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Sezóna 2003 
 

 V zimní sezóně kromě tradičního Boganova memoriálu a lyžování v Ovronnaz u 
Martiny byly učiněny 2 pokusy o přechod hřebene Roháčů. Po loňských sporech 
s Davidem ohledně způsobu nafukování karimatky si Honza Štykar letos jako parťáka 
vybral Terezu, ale dál nedošli. Větší štěstí na počasí jsme měli my starci s Broukem. 
Z Bílé Skály jsme se prohrabali až za Ostrý Roháč. Pak přišel trest za lenost. I když bylo 
počasí pořád slušné, nechtělo se nám další den spát ve stanu na hřebeni a při sestupu 
ke kolibě jsem v lese zapadl do sněhu a potrhal si vazy v koleně. Brouka dorazila 
pokladní na nádraží v Mikuláši. Když předložil kvůli slevě zákaznickou průkazku ČD, 
zeptala se ho, jestli je to dôchodcovská.  
 Na jaře jsme zahájili cyklistickou sezónu Těptínských Bláťákem – prvním závodem 
WRC. Díky Slámovi a Tůmovi zde RAČ získal pověst oddílu, který neví, co je to měřítko 
mapy, protože místo slibovaných 45 byla trasa 90 km. Kdyby si to při stavění projeli na 
kole místo autem, ušetřili by si narážky kamarádů. 
 Velikonoce proběhli na Vysočině ve znamení kombinace Drátník, Čtyři Palice a 
kolo. Na 1.máje uspořádal Slávek nostalgickou výpravu do Fatrlandu. Ze základny 
v Ostrově jsme absolvovali 4 Sasské pískovcové oblasti – Rathen, Affenstein, Schmilka a 
Bielatal. Byla to pro některé také dobrá příprava na Meteoru, která svým charakterem 
trochu pískovec připomíná, akorát místo zrnek písku tam jsou několikacentimetrové 
oblázky. 
 V létě se čtyřčlenná mládežnická sekce vydala do Kyrgistánu na zkušenou do 
ledovcových hor. Těšili se hlavně na trh do Oše, ale byli zklamaný, jak Varel Fryštenský 
ze severního pólu. Tak alespoň, že si vylezli na pik Przewalsk v Centrálním Ťan-Šanu a 
pik Korona a pik Iskatel v národním parku Ala-arča  
 Na konci srpna jsme byli asi po padesáte v Paklenici. I když jsme si našli pěkné 
cesty, které jsme ještě nelezli, už to začíná být nuda. Budem muset najít další oblast, kde 
se dá kromě lezení koupat a hrát petang. Mohla by to třeba být Meteora. 
 Bohatá byla letos i trekařská sezóna. V létě byl Libor Hnyk s Kamilou v Bolivii na 
sopkách, v listopadu pak vyměnil manželku za Schnabla a natřásal si zadek v terénním 
autě přes celý Tibet až do Nepálu. Tam se skoro potkal s Honzou Štykarem, který se v té 
době potuloval v Langtangu a pod Everestem už sám. Tomáš Gut se vymlouval na 
obnovené zranění nohy, ale všeobecně je známo, že po dvou týdnech v Nepálu  se mu 
tak stýskalo po Kačence, že si posunul odlet a učinil jakési sliby, ze kterých se bude 
těžko vykrucovat. 
 Na konci září jsme ještě využili babí léto na chatě Pod Rysmi, kde jsme spojili 
lezení v jižních i severních stěnách (Volovka a Galerka) se závěrečných sestupem do 
Bielovodské doliny s téměř kýčovitými podzimními barvami. 
 Úplný vrchol sezóny jsme si nechali na Poslední Slanění, kde jsme alpským stylem 
bez budování postupových táborů zdolali Sněžku na jeden zátah z Modrého Pavilónu ve 
Spáleném Mlýně. 
 Během celého roku navštěvovali Dan Holein a Honza Štykar instruktorský kurs. 
První zkoušku už složili, tu druhou jistě v únoru v Chamonix taky zvládnou, tak se můžem 
těšit, že v příští sezóně povedou kvalifikovaně výcvik nováčků. 

 
Honza Šabata 
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Krátká zpráva z výpravy s otázkou 
 
 

Ve druhé polovině září se vrcholové oddílové družstvo s hosty vydalo do oblasti 
Rysů v nejvyšších ze slovenských Tater. Cestovalo se vlakem a pěšky a bydlelo se většinou 
v chatě pod Váhou.  

Díky dokonalé logistické přípravě nikdy nechybujícího předsedy se zpočátku zdálo, 
že se nebude jednat o výpravu dobrodružnou, pouze se měly plnit naplánované úkoly. 
Ovšem brzo se ukázalo, že nepředpokládané okolnosti mohou překonat i předsedovy plány 
a nalinkovaný harmonogram se rozpadl. Jakmile se např. dvojice Fašungová - Kleinová 
ocitla sama mimo dosah pravomoci vedoucího, beznadějně se ztratila. Krátký výlet - 
Českou dolinou dolů, Kačí přes Železnou bránu domů - se změnil v několikadenní výpravu. 
Odbočku do Kačí družstvo vůbec nenašlo a ocitlo se na Slezském domě, odkud se díky 
znovunavazování ztracených státních svazků vrátilo až druhý den. Zbytek výpravy porušil 
základní zásady pobytu v horách a o ztracené družstvo se nestaral.  

Místo toho u karet oslavoval úspěch hosta Guta - ten si sáhl ve Vysokých Tatrách na 
své první pětky (nejednalo se o anatomii, ale o lezení – pozn.red.).  

Noční pobyty v chatě pak odpočinku nedodaly, host Roubal spal tak hlasitě, že jej 
okřikovali i bivakující kolem chaty. Čtveřice Hokr O., Hokrová M., Borovský, Roubal 
nebyla za světla v chatě vůbec spatřena, od začátku dávala přednost kouzlu nočních 
návratů. Trojice Hokr S., Gut, Handl zdolala Starou cestu na galerii Ganku s jedním 
dvacetimetrovým lanem.  

Nakonec přišly takové větry, že se lezci vůbec nemohli pohybovat v nejvyšších 
partiích hor ani blízko sebe navzájem, a tak se celá výprava vydala přes Váhu do 
Bielovodské doliny. Byl zde spatřen dobrý (germanisti uvádějí GUT) lovec – sběrač, kterak 
otevírá svěrač při sběru čučorietok. Snaha geodeta Hokra S. o zdokumentování tohoto 
živočišného druhu vyšla naprázdno díky nekvalitnímu fotografickému vybavení. 

Přesto, že meteorolog výpravy jednoznačně předpověděl noční slejvák od blížící se 
studené fronty, Šabata D. si ustlal přímo pod okrajem střechy dřevěného přístřešku. A 
protože má svoji hrdost a je líný, zůstal tam po celý noční déšť. Další den celá expedice 
skončila ústupem. Dvojice Hokr, Hokr šla z hamižnosti do Popradu pěšky.  

O splnění alespoň jednoho naplánovaného výkonu se musel postarat host. Jediné 
Kleinové se totiž podařilo zasednout celou stopu po usednutí zakladatele prvního 
socialistického státu. Za tento výkon jí bylo Velkým Předsedou navrženo řádné členství 
v klubu.  

A takovýto oddíl chce přijímat nové mladé a zřídit horoškolu !! 
 

O. Hokr 
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Roháče  -  2x Tereza  
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Cesta do hor 
 

Ukázka z knihy Filipa Šilhana 
 

Zvedl jsem se ze špinavých a zaprášených 
parket, kam jsem se před chvilkou poskládal, 
abych dal odpočinout unaveným prstům s nápadně 
oteklými klouby, a pronesl jsem ke skupince 
lezců: "...jel bych do Tater." 

"Hmm, hmmm," mručeli mi v odpověd' a 
poměrně bez většího zájmu pokyvovali hlavami, 
vykloubenými dozadu s očima upřenýma někam 
ke stropu na performanci jakéhosi překližkového 
pašáka. 

"Ty vole, tam je kosa," překonal se kdosi a 
tím byla celá záležitost vyřízena. 

O dva dny později, zrovna když jsem se vrátil 
z libereckého opískovaného šaluňku, zazvonil 
telefon: 

"Pojed' zejtra do Tater," povídá Houba na 
druhém konci. 

"Víš, ...ehm, tedy...a hmmm... a nóóó," 
protahuji a kroutím se do sluchátka, v hlavě mi 
rotuje tisíce neodkladných záležitostí a nutných 
povinností, další a další ospravedlňující důvody se 
přidávají. 

"Jo, tak zejtra večer," vypadne ze mne 
nakonec a jsem překvapený tak, že chvíli 
nechápavě zírám na teď již beznadějně hluché 
sluchátko a poměrně zbytečně se otáčím za sebe, 
jestli tu zatracenou větu neřekl někdo jiný. 
Bohužel, zůstal jsem na ni sám. 

Jak nefalšovaný astronaut s trvalým bydlištěm 
na mysu Canaveral, jak starej známej Neil 
Armstrong na Měsíci, škobrtal jsem za soumraku 
na Holešovické nádraží v narychlo povypůjčované 
výstroji a výzbrojí, cepín zaseklý v batohu, čepici 
naraženou hluboko do očí, s prolamujícími se 
koleny jsem bavil několik náhodných chodců, 
abych nakonec ten Dětvan (nebo to byl Košickej 
drak?) stihl. Uzemnil jsem s Houbadlem jeden 
Radegast, spíše jako sedativum před operací, a 
ihned jsem upadl do neklidných mrákot, překrytý 
hrubou nádražáckou režnou dekou s hrdými 
emblémy ČD, pod hlavou stokrát zakavkazskými 
zedníky proslintanej cumel, řítili jsme se nocí jako 
divokým snem, mlhavě nasvíceným rybím okem 
úplňku. Na moment se zazdálo, že je vše při 
starém, vše je v pohodě, probudím se doma z 
tohodle horolezeckého snu, vyprotahuju se dosyta 

a až se mi bude chtít, půjdu si pohrát s 
plastbetonovou imitací chytů a stupů. 

Realita popradských bezdomovců snídajících 
prvních pár piv v ranním bufetu mě vrátila do 
obrazu. Ještě chvilku protopeného pohodlíčka 
električky a o něco decentnější komfort zubačky 
na Hrebienok, a pak už jen žalostné "kví, kví...kví, 
kví...", což byl hrůzostrašně ambientní zvuk, 
kterým přemrzlý sníh naříkal pod našimi skelety. 
A v tomhle rytmu ječících prasat (který nás 
ostatně provázel celou dobu) jsme vyrazili vzhůru. 
Za chvíli jsem zvuk mohl přirovnat k monotónně 
a periodicky padajícím kapkám na vyholené 
kolečko uprostřed temene, taková společenská hra 
v čínských lágrech. Podvědomě jsem si ošahával 
hlavu, jestli tam nemám již vyhlodanou díru, i 
když mě Houbadlo ujišťoval, že to je nádhernej 
zvuk křupajícího sněhu. Nedělní procházka v 
nařasených šatečkách a v lakovaných perkách se 
hrubě zvrhla v úterní nucené práce v 
nepohodlných umělohmotných škorních a určitě 
tak tunovým batohem, se spoustou měšťáckých 
zbytečností a nesmyslů, jak se později ukázalo. 

