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RAČ   Sezóna 2002 

 
Jaká byla  ? 

 
Cestovatelsky úspěšná 
 

- Indonésie, Polynésie  -  Libor 
Hnyk 

- Mexiko – Tomáš Koudelka 
- Mongolsko – Vláďa Weigner, 

Honza Štykar, Markéta 
Svobodová 

- JV Asie – Ministr a Radúza 
 
 
Zdravotně celkem dobrá 
 

- Jirka Plašil prošel letos bez 
zlomeniny – mimořádný 
úspěch !!! 

- Libor Hnyk vystoupil bez 
úhony na soptící vulkány, ale 
bude se muset naučit přecházet 
ulici a vyhýbat motorkám 

- Jirka Dušek byl potrestán za 
nadváhu, přílišnou lezeckou 
aktivitu a výběr jističe získává     
cenu Gábiny Koudelkové 
– Tlama roku 

- Jonáš Kábrt byl naopak 
potrestán za lezeckou pasivitu zlomenými prsty v hospodě 

 
 
Lezecky sportovně amatérská 
 

-  Dolomity – sk. Cadini a Falzarego, cesty  III – V a něco ferat  ( Štykaři, Šabati, 
Šerclovi + 99 Hokrů) 
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- Paklenica ,  kraťasy v dohledu parkoviště a 2 cesty na Aničku  v rozmezí  IV – VI  
už po několikáté  (nejtěžší cesty asi David ?) 

- Vysoké Tatry – Lomničák (Stanislawski) a Žlutá stěna (Korosadowicz) - klasika za 
V – skupina Old Men and their children 

- Mallorca – Valenťáci – lezecky poznávací 
- Verdon, Monaco, Finale  -  nějaké pětky ?  Honza Štykar, Štěpán Heger, Tereza 

Šabatová 
 
 
Nad ostatními akcemi ční výstup na Mont Blanc 
 
 

Cenu  Honorace Bénedict de Saussure  za vůdcovské služby 
a za nejvyšší aktivitu v letošní sezóně získává  věrný horský 
vůdce  Jacques Štykar a  
Cenu  Jacquesa Balmata a 
Michela Gabriela Pacarda za 
vědecký přístup a vytrvalost 
získávají sir John Hard řečený  
Tenisball a lady Radka. 
Cena symbolizuje výkon při 
výstupu na vrchol Evropy, 
srovnatelný s hrdinstvím 
zobrazených prvovýstupců a 
zároveň 3 svíce, jak říkáme 
v jižním Tyrolsku Drei Zinnen, 

naznačují další smělé plány tohoto družstva. 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 

RAC enka  02 / 03 
 

5

Batizovská dolina 
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Velká studená dolina 
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Klubové a svazové příspěvky 
 
 

Upozorňuji členy Rače, že již mohou 
platit příspěvky na rok 2003. V novém roce 
se budem zřejmě scházet na Brumlovce – 
je tam lezecká stěna pro sportovce i 
osvěžovna pro ťukací partu. Zatím jsou 
domluvené klubové schůze na pravidelné 
první pondělky v měsíci vždy ve 20 hodin, 
v častějším lezení nebude nikomu 
bráněno. Případné změny zveřejníme na 
webových stránkách. Klubový 
příspěvek činí za rok 100 Kč, 
průkaz ČHS na rok 2003 stojí 300 
Kč (pro mládež do 18 let 140 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 
ústavu tělovýchovného lékařství 
v Salmovské. Konkrétní termín si každý 
domluví na telefonu 224915108, 
224915124, 22496111.  

 
Honza Šabata 
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V rámci akce „šetřte naše lesy“ je výsledková listina redukovaná, kompletní se 180 
WRC 02          World  
závod   Těptínský  Choustník Drsoň Kokořínský Chebská 
   bláťák       Survival Pánev 

závodník   závodní stáj po
ř. 

bo
dy

 

po
ř. 

bo
dy

 

po
ř. 

bo
dy

 

po
ř. 

bo
dy

 

po
ř. 

bo
dy

 

Honza Šabata 7 RAČ 4 17, 9 15,29 24 14,7   ,   , 
Jaroslav Řízek 90 VR-Dopito 3 18, 1 20, 11 17,83   ,   , 
Hynek Urban 151 Čuníci 2 19,   , #### 19,57 5 16,73 1 20, 
Libor Gut 20 Alpin   , 12 13,53 8 18,48 4 17,69   , 
Honza Štykar 5 RAČ   , 4 18,24 1 20, 1 20,   , 
Pepasol 2 RAČ 4 17, 9 15,29   ,   , 4 5,63 
Markéta Svobodová 145 RAČ   , 4 18,24 1 20, 6 15,57   , 
Honza Kábrt 10 RAČ 4 17, 9 15,29   ,   ,   , 
Erik Frei 51 Otradovice   , 8 15,88   ,   ,   , 
Ivo Štolc  11 RAČ 9 12,   , 24 14,7   ,   , 
David Hart 68 Čuníci 2 19,   , #### 19,57   ,   , 
Jan Šercl 141 RAČ   , 7 16,47   ,   ,   , 
Zdeněk Sedláček 37 HoSpo   ,   , 20 15,87 10 9,55   , 
Václav Jindrák 35 CycloKern   ,   ,   ,   ,   , 
Zbyněk Engel 233 KLUB 1 20,   , 5 19,13   ,   , 
Karel Berndt 148 hk Mšeno   ,   , 6 18,91 #### 18,46   , 
Martin Mráz 149 Alpin   ,   , 6 18,91 #### 18,46   , 
Radek Vondra 1 VR-Dopito 5 16, 1 20,   ,   ,   , 
Vlad.Weigner 83 AdventureHoliday   , 10 14,71 8 18,48   ,   , 
Jan Šír 209 HoSpo   , 1 20, 29 13,   ,   , 
Jiří Škrdlant 6 AlpinClubAš   ,   ,   ,   , #### 15, 
Pepis Koudelka 17 LokoLbc 6 15,   ,   ,   ,   , 
Jirka Zbytovský 18 HO Ruzyně 6 15,   ,   ,   ,   , 
Radek Chlumský 28 RAČ 5 16,   ,   ,   ,   , 
Jakub Mareš 140 Gnome   ,   , 20 15,87   ,   , 
Michal Pelikán 193 Mentolová smrt   ,   , 21 15,65   ,   , 
Filip Haněk 262 Imitace   ,   , 10 18,04   ,   , 
Jarda Krajník 277 Imitace   ,   , 10 18,04   ,   , 
Korbel 311 Řízek Tábor   , 1 20,   ,   ,   , 
Lenka Sedláčková 80 HoSpo 11 2,31   ,   , 12 8,01   , 
Zuzana Sedláčková 301 HoSpo 11 2,31   ,   , 10 9,55   , 
Zabadal 304 KLUB 1 20,   ,   ,   ,   , 
Martin Střelka 380 HoSpo   ,   ,   ,   ,   , 
Miloš Náprstek 381 Bobíci   ,   ,   ,   ,   , 
Pavel Hokr 176 Černošice   ,   ,   , 2 19,23   , 
Vlad.Martinovský 3 RAČ   , #### 18,82   ,   ,   , 
Pavel Koubík 181 RAČ   , #### 18,82   ,   ,   , 
Kubrt 312 0   , 3 18,82   ,   ,   , 
Pavuša 313 0   , 3 18,82   ,   ,   , 
Matěj Sedláček 300 HoSpo 11 2,31   ,   , 12 8,01   , 
Jaroslav Holoubek 375 VNŠ   ,   ,   , 3 18,46   , 
Pavel Štykar 206 RAČ   , 4 18,24   ,   ,   , 
Martin Ministr 12 HoSpo 3 18,   ,   ,   ,   , 
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startujícími je na webu včetně výsledků jednotlivých závodů 
Rač Cup  2OO2      
Triatlon Krkonoše Jizerky Rožmberk     
  zrušeno           

po
ř. 

bo
dy

 

po
ř. 

bo
dy

 

po
ř. 

bo
dy

 

po
ř. 

bo
dy

 

  WRC   poř. 
5 16,     2 19, 2 18,75   100,74 Honza Šabata 1 
2 19,       , #### 17,5   92,33 Jaroslav Řízek 2 
  ,     4 17,   ,   92,29 Hynek Urban 3 
4 17,       , 2 18,75   85,45 Libor Gut 4 
3 18,       ,   ,   76,24 Honza Štykar 5 
  ,     3 18, 5 15,   70,92 Pepasol 6 
9 12,       ,   ,   65,80 Markéta Svobodová 7 
  ,     3 18, 5 15,   65,29 Honza Kábrt 8 
9 12,     6 15, 4 16,25   59,13 Erik Frei 9 

