
lkoudelka@kurzynske.com 

TN37216 
USA 

Nashville 2709 Gear Street 

Dalibor Krejsa Ing. 0166-527300    Dalibor.Krejsa@rexam.com 352 01 Aš Koperníkova 3 

Martin  Lorenc Mgr. 0166-434443,    0603-193223 350 02 Cheb V zahradách 12 

Jaroslav  Mašek Ing. z.83870400,    d.8542068,    trisoft@telecom.cz 180 00  Praha 8-Boh Dolákova 797/11 

Radek Miláček   4171 1562 142 00  Praha 4 Jalodvorská 9 

Martin  Ministr    
61142847, d.44461043, 0604-252481 
mministr@app.cz 

140 00  Praha 4 Jeremenkova 64 

Martin Mráz Ing. 
0602-253619 , 66310942 
"Mrazik"<meico@mbox.vol.cz> 

130 00 Praha 3 K Lučinám 3 

Alexandr  Namyslov    0206-685858,   0604-506151,   0737-384211 277 11  Neratovice Na Výsluní 
1304/19 

Michal Pelikán   michal.pelikan@commerzbank.cz    d.8557233 180 00 Praha 8 Ratibořská 748/36 

Luděk Pravda    0602-356200,    arda@ms.anet.cz 170 00 Praha 7      

Jarda Radovnický MUDr. 0603-230121    d.0166-528514 352 01 Aš kpt.O.Jaroše 10 

Jiří Rulf    d.83932425,   0602-290945    jumar@volny.cz 190 00  Praha 9 Danielova 424 

Michael Sedláček  Ing. 
376532, d.435315, 0602-302290, 
Sedlacek@bropy.cz 

140 00  Praha 4 Na Dolinách 2 

Lenka Sedláčková   d.51566353    lsedlackova@accom.cz 150 00 Praha 5 Na Pláni 5 

Pavel Sláma   slama@uzlabina.cz 104 00  Praha 10 Na Blanici 431 

Jan Střelka   
„Strelka“<mandikm@kolektory.mepnet.cz   
d.71910314 

140 00  Praha 4 Nechvílova 
1833/84 

Pavel Šach   0603-243990,  d.6911513,   tercie@ini.cz, z.6270469       

Jan  Šír   
z.0326-986141, jan.sir@cdlkabel.cz , 
honzasir@volny.cz , 0604-297176 

      

Radka Tkáčiková   
d.0432-529558, 0604-702106 
Radka.Tkacikova@seznam.cz 

512 46  Harachov  19   

Jarda Tůma   
d.61215582, z.66026271, 0602-208744, f.6848740 
tuma@rohe.cz 

140 00  Praha 4 Pod Terebkou 4 

Robert  Voráček    d.702798, 0604-994516 102 00  Praha 10 Dolnoměcholupská 
215/4 

Radek Žáček   6511244,    r.zacek@seznam.cz 190 00  Praha 9 Jablonecká 711 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 

RAC enka  01 / 02 
 

44

 
Když do Švýcarska, tak k Martině a Paulovi do 

horského střediska poblíž Sionu. 
 

V zimě lyžovačka, v létě turistika a lezení, po 
celý rok termální bazén. 

 

Ubytování je vhodné pro ucelené skupiny, které si ve společné kuchyni a jídelně 
nepolezou vzájemně na nervy. V chatě „Les Ormeaux“ je 5 dvoulůžkových pokojů 
(do dvou je možná přistýlka, chata „Pekato“ je rozdělená na 2 a 3 dvoulůžkové 
pokoje, každá část s vlastním zázemím. K sedačkové lanovce je to 2-3 km vlastní 
dopravou nebo skibusem. K dispozici je také termální bazén pod střechou i širým 
nebem. 
Telefonovat, vznášet dotazy a na místě konverzovat můžete francouzsky, německy, 
anglicky a česky. 
 
Martina   &   Paul   REMONDEULAZ (Kozlová)     Chalet  „Les Ormeaux“ 

Mayens de Chamoson 
CP 934 

tel.  00-41-27-306 81 58                                             1911   OVRONNAZ 