"Do hajzlu, seš v horách, chlape!!!" dodával 
jsem si kuráže. Deset kroků, odpočinek, deset 
kroků, "nebesa!", pět kroků, "...co to s těma 
kolenama, ksakru, je?!“ dalších deset kroků, 
"úúúúúh." 

A tak až nahoru, až téměř do nebe, 
pomněnkově modrého, za zvuku vepřího kvikotu 
jsme párali ten modrý velvet. Konečně se ráčila 
objevit chata, usazená ovšem panovnicky vysoko, 
pyšně se natřásala na hraně ostrohu, s téměř 
hmatatelným výsměchem dvěma lidským červům, 
vrzajícím k jejím útrobám, do jejího pohodlí. 
Nakonec se brána rozestoupila, poslední krok byl 
učiněn, omdlel jsem štěstím, pohozený na 
dřevěném botníku jako prosmrkaný kapesník, ani 
boty jsem si neopucovai! 

Večer se do hor vkradl nezvykle rychle, 
nejprve se šero nenápadně vkradlo průrvou od 
jihovýchodu, aby připravilo půdu pro brutální 
černou tmu, hustou jako silný kafe, která nás 
vzápětí všechny přepadla. 

Pokračování na str.17 
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V rámci akce „šetřte naše lesy“ je výsledková listina redukovaná, kompletní je na webu 
 
 
 
 
 
 

WRC 1 
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WRC 2 
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WRC 3 
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WRC 4 
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KYRGIZSTAN 
 

Z Davidova deníčku 
 

Účastníci: Jan Štykar, Tomáš Horský, Tereza Šabatová, David Šabata 
Datum: 19.7. 2003- 25.8.2003 
 
PŘÍPRAVA 

Informace o cílových lokalitách jsme získali od lezců, kteří už oblast navštívili, z internetu a 
z knihy Lonely Planet – Central Asia. 

Nebudu vás unavovat problémy s obstaráváním víz, jen doporučuji těm, kteří se chystají 
cestovat na východ, aby si nechali na vyřízení formalit velkou časovou rezervu. 
 

 
 
CESTA 

Do KG jsme se dopravili vlakem po ose Praha – Varšava – Vilnius – Petersburg – Moskva 
– Biškek. Cesta trvala asi týden a nutno říct, že jsme si ji užili. Obzvláště jízda ruským vlakem je 
zážitek (trasa z Moskvy do Biškeku – tři dny vkuse). Z vlaku se stal náš domov a v Biškeku nám 
bylo skoro líto, že už je konec. 
 
PLÁN EXPEDICE 

Na své okružní cestě po KG jsme plánovali navštívit tři horské oblasti. Za krátkou dobu 
pobytu jsme stihli dvě: oblast okolo Karakolu na jih od města Przewalsk (dříve Karakol) a oblast 
Ala-Arča – národní park na jih od hlavního města Biškek (dříve Frunze).
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Vzhůru do hor                 (Tomáš a David) 

 
Sympatická pastevkyně před jurtou 

 
Tržiště v Oši           (Tomáš, Tereza, Honza) 

 
Invaze ruských námořníků na ledovec (Tereza., Tom, David) 
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I muži mají své dny  (David, Honza, Tomáš) 

 
Led tzv. termoskový (Tereza, Honza, Tomáš) 

 
Lezení na Koroně                     (Tomáš) 

 
Skalní lezení na Koroně            (David) 
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KARAKOL 
Tady jsme podnikly pěkný týdenní  trek s jedním výstupem: 
 

27.7. – v cestovce Turkestan získáváme od místního horolezce všechny potřebné informace a 
upravujeme podle nich původní plán. K horám se přibližujeme taxíkem a pak asi 8 km pěšky. 
 

 
 
28.7. – z hlavního údolí (Karakolská dolina) odbočujeme na pik Przewalsk. Táboříme u dřevěné 
chatrče (3000 m). 
29.7. – já s Tomášem vyrážíme na vrchol (Honzovi je zle, tak to druhá půlka výpravy zkusí zítra). 
První dvě třetiny výstupu – suťák, poslední třetina  po hřebeni – nejdřív sníh, pak lehký lezecký 
terén po skále. 
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30.7. – Honza s Terezou vyrazili v 5:30 a vrátili se v 17:00. Ještě dnes sestupujeme do alplageru 
v Karakolské dolině. 
31.7. – vydáváme se do sousední 
doliny přes sedlo Teleti. Táboříme 
těsně pod ním (3500 m). 
1.8. – sestupujeme ze sedla do 
doliny, táboříme u jurty na rozcestí. 
Já s Tomášem scházíme údolím asi 
7 km do tábora nějaké místní 
cestovky a žebráme o jídlo – 
úspěch. 
2.8. – den odpočinku; přeháňky 
3.8. – ráno vyrážíme směr pik 
Karakol, ale počasí se kazí a tak 
sestupujeme do civilizace. 
 
OKRUŽNÍ JÍZDA PO KG 

Po KG můžete cestovat 
celkem lacino (asi 0,5 až 2 Kč/km) 
třemi způsoby: autobusem, 
maršrutkou (minibus) a taxíkem. 
Některé cesty jsou průjezdné jen 
terénním vozem. Jíst spát a 
chlastat se dá v KG za velice slušný 
peníz. 
 
ALA-ARČA 

Toto je asi nejnavštěvovanější 
oblast v KG. My jsme si vybrali pik 
Korona, nejvyšší a nejhezčí vrchol 
oblasti. 
9.8. – až do městečka  Alp-Lager 
(2200 m) nás dopravuje taxík. 
10.8. – v prvním tábořišti (3300 m) 
je kamenná chata a místo pro 
spoustu stanů (hustě využité hlavně 
ruskými horolezci). 
11.8. – druhé tábořiště (3900 m) už 
leží nad čárou sněhu. Je tu plechová 
bouda kde se dá vařit. Stany 
stavíme opodál na sněhu. 
12.8. – vstáváme ve 4:00 !!! a 
razíme na jeden z vrcholů Korony (4810 m, Korona má asi čtyři vrcholy). Téměř celý výstup je po 
sněhu, posledních 60m lezení (lezecký úsek jsme si trochu zkomplikovali zakufrováním na 
vedlejší vrchol). Vrchol dobyt v 11:00. Sestup je rychlý – jedeme na igelitových taškách. 

                                                     Pokračování na str. 32 
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pokračování ze str.7 – Cesta do hor  
 
Seděl jsem na prkenné lavici a čekal, kdy 

rozsvítí ty lustry, co se houpaly pod stropem, když 
jsem do jídelny vstoupil. Zrovna když jsem začal 
přemýšlet, zda by mohly ty lustry nějak 
nepozorovaně zmizet, zjevil se ve dveřích obrys 
chataře Jílka, ostře vykrojený měkkým, oranžově 
teplým světlem petrolejových lamp. Na každý stůl 
přišla jedna, jakápak elektrika, ólalá, zevlujeme 
do plamene a brázdíme mlčky ve svých 
myšlenkách, uhranuti neposedně plápolajícím 
knotem, který tančí svůj divoký noční rituál, 
polyká okolní kyslík spolu se všemi směšnými, 
krabatý'mi starostmi. Z tmavých stěn na nás 
vystupují siluety fotografií zasněžených hor a 
ledovců a jako malé, černé mastné skvrny se v 
nich potácí jejich dobyvatelé, konkvistadoři, 
podobni rezavým mravencům na kostce cukru. 
Oči se pomalu klíží, ukolébány nezvykle lidovou 
atmosférou Zakarpatí první republiky. 

He, osm hodin, čas na kolínskou, 
přepomádovat vlas, vymáčknout bed'árka na bradě 
a vzhůru na parket, sypat se stroboskopickým 
světlem, zábava, holky, chlast, muzika. 

Šli jsme si lehnout. Zalezli jsme do 
podpalubí trojpatrové pryčny, do přítulného tepla 
spacáku a ještě přes sebe přehodili deku, co 
kdyby. Zabarikádovaný teplem lítám po snech, 
střídám role jako pracovitá prostitutka kunčafty, 
honím se celou noc, poháněn netrpělivostí, abych 
se v pět posadil na posteli, překvapivě čerstvý a s 
pocitem odpovědnosti. Za dušičkového svitu 
čelovky se motáme po kuchyňce, vodu na vařič, 
hodně vody, připravit čaj do termosek, zkoušíme 
něco sníst, misku obilných vloček s nalámanou 
hořkou čokoládou, a pak na sebe navlíct všechny 
ty hadry a do zbroje! Hodit na záda bágl s pečlivě 
utříděným matrošem, náhradními rukavicemi, 
větrovkou a jídlem a rychle ven pod široké, 
rozložité nebe. Obouváme se do maček, na západě 
se stahuje měsíc do defenzívy, zřítí se někam mezi 
Stredohrot a Širokou vežu. Na chvíli propůjčil 
svatozář sevřenému sedlu a tiše se vyplížil ze 
scény. Skoro nemluvíme, koneckonců, není o 
čem. Ta nádhera okolo s křehkostí vánočních 
koulí se musí cítit, nedá se o ní kecat, nedá se o ní 
žertovat, nedá se tlachat v tom mrazivém skonu 
noci. Omezujeme se pouze na nezbytnosti. 

"Bereš lano?"  

"Ukaž, vezmu bágl!"  
"Máme čelovku?" 
"Máš ty mačky dobře přidělaný?" 
Prostoduše kývu hlavou a pozoruji 

blednoucí hvězdy. Vrzáme dolů z prudkého 
hangu, v jedné ruce pikl, druhou vyvažuji balanc. 
Někde na východě se začalo párat nebe a na 
horizont se vloupal našedlý pruh. Pocit 
kosmonauta pozorujícího Zemi v zavěšené poloze 
z výšky tisíce kilometrů se prohloubil a hraničil 
téměř se skutečností. Dychtivě sleduji Houbu, 
jestli nevzlétne a s lehkostí pouťového balónku 
neopíše kotoul vzduchem. V nastalém šeru se 
okolní masívy, doposud tmavé kulisy vyřízlé z 
temného papundeklu, probarvily do ledově modré, 
černé a ocelově modré. 

"Jó, tak to má bejt!", řekl jsem si a vrzal za 
Houbadlem. Bylo mi teplo a fajn, nic mi 
nechybělo ani nepřebývalo, což se ovšem rapidně 
změnilo po pár nekonečně dlouhých minutách na 
prvním štandu. Třásl jsem se střídavě zimou, 
střídavě o Houbadla. Povlával v mačkách na 
skalnaté plotně, nad komickým kouskem železa 
zaseklým ve spáře několik metrů nad mojí hlavou. 
Potom zmizel za zubatou, ojíněnou hranou a o 
jeho přítomnosti svědčilo pouze mizející lano 
provlečené osmou drkotající v mých rukách. 