11 10,     2 19,   ,   55,70 Ivo Štolc  10 
  ,     4 17,   ,   55,57 David Hart 11 
7 14,     6 15,   ,   45,47 Jan Šercl 12 
  ,     #### 18,   ,   43,42 Zdeněk Sedláček 13 
1 20,       , 1 20,   40,00 Václav Jindrák 14 
  ,       ,   ,   39,13 Zbyněk Engel 15 
  ,       ,   ,   37,37 Karel Berndt 16 
  ,       ,   ,   37,37 Martin Mráz 16 
  ,       ,   ,   36,00 Radek Vondra 18 
  ,       ,   ,   33,18 Vlad.Weigner 19 
  ,       ,   ,   33,00 Jan Šír 20 
  ,       , 3 17,5   32,50 Jiří Škrdlant 21 
  ,     5 16,   ,   31,00 Pepis Koudelka 22 
  ,     5 16,   ,   31,00 Jirka Zbytovský 22 
8 13,       ,   ,   29,00 Radek Chlumský 24 
  ,     7 13,09   ,   28,96 Jakub Mareš 25 
  ,     9 10,18   ,   25,83 Michal Pelikán 26 
  ,     11 5,45   ,   23,50 Filip Haněk 27 
  ,     11 5,45   ,   23,50 Jarda Krajník 27 
  ,       , 8 2,16   22,16 Korbel 29 
  ,     8 11,18   ,   21,50 Lenka Sedláčková 30 
  ,     10 8,27   ,   20,13 Zuzana Sedláčková 31 
  ,       ,   ,   20,00 Zabadal 32 
  ,     1 20,   ,   20,00 Martin Střelka 32 
  ,     1 20,   ,   20,00 Miloš Náprstek 32 
  ,       ,   ,   19,23 Pavel Hokr 41 
  ,       ,   ,   18,82 Vlad.Martinovský 43 
  ,       ,   ,   18,82 Pavel Koubík 43 
  ,       ,   ,   18,82 Kubrt 43 
  ,       ,   ,   18,82 Pavuša 43 
  ,     10 8,27   ,   18,59 Matěj Sedláček 49 
  ,       ,   ,   18,46 Jaroslav Holoubek 50 
  ,       ,   ,   18,24 Pavel Štykar 53 
  ,       ,   ,   18,00 Martin Ministr 54 
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Pavel Sláma  38 TUSL #### 18,   ,   ,   ,   , 
Honza Střelka 52 HoSpo   ,   ,   ,   ,   , 
Venca Jakubův 60 RAČ   ,   ,   ,   ,   , 
Jarda Tůma 98 TUSL #### 18,   ,   ,   ,   , 
Jirka Linhart. 228 0   , 5 17,65   ,   ,   , 
Broňa 314 0   , 5 17,65   ,   ,   , 
Jaroslav Radovnický 30 AlpinClubAš   ,   ,   ,   , 2 17,5 
Pavel Šmíd 134 JH-ACA   ,   ,   ,   ,   , 
Dalibor Šnek Krejsa 288 AlpinClubAš   ,   ,   ,   , 2 17,5 
Martin Koubík 182 RAČ   , 6 17,06   ,   ,   , 
Martin 321 0   , 6 17,06   ,   ,   , 
Libor Hnyk 124 RAČ   , 7 16,47   ,   ,   , 
Olaf Šnaider 50 Otradovice   ,   ,   ,   ,   , 
Dovaly 377 AlpinClubAš   ,   ,   ,   , 3 15, 
Egert 378 AlpinClubAš   ,   ,   ,   , 3 15, 
Ivan Mikeš 379 0   ,   ,   ,   ,   , 
Aleš Procházka 309 0   , 10 14,71   ,   ,   , 
Ivana Procházková 310 0   , 10 14,71   ,   ,   , 
Jiří Šabata 169 Rač   , 11 14,12   ,   ,   , 
Pavel Daňha 218 KIN ČB   , 11 14,12   ,   ,   , 
Karel Kubín 178 Vrků 7 14,   ,   ,   ,   , 
Petr Vrňák 179 Vrků 7 14,   ,   ,   ,   , 
Jiří Suchomel 106 RAČ   ,   ,   ,   ,   , 
Lhota 387 Otradovice   ,   ,   ,   ,   , 
Gábina Koudelková 19 RAČ   , 12 13,53   ,   ,   , 
Kolb. 382 Gnome   ,   ,   ,   ,   , 
Petr Adrian 33 HoSpo   ,   , 29 13,   ,   , 
Marie Hokrová 180 nevis   ,   ,   , 8 12,85   , 
Radek Miláček 305 PRE   , 14 12,35   ,   ,   , 
Vašek Dvořák 322 0   , 14 12,35   ,   ,   , 
Jitka Bartáková 293 RAČ 9 12,   ,   ,   ,   , 
Mašková 318 Eelektroizola   , 15 11,76   ,   ,   , 
Štaubová 319 Eelektroizola   , 15 11,76   ,   ,   , 
Hanka Marešová 155 Gnome   ,   ,   ,   ,   , 
Střelková 211 HoSpo   ,   ,   ,   ,   , 
Tomáš Králík 136 VR-Dopito   ,   , 35 10,79   ,   , 
Zuzana Řízková 174 VR-Dopito   ,   , 35 10,79   ,   , 
Jirka Plašil 54 RAČ   ,   , 36 10,57   ,   , 
Ondřej Plašil 58 Plaš-team   ,   , 36 10,57   ,   , 
Lída Šabatová 183 RAČ   ,   ,   ,   ,   , 
Dana Gutová 200 RAČ   ,   ,   ,   ,   , 
Jindra Borovský 219 Černošice   ,   ,   , 14 6,27   , 
Kamila Hnyková 306 Barandov   , 16 5,79   ,   ,   , 
Petr Hnyk 307 Barandov   , 16 5,79   ,   ,   , 
Radim Hnyk 308 Barandov   , 16 5,79   ,   ,   , 
Pavla Nováková 203 Šumperk   ,   ,   ,   , 4 5,63 
Mirka Nováková 204 Šumperk   ,   ,   ,   , 4 5,63 
Venuše Votrubová 290 Čuníci   ,   ,   ,   , 5 3,75 
Petr Gut 201 RAČ   , 18 3,08   ,   ,   , 
Fanda Koudelka 289 RAČ   , 18 3,08   ,   ,   , 
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  ,       ,   ,   18,00 Pavel Sláma  54 
  ,     #### 18,   ,   18,00 Honza Střelka 54 

#### 18,       ,   ,   18,00 Venca Jakubův 54 
  ,       ,   ,   18,00 Jarda Tůma 54 
  ,       ,   ,   17,65 Jirka Linhart. 59 
  ,       ,   ,   17,65 Broňa 59 
  ,       ,   ,   17,50 Jaroslav Radovnický 63 
  ,       , 3 17,5   17,50 Pavel Šmíd 63 
  ,       ,   ,   17,50 Dalibor Šnek Krejsa 63 
  ,       ,   ,   17,06 Martin Koubík 70 
  ,       ,   ,   17,06 Martin 70 
  ,       ,   ,   16,47 Libor Hnyk 78 
  ,       , 4 16,25   16,25 Olaf Šnaider 81 
  ,       ,   ,   15,00 Dovaly 88 
  ,       ,   ,   15,00 Egert 88 
6 15,       ,   ,   15,00 Ivan Mikeš 88 
  ,       ,   ,   14,71 Aleš Procházka 93 
  ,       ,   ,   14,71 Ivana Procházková 93 
  ,       ,   ,   14,12 Jiří Šabata 97 
  ,       ,   ,   14,12 Pavel Daňha 97 
  ,       ,   ,   14,00 Karel Kubín 100 
  ,       ,   ,   14,00 Petr Vrňák 100 
  ,       , 6 13,75   13,75 Jiří Suchomel 104 
  ,       , 6 13,75   13,75 Lhota 104 
  ,       ,   ,   13,53 Gábina Koudelková 108 
  ,     7 13,09   ,   13,09 Kolb. 111 
  ,       ,   ,   13,00 Petr Adrian 112 
  ,       ,   ,   12,85 Marie Hokrová 117 
  ,       ,   ,   12,35 Radek Miláček 122 
  ,       ,   ,   12,35 Vašek Dvořák 122 
  ,       ,   ,  12,00 Jitka Bartáková 126 
  ,       ,   ,  11,76 Mašková 128 
  ,       ,   ,  11,76 Štaubová 128 
  ,     8 11,18   ,  11,18 Hanka Marešová 132 
  ,     8 11,18   ,  11,18 Střelková 132 
  ,       ,   ,  10,79 Tomáš Králík 136 
  ,       ,   ,  10,79 Zuzana Řízková 136 
  ,       ,   ,  10,57 Jirka Plašil 138 
  ,       ,   ,  10,57 Ondřej Plašil 138 
  ,       , 7 7,05  7,05 Lída Šabatová 155 
  ,       , 7 7,05  7,05 Dana Gutová 155 
  ,       ,   ,  6,27 Jindra Borovský 159 
  ,       ,   ,  5,79 Kamila Hnyková 164 
  ,       ,   ,  5,79 Petr Hnyk 164 
  ,       ,   ,  5,79 Radim Hnyk 164 
  ,       ,   ,  5,63 Pavla Nováková 167 
  ,       ,   ,  5,63 Mirka Nováková 167 
  ,       ,   ,  3,75 Venuše Votrubová 173 
  ,       ,   ,  3,08 Petr Gut 174 
  ,       ,   ,  3,08 Fanda Koudelka 174 
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Jak jsme lezli nebo nelezli na 
sopky na Jávě 