"Pod'!" zařval odněkud seshora. 
Hek, hek, hek, křečovitě jsem se snažil 

vehnat nějakou krev do necitlivých prstů, o 
kterých jsem se byl ochoten vsadit, že patří 
někomu jinému. 

"Du!!!" zaječel jsem do nebe nad sebe a 
udělal jsem první okovaný krok v namrzlé stěně. 
Ocel suše zaskřípala o žulu, kašlal jsem na 
všechno. Na bundu, na rukavice, nakonec i na to 
teď už pořádně rozjeté svítání. Jediné, o co mi šlo, 
bylo dostat se nahoru k Houbovi a vrazit ruce do 
kapes.  

"Che, che, víkendový skalkař v horách, 
zapomněl sis tričko s vykrojenými rameny, 
parde!" 

Hlavou mí vrčely podobné nesmysly a 
pořád dokola. 

 
 

Pokračování na str.34 
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Nepálem po stopách starců 
 

Do Nepálu jsme původně měli jet čtyři. Někde v hospodě jsme se domluvili se starým 
Gutem (Dalibore promiň) a celkem snadno jsme přemluvili jednoho z Daliborových synů- Toma, 
a k němu se přidal Slimák. To není důležitý, že ho neznáte, ten svoji účast odřekl jako první 
v průběhu srpna. Těžko říct, co se dělo v září u Gutů doma, ale ať už to bylo cokoliv (nebo 
kdokoliv?), Dalibor podlehl a rovněž se odhlásil.  

Já a Tomáš jsme se nenechali odradit a 25. září jsme nervózně pobíhali po frankfurtským 
letišti a doufali, že se někde objeví agent Bimanu (Bangladéš airlines) a předá nám letenky, které 
jsme Weignerovi důvěřivě zaplatili.  

Šestadvacátýho jsme se začali pomalu seznamovat s Kathmandu a během dvou dnů jsme se 
dvakrát stali obětí nepálského výkladu slova byznys. Tomáš se ještě stačil důkladně zthumbovat 
(thumba je kvašené proso zalévané horkou vodou, údajně tibetský nápoj) a 28.9. už jsme seděli 
v autobuse do Melamchi Bazaru. Ještě cestou jsme se přesvědčili o přítomnosti maoistů, když jsme 
byli nuceni přestoupit na jiný autobus, protože cesta byla zatarasená dalším, ještě doutnajícím 
autobusem.  

Pak jsme se vydali na trek, jehož vrcholem se nechtě stalo sedlo Laurebina La (4600 m). 
Přístup do sedla vedl převážně v pásmu bujné vegetace a trval nám rovný týden. Měla to být 
příprava na Langtang, kde jsme chtěli ve stopách pánů Tilmana, Hokra a Šabatů přejít Tilman’s 
Pass a vrátit se do Melamchi. Ale všechno bylo zase úplně jinak. Při sestupu z Laurebina La začala 
Tomáše bolet noha (prý staré zranění z války, ale my už víme, že se mu začalo stýskat po 
Kačence). Došli jsme do Dhunche, dojeli do Kathmandu a začli jsme vyjednávat změnu data na 
Tomášový letence. Nejdřív to nešlo, tak jsme si na tři dny půjčili motorky a důkladně jsme objeli 
Kathmandskou kotlinu a kopce v okolí. Je to zajímavá zkušenost a rozhodně bych jí doporučil. To 
že jsme trochu potlučení museli doplácet za náhradní díly byla jen a jen naše vina…. 

Patnáctýho Tomáš odlétá a já odjíždím do Dhunche, abych se přece jen dostal do 
Langtangu. Poslal jsem domů uklidňující e-mail, že se přidávám k jakési skupině Čechů, ale žádná 
taková nebyla… Ale v Langtangu bylo tolik lidí, že jsem vlastně zas tak moc nelhal. A Čechy 
jsem tam taky potkal…Jakmile jsem ale opustil poslední vesnici, lidí výrazně ubylo a mě začalo 
mrzet, že nemám stan a jsem odkázaný jen na salaše. Vyšel jsem na TsergoRi (4984 m.), nevyšel 
jsem na Yala Peak a podíval jsem se trochu dál do údolí Langtangu. Pak jsem přešel sedlo Ganja 
La (5130 m.) a blížil jsem se zase do Melamchi. 

V Kathmandu jsem potkal skupinu bezvadných Čechů a stačilo pár historek, jak Tomáš 
letěl s motorkou do rejže a já pod náklaďák a další den jsme jeli zase. Prohlídli jsme královské 
město Bhaktapur a znovu vyhlídkový kopec Nagarkot a pak jsme stíhali letadlo ( ne moje- to mělo 
letět až za měsíc). Ještě ten den jsem si koupil lístek na autobus do Jiri a příští den jsem si už zase 
užíval autobus značky TATA, jako vždy plný překvapení. Tentokrát mě trochu vyvádělo 
z rovnováhy, že sedadlo číslo 6. se vyskytovalo v jednom autobuse třikrát. Tak jsem se třikrát 
stěhoval. Skončil jsem úplně vzadu, kde to nejvíc drncá a kde byla sedadla v mírném předklonu.  
Tentokrát mě trochu vyvádělo z rovnováhy, že sedadlo číslo 6. se vyskytovalo v jednom autobuse 
třikrát. Tak jsem se třikrát stěhoval. Skončil jsem úplně vzadu, kde to nejvíc drncá a kde byla 
sedadla v mírném předklonu.  

Z Jiri do Namche Bazaru jsem šel čtyři a půl dne a celou dobu jsem čekal kdy budu platit 
vzdušný maoistům. Měl jsem sice informace že průměrný maoista má 15 let a kvér který nejspíš 
nefunguje, ale kdo to má zkoušet. Nakonec jsem ty pitomce nepotkal za dva měsíce ani jednou. 
Ale x krát jsem slyšel, že tam co jdu, budu určitě platit maoistům.  
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Gokyo – turistická osada pod stejnojmenným vyhlídkovým kopcem 

 
Tomáš dálkově studuje arboristiku 

 
vlajky na vrcholu Tsergo Ri (4986m) 

 
Tomáš na motorce pod Nagarkotem 
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královské město Baktapur 

 
expedice pod Tesi Lapcha 

 
Nepálče v Langtangu 

 
autobus TATA 

 
Jezero Gosaikund 



                 
 
 
 
 
 
 
 

RAC enka  03 / 04 
 

21

  
Z Namche Bazaru jsem se vydal do Thame a s dvěma bivakama ve stanu, ve výšce 4800 m. 

a 5400 m., jsem došel do sedla Tesi Lapcha (5755 m.). Ještě jsem měl spadeno na šestitisícovku 
Parchamo, ale ten den byl pro silný vítr vyhlášen zákaz hřebenových tůr. Večer mi definitivně 
přestal hořet vařič, tak jsem měl dobrý důvod další den sestoupit do Thame.  

V Namche Bazaru jsem nechal skoro všechno vybavení, koupil jsem si batůžek a nepálské 
polobotky Goldstar a za tři dny jsem obešel kolečko přes Gokyo, Cho La Pass ( 5330 m.) a 
Tengboche. V sedle Cho La mě čekalo malé překvapení. Ptal jsem se na cestu několika lidí a 
každý mi řekl, že cesta je snadná a sníh už roztál. Nikdo mi ale neřekl, že za sedlem je ledovec, 
který ještě neroztál. Rychle jsem ale pochopil, že nepálská obuv je univerzální. 

 Pak už mě čekalo jen malý letadýlko z Lukly do Kathmandu, několik dní v tom špinavým 
městě a velký letadlo domu.  

Psal bych dál, ale jednak by to už nikdo nečetl a taky mi právě došlo vínko,takže dobrou 
noc… 

 
Honza Štykar 
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Východní Tibet 
 
     Východní části Tibetu patří mezi nejméně známé končiny světa. Obzvláště území 
podél hranice s Indií a Barmou je turisty téměř nedotčené. Slavní cestovatelé minulosti 
jako Sven Hedin, Rus Przewalskij, Burjat Cybikov a mnoho dalších tyto oblasti nikdy 
nenavštívili. Jejich cílem bylo většinou zakázané město Lhasa. Přístup do Lhasy přes 
východní Tibet komplikovala nesmírně členitá krajina. V roce 1949 obsadili díky značné 
vojenské převaze Tibet Číňané. Počátkem 50. let rozhodla čínská vláda, že silnicí propojí 
Tibet s provinciemi Jinan a Sečchuan. Stavba trvala téměř 10 let a jejího dokončení se 
nedožily tisíce stavebních dělníků. Pro cizince však zůstala tato oblast kvůli sporům se 
sousedními státy nepřístupná. Čína si například dělá nárok na indický stát 
Arunačalpradéš. Teprve v 80. letech byla otevřena silnice přátelství mezi Kathmándú a 
Lhasou a  do centrálního Tibetu začali s určitými omezeními pronikat i západní turisté. 
Oblast  podél Jinansko tibetské silnice však stále pro cestovatele zůstávala tabu. Jeden 
z mých kamarádů – Luboš Sklenka, velký tibetský nadšenec, který Tibet mnohokrát 
navštívil, do této oblasti také nikdy nepronikl. Podobně se vedlo i ostatním našim 
cestovatelům. I v posledním průvodci Lonely Planet se píše: „oblast jihovýchodního 
Tibetu je zcela uzavřena, cesty nejsou povoleny ani organizovaným skupinám“. Proto mě 
letos v srpnu nesmírně překvapila nabídka Jirky Šlégla z Klatov, zda se nechci zúčastnit 
výpravy, která má za cíl  projet touto neznámou tajuplnou zemí. Jirka našel na internetu 
zprávu jedné čínské agentury, která nabízela zorganizování cesty právě do východního 
Tibetu. Po výměně řady E-mailů mezi Asií a Evropou se nám konečně podařilo 
dohodnout trasu a cenu. 
     Zahájit cestu jsme měli ve městě Zhongdian v severovýchodním cípu čínské provincie 
Jinan. Ve skutečnosti leží toto město ještě na území historického Tibetu. Kulturní 
revoluci, které padlo za oběť tisíce náboženských staveb, tady přežil ohromný tibetský 
klášter Sungtseling. Číňané si tibetské pohraničí rozdělili mezi několik provincií. Značně 
okleštěná část původního Tibetu se dnes nazývá Tibetská autonomní oblast (TAR). Do 
Zhongdianu jsem dorazil dva dny před ostatními. Letěl jsem na standby letenky bez 
rezervace a dal jsem si několikadenní rezervu pro případ, že bych se do nějakého letadla 
nedostal. Můj včasný přílet se ukázal jako velmi výhodný. Stačil jsem tu zařídit poslední 
potřebné povolení pro vstup do TAR. Po několika náročných telefonátech v česko-čínské 
angličtině jsem konečně dostal snad již poslední z potřebných razítek. Ostatní čtyři 
permity měl přivézt náš tibetský průvodce ze Lhasy. Ostatní tak mohli bez čekání 
pokračovat do města Deqen nad údolím Mekongu, kde jsme měli sraz s naším gajdem a 
džípy. Nad Deqenem se vypíná posvátná hora Meili Shan (Moirigkawagarbo) vysoká 
6740 m. Leží mezi kaňony Mekongu a Salweenu a převyšuje obě údolí o 4500 metrů. 
Bohužel bývá často zahalena mraky a také před námi zůstala skrytá.  
     Následná cesta vedla nesmírně členitou krajinou přes hluboká údolí mohutných 
asijských řek – Jang c’ tiangu (Yangtze), Mekongu, Salweenu. Od jejich břehů ze 2000 
metrů se šplhá na sedla do výšky 4000 až 5000 m/n/m. V údolích bylo příjemné 
teplo,zelená políčka obklopené pouští a krásně upravené tibetské vesničky, na sedlech 
naopak padal první sníh. Středisky jednotlivých údolí jsou poměrně velká čínská města. 
Jejich jména nikomu nic neříkají – Markam, Pasho, Pome, Dzogang, Rawu ...  Zatímco 
cizinci do oblasti neměli přístup, Číňané i se svými moderními technologiemi ano. Oblast 
pokryli sítí mobilních operátorů, je tu internet, v obchodech najdete výrobky nejnovější 
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elektroniky od diskmenů až po solární panely. Když jsme z této terra incognita posílali 
kamarádům do Čech SMSky, někteří zlí jazykové tvrdili , že si z nich děláme srandu a 
nejspíš jsme maximálně někde zašití u Českého Brodu.  My jsme ovšem opravdu 
cestovali neuvěřitelnou zemí kontrastů. Na venkově jsme potkávali domorodce, kteří 
poprvé v životě spatřili bělocha. Prohlíželi si nás jako bychom byli z jiné planety. . 
Nevěřícně kroutili hlavami, co se tu objevilo za podivné lidi.  Ovšem třeba po hodině jízdy 
jsem se v jednom čínském městě dal do řeči s Číňanem, který znal kompletní soupisku 
FC Liverpool a každý den sledoval přes satelit zápasy anglické fotbalové Premier 
League. Vesnice jsou čistě tibetské. Domy jsou upravené, většinou čisté s krásnými 
barevnými vyřezávanými okny a trámy. Na plochých střechách se odehrává převážná 
část života domácnosti. Střechy slouží jako terasy, seníky i společenské místnosti, odsud 
nás často sledovaly překvapené a zvědavé oči. Pokud se nám podařilo navázat bližší 
kontakt, většinou byli lidé usměvaví a přátelští. Velkým problémem pro nás byla jazyková 
bariéra. Nikdo tady neumí jinak než tibetsky nebo čínsky. Mezi námi se bohužel 
nevyskytoval žádný sinolog ani tibetolog. Chyběl nám tu právě Luboš, který se tibetštinu 
naučil, tou dobou však v Praze vítal Dalajlámu.  
     Ve městě Pasho porazil jeden z našich džípu malého chlapce. Naštěstí se mu nic 
vážného nestalo. Přesto trvalo našemu gajdovi a řidiči mnoho hodin, než se domluvili 
s rodiči dítěte na bolestném a s policií na velikosti úplatku. Strážníci měli okamžitě důvod 
k revizi naší výpravy. Kupodivu to byla první větší kontrola. Na silnici v podstatě nebyly 
zatím žádné check posty. Snad jen u brány, kde jsme přejížděli hranici TARu. Myslím, že 
to je dobrá zpráva, pro ty, kteří by se sem pokusili proniknout individuálně bez permitů. 
Nejkrásnější krajina se rozprostírá v okolí města Rawu. Zde jsme odbočili na jih od hlavní 
silnice směrem k barmským hranicím. Po několika desítkách kilometrů nás sice zastavil 
kvílející gajd s nářkem, že jestli pojedeme dál, určitě ho zavřou. Na danou oblast údolí 
Zayu jsme neměli povolení. Místo toho jsme uskutečnili několikahodinový trek nádhernou 
horskou oblastí.  Zasněžené hory se tu zrcadlí ve velkých jezerech. Procházeli jsme 
vesničkami, kde jsme budili velkou pozornost. Domy tu byly velice prosté, jen z bláta, 
kamení a větví. Z turistického a horolezeckého hlediska je to naprosto netknutá oblast. 
Nemusím ani zdůrazňovat, že se tady nabízí řada nových treků i výstupů na panenské 
kopce vysoké až 6800 metrů. U jednoho jezera jsem objevil první „ccha ccha“ - obětiny 
ve tvaru destiček nebo miniaturních staveb „čhortenů“ z nepálené hlíny. Tibeťané je 
pokládají na různá posvátná místa. Od Luboše Sklenky jsem dostal za úkol nějaké 
přivézt, protože se zabývá jejich studiem a ccha ccha z jihovýchodního Tibetu mu právě 
chyběly.  Některé jsem pečlivě zabalil do batohu, jiné větší jsem jenom vyfotil.. 
V současné době bývají vyzdobeny jemnými reliéfy s buddhistickými motivy. Ovšem 
jejich tradice je prý mnohem starší než buddhistická víra v Tibetu.  
     V Rawu jsme se již dostali do povodí Brahmaputry. Sjížděli jsme dolů kaňonem jejího 
přítoku  Po Tsangpo. S každým ubývajícím metrem byla krajina čím dál zelenější. 
Objevily se rozsáhlé jehličnaté lesy – jedle, borovice, ale i zlatavé modříny. Vůbec jsme si 
nepřipadali jako v Tibetu, v zemi náhorních suchých planin obklopených zaledněnými 
horami. Pokud se nějaká krajina blížila této představě, okamžitě od nás dostala přívlastek 
jihoamerický Tibet a podobně. Tady jsme si naopak připadali jako v tibetském Švýcarsku 
nebo Kanadě. Raftaři by si na vodnaté Po Tsangpo určitě přišli na své. Pod hranicí 2500 
metrů zmizela i zlatá barva modřínů a ocitli jsme se ve věčné zeleni tropického Tibetu. 
Džípy se prodíraly hlubokým bahnem nezpevněné silnice. Noc nás zastihla ve vesničce 
na dně kaňonu, kde bychom marně hledali nějaký hotel.  
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Museli jsme se ubytovat v soukromí. Naše ložnice byla velmi kuriózní. Nacházel se tu 
buddhistický oltář s obrazem Budhy a potřebami pro modlitby a meditace, včetně 
krásného bubínku. Stěny byli otapetovány čínskými novinami a  na nich v jednom rohu 
visel plakát s čínskou komunistickou svatou trojicí – Mao ce tung, Teng Siao Pching a 
Tiang Ce Min. Na protější zdi přímo nad mojí hlavou byl naopak současný kalifornský 
guvernér terminátor Schwarzenegger v sedmi podobách s rudou hvězdou nad čelem.  
     Odbočili jsme ze silnice, která opouštěla údolí Po Tsangpo a pokračovali dál pěšky do 
jejího kaňonu. Před visutým mostem, napnutým mezi kolmými skalními stěnami jsme 
kličkovali mezi náložemi dynamitu, které tu byly připraveny pro odpal na rozšíření cesty. 
Kladli je zde vojáci čínské lidové armády. Nacházeli jsme se jen necelé dva dny pochodu 
od slavného ohybu velké Brahmaputry. Tato obrovská asijská řeka pramení kousek od 
posvátné hory Kailás, teče dva tisíce kilometrů na východ a právě v těchto místech se 
stáčí na jih, proráží himálajský hřeben a do ústí pokračuje přes Indii a Bangladéš. Podle 
Guinessovy knihy rekordů tvoří největší kaňon světa. Řeka, která klesá postupně ze 
3000 metrů  na tisíc metrů nad mořem bezprostředně obtéká masív 7756 metrů vysoké 
hory Namcha Barwa. Poprvé těmito kaňony prošli Angličané Ward a Cawdor už v roce 
1924. Téměř sedmdesát let se tento legendární cestovatelský výkon nikomu nepodařilo 
zopakovat. My jsme bohužel k návštěvě kaňonu nedostali povolení. Už za náš výlet 
k mostu jsme měli opletačky s místním starostou a velitelem vojenské posádky, pro které 
jsme byli vítaným zdrojem příjmů ve formě úplatku. Z kaňonu Po Tsangpo jsme vyjeli na 
sedlo Serkhyim La. Odsud má být podle pohlednic nádherný pohled na horu Namcha 
Barwa. Bohužel v této chvíli ležela deka mraků od Kathmándú až po Kunming v Jinanu, 
takže ani tady jsme nic neviděli.  
     Následoval sjezd do města Bayi. Objížděli jsme posvátnou bonistickou horu Bon Ri. 
Věřící tohoto předbuddhistického náboženství obcházejí horu proti směru hodinových 
ručiček, tedy přesně opačně než buddhisté obcházejí Kailás. Město Bayi je typické 
čínské město s obrovskými vojenskými posádkami. Milovníci čínských žen by si tu přišli 
na své. Jsou tu stovky nevěstinců a jedno potěšení vyjde na babku. Nám tu ale jaksi 
chyběl Tibet. Tibeťané se městu zdaleka vyhýbají. Petr Schnabl tuto situaci dokonale 
pojmenoval – absolutní genocida, totální nahrazení jednoho etnika druhým. Za městem 
jsme sjeli do údolí Brahmaputry nad kaňonem a směřovali proti jejímu proudu do Lhasy. 
Zpočátku zelená krajina začala připomínat „skutečný Tibet“. Byla čím dál sušší. Objevily 
se ale také nádherné písečné duny, které bychom právě tady vůbec nečekali. Občas 
nám přímo do objektivů foťáku kráčely mohutné karavany yaků překonávající 
neuvěřitelně fotogenické písečné kopce. V jedné vesnici, kam jsme přijeli za tmy, nebyl 
hotel. Ale ani tady nebyl problém s ubytováním. Pohotoví obchodníci otevřeli garáž, ve 
které byly připravené postele. Poprvé ve svém životě jsem si připadal jako rybička 
v akváriu. Stovky zvědavých očí si prohlížely ty podivné vysoké světlovlasé lidi 
s dlouhými nosy a modrýma očima, kteří pořád fotografují a přitom si neumí ani objednat 
jídlo v hospodě podle jejich jídelníčku ve znacích. Když už jsme toho zájmu měli dost, 
roletu jsme zatáhli. Jestliže ale někdo v noci potřeboval odejít na záchod, musel roletu 
s hrozným rámusem vysunout a probudil všechny ostatní. Museli jsme své potřeby 
synchronizovat.  
     Po překonání dalšího téměř pětitisícového sedla s krásným výhledem na okolní 
šestky jsme spali pro změnu v hotelu se supermoderním karaoke. Ve světle barevných 
efektů jsme mohli tancovat a notovat si třeba s Beatles a vzpomínat na Tibeťany, měřící 
obvod posvátné Bon Ri vlastním tělem.   
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  Usměvaví Tibeťané     Yumbulakang 