 
 Prvním naším cílem byla Merapi. Tato sopka se tyčí nad multikulturním městem 
Yogyakarta. Západně od města je největší buddhistická mandala světa Borobudur. 
Stovky let ležela zasypaná v popelu z Merapi, než ji v minulém století vědci vykopali. 
Patnáct kilometrů východně je zase obrovský hinduistický komplex Prambanan. Dodnes 
tu za úplňku vrcholí v otevřeném divadle epos Rámajána. Ve městě je zase rozsáhlý palác 
místního sultána. Pro muslimské obyvatele Yogyakarty je to jejich jediný vládce a 
nikoho nezajímá, že Indonésie je republika. V rozvalinách mešity se provozují s velkou 
oblibou přísně zakázané kohoutí zápasy. V bývalém harému sultána nás provázel 
křesťan, jehož brácha muslim vyráběl z kůže figurky pro stínové divadlo Wayang Kulit, 
které se hraje také na motiv Rámajány. Nad tím vším se tyčí Merapi a hrozí všem stejně – 
muslimům, křesťanům, hinduistům i buddhistům. Zajeli jsme do městečka Kaliurang 

ležícího přímo na svazích Merapi. Tady nám 
místní hoteliér naznačil, že pokus vylézt na 
Merapi je asi jistějším pokusem o odchod na 
onen svět než skok z Nuselského mostu. 
Letos je prý stoprocentní jistota obrovské 
erupce. Jenom se prý neví, kdy bude. Každý 
den stéká se sopky asi osmkrát za den proud 
lávy. V noci jsme šli na vyhlídku pokochat se 
pohledem na lávu. Kvůli mrakům jsme ovšem 
nic neviděli. Vůbec nás neuspokojila kronika, 
v které  jeden Slovák bájil o tom, jak je to 
bezvadné vidět létat vzduchem obrovské 
žhavé balvany. Přesunuli jsme se proto do 
národního parku Bromo-Tengger-Semeru, 
kde se nachází nejvyšší sopka Jávy Semeru 
(3670m). Tento vulkán je také velice aktivní, 
bouchá každých patnáct minut. Velká erupce 
prý hrozí pouze s 88 procentní 
pravděpodobností, takže nám bylo řečeno, že 
bychom výstup ke kráteru mohli eventuelně 
přežít. Ty menší časté erupce lidi u kráteru 
většinou nezahubí, pokud ovšem vítr 

nefoukne mrak jedovatého plynu právě na ně. 
Nejdříve jsme dojeli k vulkánu Bromo.  Pšouky Semeru 
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Výhled na Bromo a Semeru z vrcholu Penanjakanu 
 

  
 

Pohled na kráter Bromo v kaldeře Tengger 
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kráter Batok 
 

 
 

Semeru 
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Tato sopka je snad jediná na světě, kde až na okraj kráteru vedou schody. Přímo pod 
kráterem je hinduistický chrám národa Tenggerů. Ti se živí tím, že movité turisty dopraví  
až ke schodům na koních nebo v džípech. V noci se ovšem jezdí na okraj kaldery 
Tengger na vrchol Penanjakan, odkud je klasický výhled na Bromo a Semeru. V době 
východu slunce je tu jako na Václaváku. Jakmile se  slunce vyhoupne nad okraj obzoru, 
všichni Indonésané vydechnou nadšením a okamžitě se ženou do džípů a odjíždějí pryč. 
Je to jakoby rozhodčí odpískal konec zápasu. Západní turisté, kteří přijeli také džípy, 
chvíli vzdorují, ještě by si rádi vychutnali krásu rodícího se dne. Nemilosrdně jsou však 
také zahnáni do džípů a deset minut po východu slunce už tu není nikdo. Tedy téměř 
nikdo, občas se najde nějaký 
pomatenec, který jako my sem vyleze 
po svých. Od Broma je to den 
pochodu do osady Ranu Pani, která je 
východištěm pro výstup na Semeru. 
Odtud vede až pod horu poměrně 
dobře udržovaná stezka. Je dlouhá 17 
kilometrů a vzdálenost od hory si 
můžete ověřovat podle betonových 
patníků každých sto metrů. 
Některé patníky však již leží povalené 
v okolním pralese. Během cesty vám 
nad hlavami občas skákají opice ze 
stromu na strom. V místech 
s výhledem můžete pozorovat 
jednotlivé pšouky Semeru. Jediným 
zdrojem vody je jezero Kumbolo. Na 
vlastní výstup se vydáváme krátce po 
půlnoci. Na horu nás leze asi dvacet – 
Indonésané, Francouzi a Češi. Rychle 
se snažíme propracovat na čelo 
skupiny. Svah je strmý, připomíná 
škvárové hřiště ovšem ukloněné o 45 
stupňů. Ti nahoře se s oblibou  trefují 
do těch spodních sprškou  kamenů. Po 
tomto hrozném svahu máme vylézt 
tisíc výškových metrů. Jestliže platí 
oblíbené rčení, že na dva kroky 
dopředu následuje jeden sesuv dozadu, 
je potřeba vylézt 1500 metrů. Těsně před východem slunce jsme nahoře. Vidíme stín 
hory v oblacích pod námi. Každou chvíli se ozve rachot a asi vteřinu poté vylétne 
z kráteru obrovský oblak, během několika vteřin dosáhne výšky 500 až 800 metrů. 
Mezitím kráter vzdychá, supí, kvílí. Stojíme vždycky připraveni s foťáky, abychom 
nepropásli ten správný okamžik pro fotku. Vítr se zmocní jedovatého mraku až několik 

Kamile se kouří z hlavy na vrcholu Semeru 
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set metrů nad kráterem, takže nás tyto jedy bezprostředně neohrožují. Po hodině na 
vrcholu jsme si řekli, že jsme již sopku  pokoušeli dost dlouho a sestup zahajujeme jako 
první. Stékáme s lavinou kamení rychle dolů, chceme být dole dřív než začnou 
sestupovat ostatní. Prach potom smýváme v čistých vodách jezera Kumbolo. Další den 
jsme již na korbě náklaďáku a jedeme k další indonéské sopce Kawah Ijen. V kráteru této 

sopky je nejkyselejší jezero na světě. 
Francouzi tu uprostřed jezera naměřili 
PH 0.41, přičemž světový rekord 
naměřené kyselosti v přírodě mimo 
laboratoře je 0.39. Doprostřed jezera 
jeli na gumovém člunu. Udělat se na 
tomto jezeře jde pouze jednou, potom 
už po vás zůstanou v lepším případě  
pouze zlaté zuby, pokud ovšem jimi 
disponujete a pokud je někdo vyloví. 
Další zvláštností Kawah Ijen je síra. 
Nedaleko od břehu jezera vyvěrají 
silné solfatary a místní dělníci tu 
primitivním způsobem těží síru. 
Výpary mají kolem 200 stupňů. Síra 
se nejdříve sráží ve formě oranžové 
kapaliny a následně ve formě žlutých 
kamenů, mnohdy připomínající 
krystaly. Ty si dělníci nakládají do 
dvou košů na bambusové tyči, 
vynášejí je k okraji kráteru a potom 
ještě tři kilometry je snášejí k silnici. 
Jeden náklad jsem si zvedl na ramena 
a měl jsem co dělat. Náklad váží 
obvykle mezi 70 a 90 kg. Uprostřed 
sestupové trasy je domek s váhou, kde 
se náklady váží. Dělníci mají postavy 

nám důvěrně známých vietnamských trhovců. Náklad, který nesou, převyšuje jejich 
tělesnou váhu o dvacet až šedesát procent. Za svou celodenní práci dostanou mizerných 
několik dolarů. Okamžitě si člověk začne vážit, že žije v té proklínané středovýchodní 
Evropě. Nakonec jsme se přesunuli na Bali. K výstupům na sopky již nedošlo. Při 
přecházení silnice mě srazil kluk na motorce, takže místo krásných výhledů se sopky 
Agung jsem se kochal pohledem na pohlednou doktorku, sešívající mi levou nohu. 
Vyprávění o Balijských sopkách bude tedy snad příště.      

 

Libor Hnyk 
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doprava po Mongolsku 
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               brod domorodý jezdec 

 

 
 

Mongolské rodiny se se svými stády a veškerým majetkem několikrát do roka stěhují 
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Mongolsko 
 

 První moje cesta do Mongolska, zaměřená hlavně na suchý jih země, byla velmi 
zdařilá a vzbudila ve mě tyto úmysly:  

 
1. Rozhodně se do Mongolska vrátit 
2. Písečné duny v Gobi i úžasné skalní útvary Ikh Gazarin Chuluu východně od 

Mandalgovu byly sice naprosto unikátními zážitky nicméně příště by to chtělo i 
nějaké vysoké hory 

3. Při další cestě pokud možno snížit čas strávený drkotáním po mongolských cestách 
 
 Bod 1 se podařilo splnit a po náročné logistické přípravě, kdy výprava rozdělena 
do dvou skupin a ty do několika podskupin, se všichni jednoho srpnového rána zdárně 
setkáváme na letišti v Uliastai, hlavním to městě ajmagu Zavchan, asi 700 km vzdušnou 
čarou na západ od Rudého Bohatýra, což je překlad názvu hlavního města Mongolska 
Ulaanbaataru. Dokonce se nás schází více než bylo plánováno. Kromě 12 základních 
účastníků přibyla ještě Slovenka Renata, kterou jsme potkali na Šeremetěvu a která 
nahradila gynekologa Jindřicha odpadnuvšího v důsledku poněkud vzedmuté hladiny 
naší národní řeky v předchozích dnech. Naštěstí nikdo – ani z té části výpravy, u které by 
se to spíše dalo očekávat – jeho pomoc nepotřeboval. Přibyl Adam, kamarád a český 
konzul v Mongolsku, kterému se podařilo na chvíli opustit svůj diplomatický post 
v hlavním městě, a Dalibor, dobrodruh, kterého Adam přibral sebou. Nutno ještě zmínit 
dva muže důležitosti nejvyšší, nejskvělejšího průvodce po Mongolsku Encha, který 
následkem studia geologie v Bratislavě a manželství se Slovenkou Alenou kromě své 
mongolské mateřštiny mluví i plynně slovensky a jehož dvěma auty se budeme vozit, a 
Munchnasta, druhého šoféra, který mluví plynně pouze mongolsky, ale umí opravit auto 
kdekoliv ve stepi. 
 Bod 2 se snažíme plnit hned v následujících dnech. Nejvyššími horami Mongolska 
jsou Tavan Bogd Uul (4374 m) v Mongolském Altaji na styku hranic Mongolska, Číny a 
Ruska a Mönch Chajrchan Uul (4362 m) asi 300 km jihovýchodněji v provincii Chovd, 
který je dle některých dohadů dokonce vyšší než prvý jmenovaný. Tam my sice 
nejedeme, ale i náš cíl se nezdá být nezajímavý. Je jím nejvyšší vrchol Changajských hor 
Otgon Tenger Uul, v naší mapě s přiřazenou výškou 3905 m. Z letadla jsme mohli 
pozorovat jeho severní svahy a sněhovou čepici a dohadovat se, kudy asi povede výstup. 
Informace byly totiž jinak opravdu velmi skoupé. První i druhé vydání Lonely Planet, 
které se jinak poměrně detailně zabývá kdejakým okresním hnízdem, například shodně 
uvádí takovéto vyčerpávající informace: 
„Drsní horolezci se možná budou chtít vypravit na Otgon Tenger Uul, asi 40 km 
východně od Uliastai. Se svými 3905 metry je to nejvyšší štít Changaj Nuruu a nyní je 
součástí 96,000-hektarové přísně chráněného území Otgon Tenger“.  



                 
 
 
 
 
 
 
 

RAC enka  02 / 03 
 

20 

 O tom, z které strany je lepší vystupovat a co budou drsní horolezci potřebovat, ani 
slovo. Ani Ench mnoho neví, jeho žena Alena nejprve emajluje, že na vrchol možno 
vystoupit jen se zkušeným průvodcem a i tak je to nebezpečné. Až později získává 
informace od jakýchsi cizinců, že za dobrého počasí od severu možno vystoupit bez 
větších problémů a bez specielní výzbroje. Tři dny před odletem pak dochází zpráva, že 
ministr ekologie zakázal výstupy z důvodu ochrany věčného ledu proti pošlapání. Adam 
žádá o povolení diplomatickou cestou, ale ani dopis s razítkem ambasády nemá úspěch. 
No, zkusíme dojet alespoň co nejblíž pod kopec. 
 Na tržišti nakupujeme něco čerstvých potravin a ve velkém konzumujeme těstové 
taštičky plněné skopovým masem (búz), které zapíjíme slaným zeleným čajem s mlékem. 
A pak už pryč z města (všechna mongolská města se vyznačují poměrně vysokým 
stupněm ošklivosti) vzhůru do hor proti směru, kterým ženou mongolští „kovbojové“ svá 
stáda. Je konec léta a tak se rodiny pastevců začínají stěhovat do níže položených údolí. 
Koně, krávy, ovce, kozy, velbloudi a především jaci táhnoucí dřevěné káry, jejichž kola 
vlastně koly nejsou neboť  jsou víc čtyřhranné než kulaté. 
 Po delší jízdě dojíždíme k jakémusi pionýrskému táboru, kde se Ench vyptává na 
další cestu přiopilých jedinců, údajně strážců parku. Žádné povolení po nás nechtějí, radí 
nám ale špatně, po delší jízdě prudce do kopce po balvanité cestě začíná být zřejmé, že 
jsme měli jet po druhé straně údolí. Zatímco auta se vracejí zpět a hledají brod pro 
vozidla, my si protahujeme nohy a vydáváme se po svých modřínovým lesem k potoku, 
hledáme brod pro pěší a pak netrpělivě čekáme, zda se ještě za světla sejdeme, neboť auta 
nikde. Konečně obě přijíždí a po chvíli jízdy rozhoduje Ench, že zatáboříme, protože 
cesta dál už se zdá nesjízdná i pro tak úžasná vozidla jako je Enchův UAZ a Mitsubishi. 
GPSka ukazuje nadmořskou výšku 2450 m a podle mapy jsme asi 10 km daleko od 
vrcholu našeho kopce, jehož vrchol tušíme někde za hřebenem ohraničujícím z jihu údolí 
naší říčky. Domlouváme postup na ráno, někteří jdou spát, zbytek sedíme u ohně a 
vychutnáváme náš první večer v krásné mongolské přírodě.  Zespodu přijíždějí 2 jezdci a 
přisedají k našemu ohni. Po chvilce „rozhovoru“, který s nimi vede Adam v mongolštině, 
z nich vypadává zneklidňující informace, že jsou strážci parku a chtějí po nás, abychom  
zavolali Encha. Situace se zdá vážná, nedají se odbýt ani tak závažným sdělením, že 
Ench je unaven, odpočívá a jednání s ním je proto třeba odložit na následující den. 
Tvrdošíjně sedí u ohně a dočkají se, protože Ench nic zlého netuše se probudil a šel si 
ulevit. Vše ale dobře dopadá, o nějakém zákazu výstupu se nezmiňují, asi se k nim 
z Ulanu ještě nedonesl, jde jim jenom o zaplacení vstupu do parku, které náš rozpočet 
snadno unese. 
 Poslední srpnové ráno je dosti studené, jak bývá ve slušných horách zvykem, a 
všechno je trochu jinak než se dohodlo. Jediní, kdo jsou schopni vyrazit opravdu brzy 
jsou Alena s Helenou. Vstali za tmy a z tábora odchází už v 9, těsně po rozednění. Zde je 
nutně třeba krátké zmínky o mongolském čase. Jsme na 97,5° vých.délky, náš čas 
skutečný je tedy o 6,5 hodiny více než světový. Letní mongolský čas pro většinu území 
(kromě 3 nejzápadnějších ajmagů) je ale UT + 9 hodin, o dvě a půl hodiny více. Vyrazili-
li tedy naše dámy v 9 hodin, podle pánaboha bylo teprve půl sedmé. Honza s Markétou, 
Adam a já vyrážíme asi čtvrthodinu po nich, cestou ještě docházíme Dalibora, který to 
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také stihl. Bohužel přísloví „ranní ptáče dál doskáče“ ne vždy platí, Alena s Helenou se 
nechaly zlákat bočním hřebenem, který jen zdánlivě vede směrem k vrcholu Otgon 
Tengeru. Ve skutečnosti je mezi ním a horou ještě hluboké údolí s jezerem. My, co jsme 
šli za nimi, jsme postupovali poměrně velmi  svižně a bylo nám divné, že je nejen 
nedocházíme, ale ani nikde před námi nevidíme.  
 Zbytku adeptů na vrchol se nechce v chladném ránu příliš tlačit na pilu a vyrazí 
dost pozdě. Celkem rozumně pak výstup vzdají a věnují se fotografování, hledění do dáli 
a podobným činnostem. Výstup totiž trvá mnohem déle než jsme očekávali. Asi 2 hodiny 
zabere cesta vzhůru údolím k vlastnímu úpatí. Vede tundrovou vegetací, které dominuje 
červená barva podzimně zbarveného listí zakrslých bříz a vrbiček. Občas nutno obcházet 
podmáčená místa, ale celkem to jde. Místy sledujeme stopu, kterou zde poměrně nedávno 
vyjelo nějaké vozidlo. Občas mizí v zcela „nesjízdném“ terénu, z kterého však na druhé 
straně kupodivu vždy pokračuje dál. Nepřekvapuje nás proto, když na pláni v uzávěru 
údolí objevujeme stát několik stanů a auto. Patří mongolským horolezcům, které pak 
potkáme během dalšího výstupu. Poté, co jsme viděli kudy jejich auto muselo projet, 
vůbec nemáme ale našim řidičům za zlé, že se o to nepokusili. Taky bychom už pak 
nemuseli dojet nikam jinam. Přeskakujeme potok a po druhé straně údolí vystoupáme na 
výšinu s ovoo – kamennou mohylkou omotanou bleděmodrými stuhami a obloženou 
drobnými „dárky“, typickou dominantou většiny mongolských důležitých rozcestí, 
vrcholů a sedel. Je odtud krásný pohled jak na náš kopec, tak na boční hřebeny, na celé 
hlavní údolí pod námi i do postranního údolí s krásným jezerem. Je 12 hodin. Pohled nás 
utvrzuje v tom, že výstup sice nebude technicky náročný, nebude ale ani nijak příjemný 
neboť budeme vzlínat vzhůru převážně balvanitou sutí – nejprve na ploché temeno 
severně od vrcholu, pak mírně po jeho vrcholu a nakonec dlouhým hlavním výšvihem 
zakončeným až na samém konci bílou čepicí vrcholového ledovce. Zdá se to nedaleko, 
ale GPS-ka bohužel prozrazuje, že nás čeká ještě více jak kilometr výškového převýšení. 
První strmou suť na temeno plochého hřebene zvládáme poměrně rychle a cesta pod 
hlavní výšvih vede po balvanité pláni téměř po rovině. Začínají poletovat sněhové vločky 
a mrazivě foukat, viditelnost však naštěstí zůstává dobrá. Na začátku dlouhého výšvihu 
potkáváme zmíněné Mongolce. Mají velkou radost, že byli na vrcholu a potvrzují nám, 
že ač cepíny a mačky sebou mají, nejsou k výstupu nezbytně třeba. Pak už zbývá jen 
nekonečné stoupání po šutrech, které nebere konce. Závěrečný úsek po sněhu je pak už 
jen poměrně krátký a naprosto bez obtíží.  
 Poměrně pozdě odpoledne (v 17 hod.) stojí naše pětičlenná skupinka konečně na 
vrcholu a dokonce tak, že i s vlajkou, kterou překvapivě vylovil z baťohu Dalibor. Pan 
konzul žádnou nevzal, měli jsme mu udělat průser a napsat stížnost na Ministerstvo 
zahraničí. Přestože o jiných Češích, kteří by na tomto kopci byli před námi, nevím, 
pochybuju ale, že bychom byli prvními. Je to hlavně úplně jedno.  
 Moje GPSka ukazuje 4012 m, Adamova 4020 m, tedy o více jak 100 m víc, než je 
v naší mapě. Skoro bych tomuto údaji věřil víc než té mapě, na jiné jsem ostatně viděl 
také údaj nad 4000 m. A ten závěrečnej kopec byl zatraceně dlouhej ! Jak je ale nějaký 
kopec přesně vysoký je přeci taky dost jedno, hlavně, jestli má člověk z výstupu na něj 
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radost a dobrý pocit. Ten my máme, je kalený jen tím, že se to nepovedlo i ostatním, 
které o to hodně stály – mám na mysli naše zbloudilé ženské.  
 Je trochu zvláštní stát na ledovci, ale všude okolo (kromě několika sněžných polí 
na severních svazích) vidět jen hnědou suchou horskou krajinu. Před odjezdem jsem se 
těšil na zelenější krajinu,  předchozí rok jsme cestou do Gobi projížděli ve stejnou dobu 
východním okrajem  Changajských hor a v suché poušti pak vzpomínali na krásná zelená 
horská údolí, kterými vedla. Tento rok bylo prý ale léto mimořádně suché a pohled na 
vyprahlou krajinu pod námi byl zklamáním a nemilým  překvapením už při letu 
z Ulaanbaataru do Uliastai.  
 Sestup pod úbočí je odporný a chůze údolím zpět do tábora nekonečná. 
Sestupujeme trochu jinudy než jsme vystupovali a to je chyba. Místo rovného úseku po 
kamenité pláni pod hlavním svahem si to namíříme rovnou dolů k jezeru, suť je zde 
hodně strmá a tvořená velmi labilním navrstvením velkých ostrých balvanů, které se při 
každém šlápnutí dávají do pohybu. Vybral jsem si snad nejhorší možnou trasu, a tak 
ostatní, kteří šli více vpravo, byli dole dříve a během čekání mohli sledovat oslavný tanec 
mongolských alpinistů kolem ovoo. Poslední část cesty šlapeme už za naprosté tmy, do 
tábora docházíme před 23 hodinou a oceňujeme, že nám kamarádi nechali něco k snědku. 
I když výstup nebyl žádnou extrémní záležitostí, nejednalo se ani o relaxační akci. 
Nachodili jsme asi 25 km, nastoupali 1600 m a stejné množství sestoupili, většinu z toho 
v protivné suti. Na nohách jsme byli 14 hodin pouze s několika krátkými zastávkami. 
 Druhý den odjíždíme  údolím dolů zpět k Uliastai, protože další den ráno Adam 
letí zpět do úřadu. V horách zůstává Dalibor, který chce uskutečnit několikadenní čundr 
bez přesného plánu. Dostává se při něm na druhou stranu hřebene a vidí Otgon Tenger 
z jihu (viz  foto). Dle jeho soudu by byl výstup z této strany obtížnější. 
 My po rozloučení s Adamem trávíme ještě skoro celé dva týdny ježděním po 
zajímavých místech provincií Zavchan a Chovsgol. Navštěvujeme sladkovodní jezero 
Char Nuur, slané jezero Telmen Nuur a před dlouhým přesunem zpět do Ulanu jezdíme 
na koních po horách v okolí největší mongolské turistické atrakce, velkého a hlubokého 
sladkovodního jezera Chovsgol Nuur, které je svým charakterem obdobou asi jen 300 km 
vzdáleného Bajkalu. Bod 3 (viz začátek článku) se příliš splnit nepodařilo, v autech jsme 
strávili moře času. V Ulanu po závěrečném společném „banketu“ v čínské restauraci se 
opět dělíme na skupiny a podskupiny, ruská sekce se vrací přes Irkutsk a Petrohrad, 
čínská přes Peking a Moskvu.  
Těm, kdo nemají rádi asfaltové silnice a vydrží bez teplé vody více dní, Mongolsko vřele 
doporučuju. 
 