 
Sedmitisícovka nad jezerem Yamdrok 
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jezero v oblasti města Rawu 

 

 
jaci v písečných dunách
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Další den jsme opět sjeli do údolí Brahmaputry. Probíhala tu právě orba. Desítky krásně 
ozdobených yaků tahaly po polích dřevěné pluhy. Na kraji silnice postávaly multikáry, na 
jejichž valnících byli yaci přivezeni. Bohatší Tibeťané orali s traktory a pro ty nejchudší 
zbyl kůň. Ve třetím největším tibetském městě Tsetangu zamířil náš gajd – Tibeťan 
Renzin přímo na dvůr ředitelství PSB – jakési čínské STB nebo chcete-li KGB. Byl to 
mrakodrap se zelenými zrcadlovými skly. Jirka Šlégl byl pozván na kobereček. Máme prý 
našeho vůdce poslouchat a neodmlouvat mu. Blízko Tsetangu je tibetské údolí králů 
Yarlung. Odsud pocházel i nejslavnější tibetský král Songtsan Gampo. Za jeho vlády 
přišli buddhističtí věrozvěsti do Tibetu a bylo postaveno prvních dvanáct chrámů. V údolí  
je kromě hrobky Songtsan Gampa i jeden z nejstarších chrámů Trandruk a bývala tu i 
nejstarší budova Tibetu – hrad Yumbulakang. Za kulturní revoluce ho Číňané  zbourali. 
Nyní je ale už opět nádherně opraven diky iniciativě a financím západních tibetologů. 
Dále blíže ke Lhase je nejstarší tibetský klášter Samye. Přímo v areálu kláštera je na 
příhodném místě postaven hotel, v kterém jsme přenocovali. Klášter byl vybudován do 
tvaru kruhové mandaly. Krásný pohled na něj byl od poustevny na kopci nad klášterem, 
kam jsme si vyšli za východu slunce.       
     Potom už následovala cesta do Lhasy. Poslední desítky kilometrů vedly po perfektní 
široké silnici, na které se začaly tvořit kolony aut. Příjezd do Lhasy nás příliš nenadchl, 
vedl kolem několika kasáren a panelových sídlišť. Co nás potěšilo, byl fakt, že si již 
konečně dokážeme objednat jídlo podle anglického jídelníčku. Místní restauratéři je 
nejspíš okopírovali podle svých kolegů v Kathmándú. Nebo to bylo naopak?  Absolvovali 
jsme povinnou prohlídku  někdejšího sídla dalajlamy Potaly – nyní mrtvého muzea, 
plného čínských a západních turistů.  Ovšem na posvátné koře kolem Jokhangu – 
největšího tibetského chrámu, jsme mohli pozorovat tisíce tibetských buddhistů z celého 
Tibetu. Hotová přehlídka  lidských typů, tváří, krojů. A navíc poznání, že ani padesátiletá 
nadvláda Číňanů neudusila tibetskou nesmírně pevnou víru. Nicméně tvář dalajlámy tu 
nikde nespatříte. Zato na vás odevšud kouká tlustý obličej desátého pančhenlámy, který 
byl s Číňany loajální a ti mu zato po smrti postavili obrovskou zlatou hrobku v klášteru 
Tashilhunpo v Shigatse. Každou chvíli narazíte i na obraz malého tibetského kluka, 
současného jedenáctého pančhenlámy, dosazeného Číňany. Skutečný pančenláma, 
kterého podle pradávných rituálů našli sami Tibeťané, je neznámo kde.   
     Závěrečná část naší trasy vedla po již tradiční Friendship highway – cestě přátelství 
do Kathmándú. O této cestě již byly popsány stohy papíru. Tedy jen několik poznámek 
na závěr. Pokud někdo máte romantické představy o zdolání silnice na kole, rychle na ně 
zapomeňte. Vede krásnou krajinou přes čtyři vysoká pětitisícová sedla, západní cestovky 
na ní pořádají bikerské expedice, nicméně je tu poměrně velký provoz. Nejezdí tu štrúdly 
aut, spíše jedno za několik minut, ale to úplně stačí. Za každým autem se zvedne 
obrovský oblak prachu, který si sedne právě za těch několik minut, kdy už přijíždí další 
vozidlo. Takže cyklista je odsouzen ke šlapání v nekonečné prachové mlze. Pokud se 
sem přesto hodláte vydat, určitě nevynechejte odbočku kolem nádherného jezera 
Yamdrok, přes sedlo Karo La a město Gyantse. Přímo nad sedlem se zvedá 
sedmitisícovka s impozantním ledopádem a město Gyantse má zase nejzachovalejší 
starou tibetskou část. Bonbónkem na závěr jsou výhledy na celkem pět osmitisícovek – 
Makalu, Lhotse, Everest, Cho Oyu a Shisha Pangmu, a sjezd do Nepálu, při kterém se 
nepřetržitě klesá se sedla Thong La (5120 m) až do údolí Sun Koshi do výšky kolem 800 
m.  

Libor Hnyk 
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„Fantastické, tyhle meteorské oblázky.“ 

Meteora 2003 
 

Jako motto úryvek z průvodce „Meteora-dějiny klášterů a mnišství“: 
 

Meteora, místo ideálně způsobilé k meditaci a duchovnímu povznesení, vlastně není než 
seskupením strmých a neschůdných skal, jejichž vrcholky korunují kláštery, poustevny a mnišské 
cely. Jeskyně ve skalách se již od 11.stol. staly pro pravoslavné mnichy útočištěm asketů. Nalézají 
se u Kalambaky v místě, kde se řeka Pineus vlévá do krásné thessalské nížiny ve výšce asi 300 m. 
Krajina je zde téměř nadpřirozeně krásná, Řekové pokládají toto místo za jedno z nejkrásnějších 
na světe. Jakožto přírodní útvar je však rozhodně jedinečný. Kolem tisíce skalních útesů se tyčí na 
obzoru jako kamenný les. Poutník před nimi stane v užaslém ustrnutí. Podle odborníků sahá vznik 
těchto útvarů jakož i celé thessalské nížiny do třetihorní doby, ztrácející se v mlhách někde před 60 
miliony lety. Hladina vod, které původně vytvářely uzavřené slané jezero, prudce stoupla a voda si 
našla průchod v místě dnes zvaném Tempa, odkud se pak vlévá do Egejského moře. Takto vznikla 
nížina, která byla mnohem později osídlena. 

 
 Přestože naším cílem nebyly meditace a 
duchovní povznesení, přidali jsme se v červnu 
k zájezdu, který pořádala krajská sekce ČHS 
v Hradci Králové. Bylo nás pět  (členů Rače) – 
Brouk a já se svými drahými polovičkami a 
brácha, který přibral ještě lékárníka výpravy 
Zdeňka Šídla. Až na místě odjezdu jsme 
zjistili, že v zájezdu jsou ještě další známí 
kamarádi z Alpinu a jiných oddílů. 
 V propozicích uvedli Ivan Čech a 
Teplouš, že v luxusním autobusu není 
s místem na bagáž žádný problém, tak jsme se 
nijak neomezovali a nechali se na místo srazu 
dovézt Davidem a Terezou vytíženým 
Berlingem. Ostatní pražáci na tom byli 
podobně, takže řidič, který už přijel z Hradce a 
Neratovic slušně zaplněný, při pohledu na 
hromadu věcí na parkovišti lehce znervózněl. 
 Pak následovala  noční cesta do Terstu 
se zastávkami po dvou hodinách, nalodění na 
trajekt Anek Line a opalování na palubě u 
bazénu, konzumování řízků z domova a jako 
první pozdrav Řecka ledová káva frapé u 
místního baru. Z Igoumenitsy jsme pak přejeli 
hory a asi po 200 km jsme dorazili k Meteoře 
do Kalambaky – několika tisícového města, 
žijícího hlavě z turistického ruchu. Ubytovali 
jsme se v sousední vesnici Kastraki v kempu 
Vrachos, který je velice dobře udržovaný, jsou zde k dispozici přístřešky z plynovými vařiči, 
erární lednička, luxusní umyvárny, krb na grilování a především 25m bazén, od kterého je 
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z lehátek perfektní výhled na skály, takže ani nemusíte chodit lézt. Ceny v kempu i jídla v sámošce 
nebo v hospodě jsou příznivější než v Chorvatsku. 
 V geologii se nevyznám, takže jako na odborníka se obraťte na Zdeňka Sekyru, který vám 
v příštím zájezdu doufejme podá stejně zasvěcený výklad, jako v tom loňském. Ode mě jen laické 
dojmy – zdejší slepenec mi hodně připomíná pískovec, akorát místo zrnek písku jsou 
několikacentimetrové oblázky. 
 Při lezení si může vybrat téměř každý, je zde vylezeno několik stovek cest v délkách od 50 
do 250 m klasifikace 3 až 7. Nejvíc je asi pětek a šestek. Většina cest je dobře odjištěná nýty, 
borháky a štandovými kruhy. Většinou jsme stihli jednu cestu po ránu, a když jsme po cestě na 
oběd u babky v koloniálu nenakoupili moc vína, tak ještě jednu cestu po siestě. Vylezli jsme si 
celkem 10 cest klasifikace 4 – 6 a při slaňování ze Strážce Svatého Ducha jsem si prohlížel dobře 
odjištěnou sedmu, kterou bych si příště troufnul zkusit.  
 V polovině pobytu jsme si udělali výlet na Olymp. Z Kastraki jsme vyrazili po obědě a jeli 
asi 180 km autobusem do Litohora až na parkoviště Prionia na konci horské silničky. 
V odpoledním dešti jsme docela slušně promokli cestou na chatu, která je ve výšce 2200 m. Je zde 
zakázáno téměř vše od konzumace vlastního jídla, vaření až po hraní karet, ale byli k nám vstřícní. 
V místnosti s krbem jsme se mohli převléknout, usušit i najíst a v noclehárně pak pohodlně vyspat. 
Ani jsme nepotřebovali vlastní spacáky, dek bylo dost.. Ráno za sluníčka a pomalu stoupajících 
mraků jsme vyšli na nejvyšší vrchol Olympu – Mitikas (2917 m), včetně křepkého staříka 
Čepelky, který práskal prvovýstupy na písku už v první polovině minulého století. 
 Závěrečné dva dny před odjezdem jsme ještě strávili povalováním u moře. 
 A můj závěr ?  Pro rok 2004 by se Meteora mohla stát akcí našeho klubového kalendáře. 
 

Honza Šabata 
 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 

RAC enka  03 / 04 
 

30 

 
Ukázka z průvodce Dietricha Hasseho a Heinze Lothara 
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bazén na trajektu 

pohledy z vrcholu Delfína 

 
vrcholová knížka jako na písku 

 
Zeus začíná zvedat mraky k Olympu 

 

 
bazén v kempu s výhledem na skály 

 
kýč na závěr u moře 
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13.8. – já s Tomášem blbneme na ledové stěně, Tereza s Honzou lezou na nějaké kameny. 
14.8. – Tomáš s Honzou vyráží na pik Iziskatel. Já se vracím o týden dřív, a tak sestupuji. 
 
ZÁVĚR 

Výlet do hor v KG mohu jen doporučit. Setkali jsme se sice s mnoha problémy, ale nebylo 
to nic fatálního. KG není zahlcen turisty. Čechy jsme potkávali nejčastěji, hned po Rusech. Pozor 
– každý celník, policajt či úředník se vás snaží obrat. 

David Šabata 
 
 

Viděno objektivem Honzy Štykara 
 
1 Jak naznačuje první záběr, jeli jsme vlakem, a to po trase Varšava, Vilnius, Petrohrad, 
Moskva, Biškek (dříve Frunze). Tato cesta byla podmíněna získáním dvou tranzitních víz- 
ruského a kazašského. Zatímco ruské vízum jsme snadno získali na základě místenek do 
Moskvy, kazašský úředník vyžadoval pozvání z Kyrgistánu, nebo jízdenky Moskva – Biškek. Ani 
jedno jsme neměli a úředník nehodlal slevit ze svých požadavků, až nám nejmenovaný 
zaměstnanec ČD vytiskl jízdenky Praha – Biškek. Úředník vypadal spokojeně…   Z fotky je 
patrné, proč cesta trvala tak dlouho- zcela rovnou stepí se vlak motá stovky kilometrů 
v nekonečných serpentinách. 
 

2 Druhá fotka zobrazuje 75 % naší výpravy- Tomáš Horský, David a Terezka Šabatovi. Už 
třetí den střídavě sedíme nebo ležíme v jednom kupé bez dveří… 
 

3 Třetí záběr už je z ledovce během výstupu na Pik Przewalsk ( 4283 m.) v centrálním Ťan-
Šanu na jih od města Karakol (dříve Przewalsk) Zatímco město na východním konci jezera Issyk-
Kul v 90. létech změnilo svůj název, my stoupáme na Pik Przewalsk  s výhledem na Pik Karakol 
(5216 m). Jsme zmateni a přemýšlíme, jestli a jak často si  tyto dva kopce střídají jména… 
 

4 Čtvrtá fotografie je z cesty na jihu země, mezi městy Naryn a Kazarman, vzdálených od 
sebe asi 200 kilometrů. Cesta trvala osm hodin, mimo jiné díky zastávkám jako je tato. Nikdo 
z nás netušil, proč stojíme, snad šel řidič pozdravit rodinu… 
 

5 Další fotografie zobrazuje Pik Koronu (4810 m) v západním Ťan-Šanu v oblasti Ala-Arča. 
Foceno při zachodu solnce teleobjektivem ze stativu, z bivaku Racek ve výšce 3349 m. 
 

6 Šestý záběr je z bivaku Korona ve výšce necelých čtyř tisíc metrů, v pozadí Pik 
Svobodnaja Korea. Bohužel nám zůstalo utajeno, o kterou Koreu se jedná. K této fotografii mě 
napadá už jediný komentář. Chceš přezimovat léto? Zeptej se mě jak! 
 

 Fotka na titulní straně: Tomáš Horský právě bez větších problémů přelezl 
několikametrovou stěnku II. vrcholu Korony. Stěnu ve výšce 4700 m., stěnu, ve které jsem strávil 
asi čtvrt hodiny nesmyslným přešlapováním, ve které mi málem umrzly ruce, a z které jsem po 
několika minutách odhazoval batoh, jenž pro mě představoval nepřípustné závaží. 
 

7 Zatímco já se snažím co nejlépe zachytit slanění z ledovcového šroubu a doufám, že se 
nám vzápětí podaří stáhnout šroub i s lanem, tak jak nás to učili, Tomáš ještě pořád váhá, jestli 
by nebylo bezpečnější slanit za tu shnilou smyčku, u které štanduje. Sestupujeme z Piku 
Iziskatel, rovněž v oblasti Ala-Arča. Na tenhle kopec jsme lezli už jen ve dvou. David sestupuje 
do údolí a odjíždí domu o týden dřív a Terka to ráno vzdala, poté co jsem jí to sugestivně navrhl.  
 

8 Na poslední  fotce  (foto Tereza)  je k vidění kyrgizský hřbitov. Zatímco vesnice, kde bydlí 
živí lidé jsou často špinavé a domy na spadnutí, vesničky, kde bydlí nebožtíci jsou skutečně 
pečlivě zpracované a někdy i čisté.   
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Pokračování ze str.17 – Cesta do hor 
 
 

"Kurva, kurva, kurva, kurva," proklínal 
jsem celý svět i s tím monumentálním svítáním a 
hlavně se všemi těmi horami okolo. 

"Kde ten Houba, do hajzlu, až je? Bože, 
támhle!" 

Posledních pár metrů mixů po ukloněné 
rampě a štand. Ani jsem nemluvil. Ne že bych 
nechtěl, ale kdybych otevřel pusu, určitě bych se 
pozvracel. 

Vyvekslovali jsme matroš, kývnul jsem 
Houbadlovi, jako že jistím, ať klidně valí a přitom 
jsem se snažil zhluboka a pravidelně dýchat. 
Pokusil jsem se usmát na Houbův podezíravý 
pohled, ale vyšel z toho takový rozšláplý škleb. 
"Ehehh, po-ho-dička!" 

Jako při kocovině, v momentě kdy se 
rozhodujete, jestli se přeci jen nakonec poblejete 
anebo ne. Udýchal jsem to, po pár minutách se mi 
podařilo sundat bágl ze zad a vyndat termosku s 
čajem. Piji jako zvíře, které tři neděle nevidělo 
vodu, ani na obrázku ne. Do toho stíhám jistit 
Houbu, který se na druhém fousu lana sune v 
rytmu jakéhosi mně neznámého mechanického 
stroje vysněženou rampou vzhůru. Zastaví se 
pouze na nezbytně nutnou dobu, potřebnou k 
založení frenda nebo smyce, a pak hned valí 
nekompromisně dál. Ruce přicházejí k sobě, vida, 
už mám i prsty, které jsem už pomalu odepsal. 
Rozednilo se, na východě naskočil rudý šlinc 
táhnoucí se přes celý obzor. 

"Olé, stojí to za to," nějak mi otrnulo. 
Slunce je v únoru strašně daleko a ještě ke všemu v 
mizerném úhlu, připadá mi, že se klube na svět a k 
nám dvěma ztraceným v tom žulovém jevišti 
nekonečně pomalu, vlažně, jako by mu to bylo 
vlastně fuk, jestli vyjde či nikoli. Hypnotizuji je 
očima. 

"Polez, maršále, tak sakra, polez!" 
Ze zbytečné snahy mě vytrhuje Houba, 

který dolů huláká ať jdu. Stokrát se mi to slovo 
vrací ozvěnou, drkotá jako kulečníková koule mezi 
nehybnými stěnami, co jsem mohl dělat, tedy jsem 
šel. A tak furt dál, až úplně nahoru do rozsedliny, 
kde už nebylo kam lézt a kde bylo vidět kamzíky 
na protějším srázu,jak na nás nevěřícně civí, 
popolezou o pár metrů, otočí se k nám a opět 
nechápavě vejraj, skoro bych přísahal, že 
znechuceně kroutili hlavami - kdo se to sem zase 

cpe. Přežvykujeme hrst rozinek, oříšků a čokolády, 
kdepak, výstup ještě neskončil, ještě je třeba dostat 
se v pořádku a ve zdraví dolů, tam kde se dá zase v 
pohodě chodit po dvou nohách, aniž by se člověk 
bál, že uklouzne na tu či na jinou stranu, chvíli 
bude neúspěšně parodovat starého havrana, a pak 
už jen polomrtvého brouka, anebo spíš dočista 
mrtvého brouka. 

Vysněženým žlebem se kolíbáme dolů, jó, 
teď už je to za námi, teď je čas na podání ruky, 
kterou jsem Houbadlovi nabízel nahoře v sedýlku. 
To nebyla pískovcová věž s drátěnou anténou na 
čepici a na ní navlečenou otlučenou plechovou 
pikslou s prošmatanou knížkou uvnitř, to nebyla 
kraťasová bezstarostnost letního podvečera s 
pivkem na terase. Ne, bylo to něco roztřeseně 
odlišného, byl to precizně odfoukaný koncert podle 
notové osnovy, eskapáda jistých kroků se 
zhuštěným, ale o to pikantnějším prostorem pro 
improvizaci, byl to na zlomek života zastavený 
čas, podvázaný dech s potenciální možností 
přetrhnutí gumy a krátkým gestem loučení, ano, 
bylo to ono, tedy "Čágo, parde", bláznivě se na 
Houbadla šklebím a tisknu mu ruku. Ted' už mne 
ruce nezebou, teď už ne, naopak, neobyčejně 
hřejou a potí se, kolíbáme se dolů vysněženým 
úbočím a ještě na nás čeká ten odporně strmý 
hang, co jsem si s ním nepadnul do oka hned včera. 
Ale mozek nepřemýšlí a tělo pracuje automaticky, 
levá noha před pravou, pravá před levou a zase 
obráceně, stále dokola. Jediné, co vnímám, jsou 
Houbovy kmitající nohy, na zlomek vteřiny vidím 
jeho patu a pak pouze zející díru, do které poslušně 
šlápnu i já. Připadám si trochu jako osel s 
přivázanou mrkví na konci klacku. 

"Ne, máš to za sebou, máš to za sebou," v 
hlavě mi hučí jedna holá věta, odráží se od 
okolního sněhu a "beng", zpátky na mě, už se cpe 
do uší, nevejde se, vypadává, cpe se nosem, 
pootevřenými ústy... monstrózní echo. Kouknu se 
na Houbu, jestli to také slyší, se skloněnou hlavou 
počítá kroky, nemluví. Nevím, jestli mám hlad 
nebo žízeň nebo obojí anebo nic. Spíše nic. 

Tak to jsou tedy hory, malátný pocit únavy 
ozdobený snítkou radosti z vítězství jak čepicí 
šlehačky na zmrzlinovém dortu, sypající se mráz v 
rozloženém spektru konfuzního světla, hrst rozinek 
a hrst hořké čokolády zamrzající mezi zuby. 

Pohled do jedné doliny, a ještě do jedné a 
ještě a ještě, a v dálce na obzoru Kráľova hoľa 
(nebo to je Chopok?), všude se povalující ticho jak 
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chuchvalce prachu v léta nezametané místnosti, 
tlak ticha do pražských uší je téměř zdraví 
nebezpečný, žádné tramvaje, žádný řev 
rozmazlených fakanů, běžný denní lomoz, který 
vydává to kvantum lidí sešlapaných na pár 
čtverečních kilometrech. Song stěnového povaleče 
jde do finiše se zhmotňující se představou chaty. 