 

Vláïa Weigner 
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Vrchol  Otgen Tenger (4015 m) 
 

 
 

Otgen Tenger od SZ ve směru našeho výstupu
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Domorodý rybář Voburka 
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Tenisová sezóna  
Rok obyčejného člověka 

srovnávací studie 
 
1. Čím se liší horolezec od 
obyčejného člověka 
Horolezec je nadčlověk. Je urostlý, 
vysoký a ramenatý, odvážný, silný, 
samostatný, cílevědomý, charakterní,  
společenský, odolný, bystrého ducha, 
udatný, šikovný, rozhodný, skromný, 
nezištný, zdravý, zkušený, dobře se 
orientující a má přehršle volného času.  
Ale já jsem jen obyčejný člověk, jsem 
malý, hubený, slabý, nesamostatný, bez 
vůle, s křivými zády, nespolečenský, 
neduživý, mdlého ducha, bojácný, 
nešikovný, a tak dál a tak dál. Přestože 
tohle všechno vím, kdysi jsem se 
rozhodl, že budu horolezcem. 
 
2. Čím se liší horolezec 
Račista od normálního 
horolezce a čím od 
normálního člověka 
Typický horolezec Račista v principu 
oplývá shodnými vlastnostmi jako 
Horolezec. Možná je jen trochu víc 
zaneprázdněn pozemskými starostmi, 
jako že živí manželku (manžela) a děti, 
bolí ho klouby a záda a je ukrutně línej. 
Taky se od Horolezce trochu liší tím, že 
moc neleze po skalách.  
Od obyčejného člověka se ovšem Račista 
liší výrazně. Do skal se přece jen někdy 
vypraví a taky se někdy vypraví na kolo. 
Račista se též od obyčejných lidí liší tím, 
že jsou k sobě vcelku slušní a rádi se 
vidí. 

Jsem rád, že Račista jako živočišný druh 
vznikl a že jsem byl naturalizován. 
 
3. Co všechno stihne 
obyčejný člověk (Račista) 
Ráno vstane, vyčůrá se (pokud to stihne), 
nají se a mastí do práce. Pak přijde 
z práce, chvíli prudí zbytek rodiny, která 
na oplátku prudí jeho. Tak to jde pět dnů 
v týdnu.  
Víkendy jsou jiné. Obyčejný člověk jde 
do práce a vidí, že tam nikdo není a tak 
jde domů. Tím ztratí hodně času a 
entusiasmu. Zbytek víkendu stráví před 
telkou a prudí. 
Oproti tomu Račista (= trochunadčlověk) 
ví, že v sobotu do práce nemusí, naopak 
že o víkendu musí do skal nebo na kolo. 
A občas také organizovaně vyrazí. 
Ceny, které Šabata rozdává na posledním 
slanění jsou tak hodnotné, že jen blázen 
by se o ně nepokusil! 
 
4. Co všechno nestihne 
obyčejný Račista 
Z plánovaných akcí, kterých bylo celkem 
19 jsme stihli 5. Což je o dvě více než 
loni. Počítám v to i setkání na Prvním 
slanění, které máme za domem. Oproti 
tomu jsme stihli jednu masově 
neplánovanou akci. 
 
5. Kde jsme tedy byli: 
Na Prvním slanění, protože to máme 
blízko.  
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Na Choustníku, kde jsem zabloudil,  
Jonatanek nastydl a Radce se udělalo 
špatně. 
V Dolomitech, kde pořád pršelo a paní 
Šabatová se nás snažila převychovat.  
Na Triatlonu, kam jsem na start dorazil o 
2 hodiny pozdě, protože všude chodím 
pozdě  a ještě mě po cestě zajala blízká 
vojenská posádka. 
V Paklenici, kde se vše zdařilo, včetně 
výstupu na Aniču Kuk! 
A v době povodní z bezpečnostních 
důvodů na Velké Bílé hoře, kam mě 
dostrkal p. Štykar jr. 
 

6. A nakonec to hlavní 
Když to shrnu, tak rok 2002 byl za 
poslední čtyři Račí roky nejaktivnější. A 
z toho plynou předsevzetí, že příští rok 
ještě lépe! Ani v roce 2003 nehodláme 
ztratit entuziasmus a jsme přesvědčeni, 
že : 
se všude dostavíme 
všude se dostavíme včas 
si vylezeme pěkné cesty 
si zazávodíme 
si zalyžujeme 
nikoho nenamíchneme 
atd. 
 
HAPPY ALL YEAR 2003 

 
Tenisák & Radka &Jonatan Team  
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Jediní dva opravdový horolezci v Paklenici a na Mt.Blancu 
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Peilstein      Naglplatten 

 

 
Höllental 
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 Rakouské skalky  
 
 
 
 Letošní rok, stejně jako roky minulé, jsme v případě nevhodného počasí pro lezení 
na pískovcích vyráželi do rakouských skalek. O oblasti Peilstein jsem psal v Račence 
2000 (originál průvodce k dispozici u mě). O horské oblasti Wetterstein jsem měl v 
úmyslu napsat loni, ale nějak mi to nevyšlo. Pokusím se to teď trošičku napravit. Kdo má 
horské lezení ve vápenci rád, tomu tuto oblast vřele doporučuji. Řada starších klasických 
cest je dojištěna borháky. Najdete zde cesty od 5 do 20 délek. Nástup pod stěny z chaty 
Wettersteinhütte trvá asi hodinu až hodinu a půl. Ubytovat se můžete v kůlně s palandami 
vedle chaty za velice přijatelnou cenu. Více informací naleznete na 
http://www.volny.cz/honzadrn/aktuality/wetterst.htm. 
 
 V letošním roce jsme na jaře vyrazili do oblasti Höllental (Rax, Schneeberg). Jedná 
se o poměrně rozsáhlou oblast, kde najdete klasické Klettergarten nacházející se pár 
minut od silnice až po několikadélkové stěny, ke kterým musíte překonat převýšení 
kolem 800m. Neocenitelnou pomůckou při orientaci nám byl ručně psaný a vynikající 
průvodce Kletterführer Höllental od místního nadšence Thomase Behma. Řada nových 
cest je právě od něho. Několik jsme jich lezli a byly skutečně dobře odjištěné, lámavé 
části otlučené kladivem, aby nebylo již co ulomit. Přilbu přesto doporučuji. Kameny 
občas hází davy instruktorem vedených nováčků.  
 V oblasti se velice dobře kempuje, jelikož vídeňské vodárny vyhradily 
horolezcům, vodákům a bikerům místo pro bezplatné stanování a postavily budku se 
záchody a umyvárnou.  
 
 Na podzim jsme navštívili další rozsáhlou vápencovou oblast popsanou v průvodci  
Kletterfelsen  von  Wien  bis  Semmering  (kopie  k  dispozici  u  mě).  Cesty  
v jednotlivých  podoblastech  jsou  většinou  jednodélkové.  Stěny  jsou  až  Naglplatten  
snadno  a  rychle  dostupné.  Více  informací  naleznete  na  internetových stránkách  
http://www.volny.cz/honzadrn/aktuality/hwand/hohewand.htm 
 
 

Pepis Koudelka 
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Mallorca 
 
 Letos to konečně začalo vypadat, že v době podzimních plískanic vyrazíme na jih a 
zakončíme lezeckou sezónu v italském Finale. Sestava potenciálních účastníků zájezdu 
byla velmi lákavá - kromě Petra a mě Martin Ministr, Venca Jakubův, Jirka Dušek a další 
známí lezci HO Rač. Zájezd se ale neuskutečnil, protože někteří méně spolehliví jedinci 
jej začali záhy sabotovat. Jirka Dušík se „zrakvil“ už v červenci (Skalák, obtížnost cesty 
3), Martin se v září nechal Radkou zlákat na jakýsi bezvýznamný zájezd do Thajska a 
Barmy, a ti, co zbyli, začali předstírat enormní pracovní vytížení v době, kdy se na nás 
mělo smát italské slunce. Za této situace jsme se s Petrem rozhodli, že věnujeme 
plánovaný týden průzkumu lezeckých terénů na Mallorce. Vzhledem k nedostatku času 
jsme koupili zájezd od Fišera (cca 12 000 Kč na osobu za letadlo a pěkné bydlení s 
bazénem a vydatnou polopenzí), turistického a lezeckého průvodce po Mallorce (Chris 
Craggs – Rock Climbs in Mallorca) a v sobotu 19. 10. vyrazili.  
 Po nezbytném úvodním relaxu jsme si půjčili auto (cena cca 160 EUR) a 
následujících 6 dní věnovali průzkumu lezeckých a taky trochu turistických možností 
ostrova. V lezeckém průvodci je popsáno 21 lezeckých oblastí, přičemž většina z nich se 
nachází v SV části ostrova, kde je pobřeží lemováno krásným vápencovým pohořím 
Tramuntana. Stihli jsme navštívit 5 oblastí, které jsme si vybírali nejen podle množství a 
obtížnosti cest, ale i podle přístupnosti skal, což na Mallorce není úplně triviální 
záležitost. Lezecké oblasti jsou velmi rozmanité co do rozsahu (skalky s deseti . dvaceti 
cestami na jedné a kaňony s neuvěřitelným množstvím lezeckých možností na straně 
druhé), délky lezených cest (krátké i vícedélkové cesty) apod. Nejzajímavější je ale fakt, 
že zpřístupněné oblasti se zajištěnými cestami představují maximálně tak 5 % lezeckých 
možností, které na Mallorce jsou. 
 Takže – jaké je lezení na Mallorce: 
Přístup do většiny lezeckých oblastí není nijak značen, je nutno držet se detailního popisu 
v průvodci a prodírat se středomořskou flórou, která ohavně píchá a řeže. K některým 
oblastem je možné se dostat pouze přes soukromé pozemky, což znamená přelézat různé 
ploty, zídky a brány, na kterých je často nápis, že se tam rozhodně nesmí. K žádné úhoně 
jsme nepřišli, a to ani v oblasti Boquer Valley, u které autor průvodce uvádí, že v roce 
2000 tam majitel pozemku bránil nedotknutelnost svých latifundií střelnou zbraní. (Pro 
letošní rok se spokojil s tím, že zurážel nýty na cestách, takže průstup pichlavou džunglí 
byl z lezeckého pohledu zcela zbytečný.)  
 Hodně cest vypadá po letmém prolistování průvodce docela přístupně, kolem 
obtížnosti 6+, 6a francouzské / španělské klasifikace. Skutečnost je ovšem jiná, což jsme 
pochopili poté, co jsme jednu z cest v krásné oblasti Sa Gubia zhodnotili zanecháním 
jedné z našich karabin a následně pozorněji přečetli úvod průvodce. Zde je jasně řečeno, 
že hodnocení obtížnosti cest se vyvinulo odlišně než na kontinentu a je poněkud tvrdší 
(např. 6a+ ve zmíněné oblasti odpovídá 6c+ ve francouzském Buoux), takže nám zůstaly 
k přelézání většinou cesta za 4 a za 5, a i na některých z nich jsme se pěkně zapotili.  
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 Cesty jsou dobře odjištěny, ovšem takovými těmi nýty, které nejsou zaoblené, 
takže se z nich nedá slanit, ukáže-li se cesta dále neprůstupná. Proto doporučujeme 
vybavit se „smycemi nechavicemi“ nebo starými karabinami, které už jste ochotni oželet. 
Jinou možnost, kterou jsme také využili, představuje přesvědčování výkonnějších lezců, 
aby nám „matroš“ ze stěny zachránili. 
 Vzhledem k dovolenkovému tempu vstávání a lezení i výše uvedeným nástrahám 
nebyl náš pobyt lezecky tak intenzivní, jak jsme možná očekávali. Lezli jsem za  
krásného počasí (průměrná denní teplota v říjnu je 21 stupňů) a někdy jsme se stihli 
vykoupat v moři. 
Zážitky jsme doplnili několika hodnotnými výlety v pohoří Tramuntana. 
 