"Konečně!" Ale vždyť je to vlastně jedno, 
tělo se zastavilo zcela automaticky,jinak by šlo dál, 
furt pryč, okřídleno tou náhlou spoustou myšlenek 
a emocí smíchaných v regenerační drink. 

"No jo, dáme polívku, kurňa,já mám hlad, 
do šitu,já mám takovou žízeň..." 
Kdy může jídlo chutnat víc než teď a tady, z 
otlučeného hliníkového ešusu, půjčenou erární 
Ižící s nalepenými zbytky nějaké staré bašty, v 
setmělé kuchyňce, ólalá, k čertu s porcelánovou 
rozpačitostí Ritzu, broušeným sklem a stříbrným 
podnosem Alcronu, kde nevíte co s rukama a kam 
s očima. Cha, v životě jsem tak dobrou polívku 
nežral. Vysokohorskou erekci prodlužuje svařené 
víno, oběma rukama ždímám teplo z kouřící 
sklenice, omráčen skořicovo-hřebíčkovým 
oblakem, tupě zírám na hořící knot petrolejové 
lampy. 

A ráno nanovo - v pět vstát, rozhejbat to 
ztuhlé, po noci zdřevěnělé tělo, na záchodě na sebe 
hodit pár hrstí ledové vody, snad trochu pomůže, 
dlaní připlácnout promaštěné vlasy trčící do všech 
stran (co natom sejde), narvat na sebe všechny ty 
svršky a spodky, přepásat je sedákem. Poeta ve 
dvou tisících metrech s vyoraně duchaplným 
výrazem v půl šestý ráno. Musím se smát sám 
sobě, co je s tréninkovým plánem, kde zůstala 
výživa (kdo to kdy slyšel šťouchat do sebe vločky 
s čokoládou dávno před úsvitem), přesně spočítané 
pohyby, úzkostlivě rozvržený výdej energie, líná 
atmosféra pohupujících se expresek jemně 
poprášená magnéziem. Tohle všechno je překryto 
dalším svítáním v horách, na počitadle času se 
převalil další den, lidé se právě budí, zuřivě, 
odevzdaně, rezignovaně, otupěle zamačkávají 
plechové kohouty, potácejí se ve zválených 
pyžamech a nočních košilích po studených bytech, 
tlačí se v koupelnách, plivají zubní pastu a krev do 
zašlých umyvadel, ještě se stihnout vychcat; 
někteří už mají náskok a zrovna ted' se kymácejí 
rozhrkanými tramvajemi, cukají sebou ve vlacích a 
autobusech, protáčejí unavené baterie, dokud 
tojejich auto nechytne a tak pořád. 

A mys Houbadlem šlapeme v narůžovělém, 
mrazivém úsvitu pod Malý Ladový. Každých deset 
kroků se zastavujeme, protože to je sakra do 
kopce, a pozorujeme blednoucí obzor. Neustále po 
očku pátrám v sedýlku mezi Stredohrotem a Žlutou 
stěnou,jestli tam někde nahoře neuvidím ty kluky, 
co včera vylezli Diretkou na Žlutku, chtěli tam 
bivakovat a ráno si střihnout Stredohrot a chvilku 
se mi zdá, že jednoho vidím, sedí na takovém 
špičatém balvanu, jenom tak, do půl těla, nohy 
složené pod sebou, ruce na kolenou a kouká se z té 
závratné výškyjak přichází nový den. No, ale spíš 
se mi to jenom zdá a když to říkám Houbadloví, 
tak ten se jenom směje, a tak šlapeme dál k tomu 
Malýmu Ledovýmu, a je to trochu dál než jsme si 
mysleli, dál a výš, hlubokým sněhem a s plným, 
těžkým báglem. V sedm jsme konečně pod 
skalnatou impozantní stěnou s Červenými převisy, 
přes které se chceme dostat nahoru. Jsou nad 
našimi hlavami, a pak někde vysoko nad nimi 
nebe. 

Rozdáváme si matroš, role jsou každému 
jasné. V půlce první délky si Houba sundává 
mačky, kroutí hlavou a něco si pro sebe mumlá, 
zdá se mi, jako by na moment zaváhal, ne, to byla 
jen nějaká vidina, asi jsem měl něco v oku. Zmizel 
mi z dohledu a zase žije jen v mojí osmě. 

"Jak to de, Houbadlíne?" řvu nahoru.  
"Jó, de to, tutovej frend," vrací se mi. 
"Zruš!"  
"Poď !" 
"Du !“  
Takhle si to licitujem až pod převisy. Jsou 

opravdu načervenalé a zblízka vypadají ještě 
nepřátelštěji než z dálky bílé pláně. Obezřetně do 
nich nakukujeme, Houba mlčí, jenom se trochu 
mračí, popoleze pět metrů a něco zabručí. Něco 
jako: "Hmm, sype se to..." a pak zmizí za hranou 
prvního převisu, klepu se za něj, on na to určitě 
nemá čas. Voskované ticho ruší jen jeho supění 
nad mojí hlavou a jemně kovový cinkot materiálu, 
takové sólíčko pro triangl a dech. 

"Chuchu, chuuu, cink, dynk, chuuůů." 
"Dals něcóó!?? Jak to vypadá?" protahuji 

nahoru se zatajeným dechem. 
"Joó," přece jen se ozval. Něco mektá o 

blbých krocích a táhnoucím lanu, sypající se skále 
a vyrezlých skobách, ale já vím, že je v pohodě. 
Takhle se suneme dál, s modrými prsty, za které by 
se nemusel stydět žádný utopenec, v 
desetistupňovém mrazu s pobledlým, 
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přegumovaným sluníčkem v zádech, které ani 
náznakem nehřeje, spíše studí. 

A jsme nahoře, ukazujeme si Rysy a 
Gerlach a přeme se o Beskydech a Západních 
Tatrách, koukáme se na Zbojandu a vidíme, jak se 
nějaká partička pomalinku strká po vysněženém 
temeni Javorového a cucáme čokoládu, usmíváme 
se, a!e protože to jednou musí skončit, tak se 
zvedáme a opatrně se suneme dolů strmým, úzkým 
žlebem a vracíme se na chatu, odkud jsme před 
svítáním vyšli. Svištíme plání, ted pěkně zčerstva, 
sem tam se otáčíme a kocháme se stěnou, kterou 
jsme právě dostali, plácáme se po ramenou a zase 
vyrážíme, nezbývá moc času. 

Stihneme uvařit kotel polévky a zakusovat 
jí zdřevěnělým chlebem, vypadáme jak dvě žáby, 
nakloněné nad hrncem s naskakujícími boulemi za 
ušima a vypoulenýma očima,jen zakvákat. Balíme, 
film je u konce, blíží se závěrečné titulky, není čas 
na sentiment, není čas ohlížet se zpátky a 
mudrovat, co se dalo stihnout a co se mělo udělat 
jinak. Ne, někde uvnitř je krásně prohřátý pocit 
dokonale stráveného času, každá investovaná 
minuta měla svoji cenu (ohó, ekonomické termíny, 
náznak blížící se společnosti a jejích tržních 
mechanismů). 

"Ahoj," houkneme na ostatní. Ostatní, kteří 
si různě mažou chleby a popíjejí čaj v houstnoucím 
šeru, přikusují kakaové oplatky, lenivě klábosí a 
vůbec nikam nespěchají, kejvají na pozdrav, jako 
že teda "Ahoj a snad někdy příště", ale 
myšlenkami už řeší zítřejší výstup a probírají ho do 
nejmenších detailů a podrobností. 

Cesta do údolí je jeden velký, závěrečný a 
strhující finiš; z Velkého hangu, přesně z toho co 
jsem s ním dvakrát bojoval na život a na smrt, 
letíme dolů jak dvě čerstvě naolejované dělové 
koule a zbytek cesty, již poschovávané ve tmě, si 
spíše domýšlíme než že bychom věděli a viděli 
kudy se řítíme. Já se jen celou dobu modlil, aby až 
šlápnu do nějaké té zející díry, kterými byla cesta 
posetá, což jsem si dobře pamatoval,jsem si zlomil 
jenom nohu, nebo jenom ruku a nestalo se nic 
horšího. Po několika pádech, kdyjsme si s Houbou 
nic nezlomili ani nenarazili ani nezničili, zase 
Hrebienok, štafeta skončila, už se nikam nepůjde 
ani nepoběží, ani nahoru, ani dolů, jenom prostě 
domů. Máme hroznou žízeň, cesta z nás vysála 
veškerou šťávu, dva citróni na centrifuze, všechen 
pot jsme nechali někde tam ve tmě za sebou, ale už 
je tady pootevřené okénko popradského bufetu a 

mám pocit, že to je okno do nebe, z čehož mě 
ovšem rychle vyvede neholený, špinavý a nerudný 
prodavač, který ani při zamhouření obou očí 
nepřipomíná svatého Petra nebo kdo to vlastně u té 
nebeské brány vysedává. Každopádně pivo má, 
alespoň to se mu musí připsat k dobru. 

Nocí se vlníme domů, přes celou republiku, 
s různejma lidičkama, kterým je šumafuk, odkud 
jedou ti dva kluci s ohromnými batohy a těmi 
směšně velikými botami. Třeba si myslí, že jedeme 
z výzkumné expedice z ruské tajgy nebo z lovu 
sibiřských tygrů nebo že se jim jen zdáme, protože 
koneckonců většina z nich byla stejně opilá. Ale 
nám je to také jedno a nic nám do nich není, kór 
když jsme si otevřeli další pivo, které se mně 
nekompromisně dere na mozek a přehazuje přes 
něj čím dál tím neprůhlednější přehoz a můj obraz 
se čím dál tím víc rozostřuje. 

A bác, najednou Praha - Libeň... "Přijeli 
jste do zastávky Praha-Libeň, vlak dále...", honem 
boty, čepici, batoh, co, co ještě, a pak už jen stojím 
venku a vedle mne se pomalu vlak dává do pohybu 
a mizí směrem na Plzeň nebo kam to vlastně jede. 
Je pět hodin, čas vyrazit, ale teď už ne vysněženou 
plání a čekat až vylezou poschovávané kulisy 
rozeklaných hor, žádný vrzající sníh, praštivý 
mráz, který skřípe ve vzduchu, nic takového. Na 
scénu přicházejí nasvícená torza vysočanských 
činžáků a továrních zdí plující v potrhaném oparu 
smíchaném se smogem, olejově lesklé kočičí hlavy 
a tohle pochmurně nasvícené jeviště křižují 
uspěchaní dělníci a rozespalé úřednice, které ještě 
před pár minutama měly natáčky na hlavách. A 
všichni míří do nějakých vrat nebo dvířek 
zasazených v táhnoucích se otlučených zdech a 
mizí v šedivých krabicích a na zdech fosforeskují 
nápisy ČKD, Polovodiče, Vývoj, Elektroodbyt, 
Naftové motory, Barvy Laky a já je s lítostí 
pozoruji, ty shrbené, zachumlané postavy aje mi 
tak nějak smutno. 