P. + B. Valentovi 
 

La Turbie 
 
La Turbie je poměrně malá a přehledná 

oblast, která vyniká bezprostřední blízkostí 
moře, jižní orientací a úchvatným výhledem 
na daňový ráj – Monaco. Leze se po pěkném 
vápenci s množstvím borháků a nýtů, 
převážně bez zbytečné vegetace. Čas, který 
lze strávit v této oblasti je přímo úměrný 
lezcovu umění a nepřímo jeho tempu. Na 
pětkách a jejich mutacích ( a,b,c,+,-) se dá 
vydržet tři až čtyři dny, kdo si troufne výš, 
určitě tu vydrží i týden. Píšu ale o  
francouzské klasifikaci! Cesty jsou převážně 
jednodýlkové, občas se najdou i delší (a 
těžší). Bivakovat se dá buďto přímo na 
parkovišti nad skalami, nebo v přilehlých 
squotech a tunelech. Pěkný výhled je vyvážen 
poměrně silným a častým větrem. Voda teče 
na návsi v la Turbie a víno jen o pár metrů 

dál. 
Stokilometrová vzdálenost do Finale Ligure nabízí spojit lezení v těchto dvou 

oblastech. Monte Cucco, asi nejvýznamnější stěna ve Finale, je orientována na západ a 
cesty jsou tu od jedné do třech lanových délek s výběrem obtížností od čtyřek. Lehké 
cesty opět v omezeném množství. Některé cesty zde nejsou odjištěné. Přímo pod stěnou 
je tolerované mezinárodní tábořiště s vodou. 
  

Honza Štykar 
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  KALENDÁŘ AKCÍ 2003 návrh

4.1. Holý vrch - první slanění horo
HO Bohnice svařené víno a tradiční horolezecký seminář  

1.2.  Jeseníky - Boganův memoriál  běžky
organizátor: Vláďa Weigner, tel.z. 224 941 863  

4.4.- 13.4. Přechod Alp skialpy
organizátor: Jíra Škrdlant, Jarda Radovnický  

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

18.-21.4. Velikonoce (na Vysočině?) horo
organizátor: Honza Štykar, Honza Šabata, Honza Kábrt, Slávek Hokr  cyklo

25.-27.4. Choustník - memoriál Luboše Koubíka WRC
organizátor: Pavel Koubík, Vláďa Martinovský horo

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

1.-4. 5. Saské Švýcarsko  horo
organizátor: Slávek Hokr   

16.-18.5. ? Jasoň & Drsoň WRC
organizátor: Hynek Urban, David Hart  

6.-8.6. ? Kokořínský survival WRC
organizátor: Karel Berndt, Martin Mráz  

20.-22.6. MTB Rač triatlon  -11.ročník WRC
organizátor: Honza Šabata   nebo   Venca Jakubův  
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červenec ? ? Alpy ?  Dolomity ? horo
organizátor: Honza Štykar, Honza Šabata, Honza Kábrt, Jíra Škrdlant     
červenec/srp Písecké hory MTB
organizátor: Jarda Řízek skorelauf

16.-23.8.? Paklenica  aneb po stopách Sama Hawkinse horo
organizátor: Honza Kábrt, Honza Šabata  

12.-14.9. Rožmberská kůže  WRC
organizátor: Jarda Řízek  

3.-5.10.  Jizerky WRC
organizátor: Zdeněk Sedláček   

září/říjen Vysoké Tatry horo

  termín podle aktuálního počasí  

18.10. Hon na lišku horo OB
organizátor: Abé, Mikan  

listopad Orienťák pražských horolezců horo OB
organizátor: Obročník, Šmíd 

  
21.-23.11.? Poslední slanění  
  dle dohody se v září určí místo popřípadě změna datumu  

prosinec Spisovatel - první sníh běžky
organizátor: Jarda Řízek  

? 10.1.2004 Holý vrch - první slanění horo
HO Bohnice svařené víno a tradiční horolezecký seminář  
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2003 
  

                 
  leden   únor    březen   
Po  6 13 20 27  3 10 17 24 3 10 17 24 31
Út  7 14 21 28  4 11 18 25 4 11 18 25 
St 1 8 15 22 29  5 12 19 26 5 12 19 26 
Čt 2 9 16 23 30  6 13 20 27 6 13 20 27 
Pá 3 10 17 24 31  7 14 21 28 7 14 21 28 
So 4 11 18 25  1 8 15 22 1 8 15 22 29 
Ne 5 12 19 26  2 9 16 23 2 9 16 23 30 
                 
  duben   květen   červen   
Po  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30
Út 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 
St 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25 
Čt 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26 
Pá 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27 
So 5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 
Ne 6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 
                 
  červenec  srpen   září    
Po  7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22 29
Út 1 8 15 22 29  5 12 19 26 2 9 16 23 30
St 2 9 16 23 30  6 13 20 27 3 10 17 24 
Čt 3 10 17 24 31  7 14 21 28 4 11 18 25 
Pá 4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26 
So 5 12 19 26  2 9 16 23 30 6 13 20 27 
Ne 6 13 20 27  3 10 17 24 31 7 14 21 28 
                 
  říjen    listopad  prosinec  
Po  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29
Út  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30
St 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31
Čt 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25 1
Pá 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  
So 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27 
Ne 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28 
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David v Paklenici
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RAČ v Rájci 
 

 
 

Poslední slanění v Ostrově 
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JMENO PRIJMENI TELaMail PSC MESTO ULICE 

    členové       

Jaroslav  Brouček z.2-6142-4309,   d.2-57721762, 603-795127 
jaroslav.broucek@volny.cz 252 30 Řevnice Nádražní 1/178 

Eva Broučková  d.2-57721762, 737-344358 
brouckova.eva@vfn.cz 252 30 Řevnice Nádražní 1/178 

Jiří Dušek d.2-72913758, 602-393396  jirkadusek@volny.cz 149 00 Praha 4 Modletická 1390 
Štěpán Heger stepan.heger@seznam.cz,  602-150709 150 00 Praha 5 Erbenova 11 
Roman Hrabě  d.2-41441254,  603-465320,   rhrabe@volny.cz 140 00 Praha 4 Kremličkova 7 
Svatoslav Chamra z.2-2435-4550  chamra@fsv.cvut.cz 193 00 Praha 9 Třebešovská 587 

Ctirad Chlumský d.2-57322187, 602-393395, 777-550393   
jchlumska@post.cz 150 00 Praha 5 Janáčkovo nábř.45 

Tibor Jakab 777-060871,  jakab@post.cz 101 00 Praha 10 Kodaňská 48 
Václav Jakubův 777-334101,    d.2-33375162, jakubuv@volny.cz 170 00 Praha 7 Pplk.Sochora 26 

Jan Kábrt z.2-24875620, d.2-44462807, 605-944180,  
jkabrt@cap.cz 147 00 Praha 4 Jeremenkova 14 

Jonáš Kábrt d.2-44401448, 777-616800 jobrt@centrum.cz 143 00 Praha 4 Plevenská 3116 
Luboš Koubík   + r.38-1297113,  391 55 Chýnov Nádražní 131 
Pavel Koubík     606-423438, evropan@atlas.cz 158 00 Praha 5 Souběžná I  126/9 

Tomáš Koudelka d.35-4432662 , 776-893803, 
koudelka.tomas@post.cz 350 02 Cheb Blanická 20 

Gabriela Koudelková  d.35-4432662, 603-293278, z.35-4436299 
gkoudelkova@iol.cz 350 02 Cheb Blanická 20 

Vladimír  Martinovský  z.2-6705-2659, d.2-72766710, martin02@pre.cz  
724-218804 140 00 Praha 4 JV III/8 

Jaroslav  Mašek z.2-83870400, d.2-33542068, trisoft@telecom.cz 180 00 Praha 8-Boh Dolákova 797/11 

Jiří Plašil d.2-81860395, 603-251095  plasilo@email.cz 190 00 Praha 9 Bouřilova 1104 
Vítězsl.  Plašilová  32-6991865  250 75 Káraný 120   
Michal Skubenič 603-205300  sku@iol.cz 350 01 Cheb Dlouhá 20 
Jiří Suchomel 313-564348, 603-542516, (r.2-24814676) 270 55 Pochvalov 58   
Ondřej Svoboda 2-51556149, onysvob@volny.cz 152 00 Praha 5 Prosluněná 563 
David Šabata 607-104426,   sabata@centrum.cz 142 00 Praha 4 Machuldova 570 
Tereza Šabatová 607-104534,   t_s@centrum.cz 142 00 Praha 4 Machuldova 570 

Jan Šabata 602-544113, jan.sabata@datis.cdrail.cz, 
z.251433787, honza.sabata@centrum.cz,  142 00 Praha 4 Machuldova 570 

Jiří Šabata z.38-7313770 / 13, 602-732419 d.38-6462669,  
sabata@bmservis.cz 370 01 Č.Budějovice Schneiderova 14 

Ludmila Šabatová z.220 188 350, d.2-41715033  
sabatova@vpupraha.cz 142 00 Praha 4 Machuldova 570 

Vít Šanovec d.2-57711882, 603-447489 252 29 Dobřichovice Březová 671 
Petr Šarapatka d.2-72743339, 607-634681 101 00 Praha 10 Ruská 72 

Jan Šercl d.2-20922906, 603-197141, sercl@cmail.cz, 
sercl@utc.cz 150 00 Praha 6 U Roztockého Háje 923 

Radka Šerclová d.2-20922906, 603-848661  150 00 Praha 6 U Roztockého Háje 923 

Ivo Štolc z.2-33026-314,306, d.2-81972262,  
ivo.stolc@ezpraha.cz, 602-215456 190 16 Praha 9 Žichlinská 1673 

Jan Štykar d.2-41405274, 777-876765  honzastykar@raz-
dva.cz 140 00 Praha 4 Maroldova 5 

Pavel Štykar d.2-71740318 101 00 Praha 10 Ruská 18 

Petra Štykarová 607-887760 281 63 Kostelec 
n.Č.L. Hradec 56 

Petr Tlachač d.0312-693349, 602-318024 273 42 Stehelčeves 
153   

Petr Valenta petrvalenta@centrum.cz  d.2-35355618, 602- 160 00 Praha 6 K Červ. Vrchu 13 
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Božena Valentová Bozena.Valentova@mmr.cz  d.2-35355618, 603-
578535 160 00 Praha 6 K Červ. Vrchu 13 

Jan Zerzán z.2-22851559 Alka@telecom.cz, 602-319990  
d.2-72730234 100 00 Praha 10 Ruská 138 

    hosté       

Karel  Berndt d.2-84842060, 607-677602 berndt@atlas.cz 
elena.berndtova@pragonet.cz 180 00 Praha 8 Podlipného 833/16 

Roman Eder 602-696840, d35-4602896 ro-man.seznam.cz  353 01 Mar.Lázně Palackého 68 / 63 
Libor Gut 2-81982883, 603-437799, zahrada@gutflora.cz 250 82 Úvaly Dobročovice 32 
Dana Gutová 2-81982883, 603-569996 250 82 Úvaly Dobročovice 32 

David Hart 31-7721646 ,   sks-hart.david@iol.cz, 602-
385735, 606-617477 256 01 Benešov Nová pražská 401 

Jiří Heráf z.2-41440770 /282, d.2-24221325, 606-650382  
herafj@pragoprojekt.cz 110 00 Praha 1 Skořepka 2 

Libor Hnyk z.2-514-33785, d.2-51818135, 723-572120, 
libor.hnyk@datis.cdrail.cz 150 00 Praha 5 Renoirova 592/11 

Marie Hokrová xhokr@fd.cvut.cz, d.2-51640292 252 28 Černošice Střední 377 

Slavoj Hokr d.2-84861208, z.2-41402563, 2-41404674 /526, 
603-573880, hokr@geodet.cz, ová737-751958 130 00 Praha 3 Na Rovnosti 19 

Václav Jindrák „Jindrak“<mandikm@kolektory.mepnet.cz  602-
615075   257 89 Heřmaničky Křenovičky 4 

Josef  Koudelka d.2-35310617, z.2-21802226, 737-108353 
Josef.Koudelka@csni.cz 160 00 Praha 6 Stochovská 34/186 

Karel Kubín 602-399094, kkubin@cz.ibm.com 158 00 Praha 5 Nám.Jos.Machka 443/7 

Jiří Mazanec  
d.2-51640461, z.2-41483230,  
mazanec@inservis.com  728-360799 (602-
380808)  

252 28 Černošice Střední 359 

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

Martin Richter 603-452981, d. 2-61213913 140 00 Praha 4 Na hřebenech I 673/19 

Ivana Richterová 602-144007, d. 2-61213913 
ivanasimankova@volny.cz 140 00 Praha 4 Na hřebenech I 673/19 

Jiří Říha  d.32-5626657 ? , 0602-344667 
lamontagne@seznam.cz 290 01 Poděbrady U struhy 1129 

Jaroslav  Řízek 
z.38- ? , d.38-1212430, 724-242539, 
jaroslav.rizek@seznam.cz, 
(gservis@mbox.vol.cz) 

391 65 Bechyně U nádraží 599 

Zdeněk Sedláček  d.2-51566353, 603-441449, z.2-61216819 
zsedlacek@gnome.cz 150 00 Praha 5 Na Pláni 5 

Markéta Svobodová d.2-51556149, 732 479 863, svomar@seznam.cz 152 00 Praha 5 Prosluněná 563 
Jan  Šír jan.sir@2penet.cz ,  604-742430       

Jiří Škrdlant d.35-4535801?, z.35-4531258 ?, 603-583568 
skrdlant.jiri@worldonline.cz 350 02 Cheb Valdštejnova 49 

Luděk Šlechta 607-962605, 2-6845367 130 00 Praha 3 Pod Lipami 87 
Hynek Urban 602-114407, Hynek.Urban@nokia.com 277 24 Vysoká u  Mělníka 81 
Zdeněk Voda d.2-72658497 zdenekvoda@cbox.cz, 604-262733 106 00 Praha 10 Mládežnická 3062 
Radek Vondra d.2-72735222, 777-614793, rvondra@volny.cz 100 00 Praha 10 Bělocerkevská 14 

Josef Vosolsobě z.2-71084-296,144, 602-314340, 
vosol@esonic.cz 109 00 Praha 10 Janovská 375 

Petr Vrňák 602-615376, vrnak@ceps.cz 140 00 Praha 4 Bítovská 1227/9 

Vladimír  Weigner d.2-41718682, z 2-24941863, 603-158107, 
adv.hol@worldonline.cz 140 00 Praha 4 Dolní 14 

Jiří Zbytovský d.2-?3164520, Zbytovsky<ovaasu@mvcr.cz> 160 00 Praha 6 Ke Džbánu 8 
Vladimír  Žahour 32-5615175, zahour@razdva.cz 777-037798 290 01 Poděbrady Fuegnerova 29 
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    přátelé a rod.příslušníci       
Petr Adrian 603-503977, petradrian@volny.cz       
Jan Bezděk 35-44337940 350 02 Cheb Matěje Kopeckého 5 
Radek Duda 32-6721507,  d.32-6316288 294 71 Benátky n.J Čeňka Prause 421 
Petr Dušek d.2-894104  dusek@jircany.tondach.cz 130 00 Praha 3 Biskupcova 30 
Zora Dušková d.2-72913758 149 00 Praha 4 Modletická 1390 
Jitka Fašungová 604-384396  Jitka.Fasungova@cimex.cz 140 00 Praha 4 Doudlebská 4 
Erik  Frei  d.2-74775730 100 00 Praha 10 U krbu 9 
Martin Hannsmann 35-4528366  Martin.Hannsmann@rexam.com 352 01 Aš Koperníkova 2038/35 
Milan Hokr milan.hokr@vslib.cz, 604-744920,  z.485 353 520       
Dan  Holein dholein@volny.cz       
Dana Hrabětová  d. 2-41441254 140 00 Praha 4 Kremličkova 7 
Juliána Chlumská d.2-57322187  jchlumska@post.cz 150 00 Praha 5 Janáčkovo nábř.45 

Radek Kekrt z.2-61303171,  d.2-20941244  
kekrtr@timken.com 250 67 Klecany Větrušice 122 

Jiří Kintšner jirkins@seznam.cz       

Lenka Klikarová d.2-22724563, z 2-24941863, 604-231443,  
advhol@brailcom.cz 130 00 Praha 3 Ševčíkova 1294 / 1 

Libor Koudelka (r.2-20970199), (615)-2260123 
lkoudelka@kurzynske.com 

TN37216 
USA Nashville 2709 Gear Street 

Dalibor Krejsa 35-4527300  Dalibor.Krejsa@rexam.com 352 01 Aš Koperníkova 3 

Martin  Lorenc 35-4434443, 603-193223  
martin.lorenc@mybox.cz 350 02 Cheb V zahradách 12 

Radek Miláček d.2-41711562 142 00 Praha 4 Jalodvorská 9 

Martin  Ministr  z.2-44026122, d.2-44461043, 604-252481 
Martin.Ministr@appg.com 140 00 Praha 4 Jeremenkova 64 

Martin Mráz 602-253619 , 2-66310942  mraz.martin@volny.cz 130 00 Praha 3 K Lučinám 3 
Alexandr  Namyslov  31-5685858, 604-506151, 737-384211 277 11 Neratovice Na Výsluní 1304/19 
Michal Pelikán michal.pelikan@commerzbank.cz  d.2-33557233 180 00 Praha 8 Ratibořská 748/36 
Luděk Pravda  602-356200, arda@ms.anet.cz 170 00 Praha 7      

Jarda Radovnický 603-230121 d.35-4528514  
"Radovnicky"<Skelet@mybox.cz> 352 01 Aš kpt.O.Jaroše 10 

Michael Sedláček  d.2-41430233, 602-302290, Sedlacek@bropy.cz 140 00 Praha 4 Na Dolinách 2 
Lenka Sedláčková d.2-51566353 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.2-
71910314 140 00 Praha 4 Nechvílova 1833/84 

Pavel Šach 603-243990,  tercie@ini.cz       

Radka Tkáčiková 
d.048-1529558, 604-702106 
Radka.Tkacikova@seznam.cz  
raduuuza@quick.cz 

512 46 Harachov  19   

Jarda Tůma d.2-61215582, z.2-66026271, 602-208744,  
tuma@rohe.cz 140 00 Praha 4 Pod Terebkou 4 

Robert  Voráček  602-614793 (604-994516) 102 00 Praha 10 Dolnoměcholupská 215/4
Radek Žáček d.2-86890316,    r.zacek@seznam.cz 190 00 Praha 9 Jablonecká 711 
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La Turbie  v  listopadu 