"Ale co," říkám si, "budu to muset rozlézt... 
Jo, takže to je přesně to, co udělám!" A vydávám 
se na první jízdu tramvají. 

 
……… 
……… 
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 KALENDÁŘ AKCÍ 2004  

10.1. Holý vrch - první slanění horo
HO Bohnice svařené víno a tradiční horolezecký seminář  
14.2.  Jeseníky - Boganův memoriál  běžky
organizátor: Vláďa Weigner, tel.z. 224 941 863 WRC
?? Přechod Alp  ?? skialpy
organizátor: Jíra Škrdlant, Jarda Radovnický  
3.4. ?  17.4. Těptínský Bláťák WRC
organizátor: Jarda Tůma, Pavel Sláma  
9.-12.4. Velikonoce  (Vysočina, Kozelka, Bořeň ?) horo
organizátor:  cyklo
24.4. Boudecká rokle MTB
organizátor: Karel Berndt, HK Mšeno  
1.5. Choustník - memoriál Luboše Koubíka WRC
organizátor: Pavel Koubík, Vláďa Martinovský horo
?? Květen Saské Švýcarsko ?? Oybin, Jonsdorf horo
organizátor: Slávek Hokr   
15.5. Jasoň & Drsoň WRC
organizátor: Hynek Urban, David Hart skorelauf
5.6. Kokořínský survival WRC
organizátor: Karel Berndt, Martin Mráz  
11.-26.6. Meteora horo
organizátor: Ivan Čech, ČHS Hradec Králové  
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červenec  ? Alpy ?  Dolomity ? horo
organizátor: Honza Štykar, Honza Šabata, Honza Kábrt, Jíra Škrdlant     
srpen Ledovec (západní Alpy ? Kyrgistán)  horo
organizátor: Honza Štykar, Dan Holein  
? 21.-28.8. ? Jezersko a Istrie  horo
organizátor: Honza Kábrt, Dalibor Gut  
11.9.? 18.9. Novohradské hory WRC
organizátor: Honza Šabata  
25.9.-3.10. Vysoké Tatry horo

    
9.10. Jizerské hory WRC
organizátor: Zdeněk Sedláček   
23.10. Hon na lišku horo OB
organizátor: Dalibor Gut, Karel Berndt, Adam Šťastný  
listopad Orienťák pražských horolezců horo OB
organizátor: Vítězi ročníku 2003 - Jakub Novák, Gurtler 

  
? 26.-28.11. Poslední slanění  
  dle dohody se v září určí místo popřípadě změna termínu  
8.1.2005 Holý vrch - první slanění horo
HO Bohnice svařené víno a tradiční horolezecký seminář  
    

  HOROŠKOLA  
 V roce 2004 bude pro nováčky uspořádána horoškola pod vedením 
instruktorů Honzy Štykara a Dana Holeina. Přesnější informace budou 
uveřejněny na klubových stránka  rac.crolink.cz, případné dotazy posílejte 
uvedeným instruktorům.  
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METEORA: klášter Rusanu, skalní věže Svatý Duch a Strážce Svatého Ducha
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 Váza po Francouzsku Starci v Tatrách 

      
 Skříň po Francouzsku Starci na Rybách 
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Francouzské skalky 
 
 
Letos na jaře jsme využili dvou květnových svátků (5 dní dovolené rovnalo se 11 

volných dnům) a odjeli se rozlézat do Provence. Měli jsme vytipované dvě sousedící oblasti 
la Jonte a le Tarn pojmenované podle říček, které dnem kaňonů protékají. Lezení v Tarnu 
jsme nezkoušeli, protože jsou zde cesty převážně převislé a vyšších stupňů obtížnosti. V la 
Jonte je více než 300 cest všech možných stupňů obtížnosti. Většina cest je na více než 
jednu délku. Lezec pohybující se výkonnostně mezi stupni 5c - 6b tu má minimálně týden 
co přelézat. 

Oblasti dominují dvě krásné vázy (le vase de Chine a le vase de Sèvres) a skříň (la 
Roche décollée). Vázy nejsou lezecky zajímavé, ale stěny pod nimi ano. Na skříň vede z 
údolí krásná levá hrana a středem klasická spára nahoře přecházející v komín (tři délky 5c). 
Horní část komína obývají všudypřítomní supi, takže posledních pár metrů lezení jsou v 
chytech supí výkaly a ostatky drobných zvířátek. 

Vápenec je v la Jonte na Francii dost netypický. Připomíná drsností místy tvrdý 
pískovec, což nám velice vyhovovalo. Cesty jsou téměř všechny dobře zajištěné buď 
lepenými borháky nebo expanzními nýty. V průvodci je u každé cesty poznámka jaké 
prostředky jsou k jištění použity, což nám pomáhalo při orientaci. Broches jsou lepené 
borháky a Goujons jsou expanzní nýty. Nejnovější průvodce je z roku 2003. Dá koupit v 
nedaleké malebné vesničce Le Rozier, která leží na soutoku říček le Tarn a la Jonte. Pokud 
byste to hledali na mapě, je to SV od Millau. 

Pokud jde o spaní běžně se bivakuje pod obrovským převisem v oblasti le Tarn. V la 
Jonte je pouze malý převis pro max. 4 lidi. Nám vyšlo perfektně počasí, takže jsme spali 
pod širým nebem na cestě pod silnicí. 

Pro některé nebyl zájezd jen čistě lezecký. Petr a Božka Valentovi, Zbýťa a já jsme 
některé dny vyráželi na cyklisté výlety do okolí. Osobně mě to nadchlo. Jak kaňony, tak 
náhorní plošina nad nimi jsou opravdu krásné. V každé vesničce, kterou jsme projížděli 
bylo něco zajímavého - kostelík, kamenný most přes řeku , atd. 

Na závěr našeho zájezdu jsme se přesunuli do známé oblasti Buoux (česká 
výslovnost Bjů, správná francouzská Bjux). Lezení tam není rozhodně špatné až na ten 
oklouzaný vápenec. Kupodivu jsme tam byli téměř sami. Průvodce už nebyl nikde k 
dostání. Od místních jsme se dozvěděli, že má letos vyjít aktualizované vydání 
 

Pepis Koudelka 
 
Přiložené obrázky: 
Skříň (la Roche décollée).  
Váza (le vase de Sèvres)  
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Adresář   RAČe 
 
 

JMENO PRIJMENI TELaMail 
    členové 
Jaroslav Brouček d.257 721 762, 603-795 127, 

jaroslav.broucek@volny.cz 
Eva Broučková  d.257 721 762, 737-344 358,  
Libor Handl d.281 981 679, 723 806 710 

Štěpán Heger stepan.heger@seznam.cz,  602-
150 709 

Dan  Holein dholein@volny.cz , 777 170 675
Tomáš Horský Hortom@centrum.cz ,  

d.558 631 277, 732816171 
Roman Hrabě  d.241 441 254,  603-465 320,   

rhrabe@volny.cz 
Svatosl.  Chamra z.224 354 550  

chamra@fsv.cvut.cz 

Ctirad Chlumský 
d.257 322 187, 602-393 395, 
777-550 393   
jchlumska@post.cz 

Tibor Jakab 777-060 871,  jakab@post.cz 
Jan Kábrt z.224 875 620, d.244 462 807, 

605-944 180,  jkabrt@cap.cz 
Renata Kleinová 723-016 537 
Luboš Koubík   + r.381 297 113,  
Lukáš Kudlička 728-505 683 

Vladimír  Martinovský  z.267 052 659, d.272 766 710, 
martin02@pre.cz  724-218 804 

Jaroslav  Mašek z.283 870 400, d.233 542 068, 
trisoft@telecom.cz 

Jiří Plašil d.281 860 395, 603-251 095  
jplasil@centrum.cz 

Vítězsl.  Plašilová  ch.326 991 865 
Miloš Renner miloush@centrum.cz ,  

723 123 327 
Michal Skubenič 603-205300  sku@iol.cz 
Ondřej Svoboda d.251 556 149, 603-811 693 

onysvob@volny.cz 
Markéta Svobodová d.251 556 149, 732 479 863, 

svomar@seznam.cz 
David Šabata 607-104426,  

sabata@centrum.cz 

Jan Šabata 
z.9722-45693 (2246- ), 602-544 
113, d.241 715 033,  
honza.sabata@centrum.cz 

Jiří Šabata 
z.387 313 770 / 13, 602-732 419 
d.386 462 669,  
sabata@bmservis.cz 

Ludmila Šabatová 
z.220 188 350, 721 142 525, 
d.241 715 033  
sabatova@vpupraha.cz 

Tereza Šabatová 607-104534, t_s@centrum.cz 

Petr Šarapatka d.272 743 339, 607-634 681, 
sarapatka.petr@seznam.cz 

Jan Šercl d.220 922 906, 606 607 004, 
sercl@cmail.cz, jan.sercl@lb.cz

Radka Šerclová d.220 922 906, 603-848 661  

Ivo Štolc 
z.233 026-314,306, d.281 972 
262,  Ivo.Stolc@vatechez.cz , 
602-215 456 

Jan Štykar d.241 405 274, 777-876 765  
honzastykar@raz-dva.cz 

Pavel Štykar d.271 740 318 
Petra Štykarová 607-887 760  

petra.stykarova@centrum.cz 
Petr Tlachač d.312 693 349, 602-318 024 

Jan Zerzán 
z.222 851 559  
j.zerzan@quick.cz, 603-487474, 
d.272 730 234 

    hosté 

Karel  Berndt 
d.284 842 060, 607-677 602 
berndt@atlas.cz 
elena.berndtova@pragonet.cz 

Jiří Dušek d.272 913 758, 777-003 840  
jirkadusek@volny.cz 

Jana Dušková 777-793 241 

Roman Eder 
777-163364, z.257 090 900, 
d.354 602 896 ro-
man@seznam.cz 

Jitka Fašungová 604-384 396  
Jitka.Fasungova@cimex.cz 

Erik  Frei  d.274 775 730 
Libor Gut 281 982 883, 603-437 799, 

zahrady@zahradygut.cz 
Dana Gutová 281 982 883, 603-569 996 
David Hart 317 721 646, 602-385 735, sks-

hart.david@iol.cz, 606-617 477 

Jiří Heráf 
z.241 440 770 /282, d.224 221 
325, 606-650 382  
herafj@pragoprojekt.cz 

Libor Hnyk 
z.2246 45624, d.251 818 135, 
723-572 120, 
libor.hnyk@datis.cdrail.cz 

Oldřich Hokr  d.251 640 292, z.603 893 457, 
hokr@ima.cz, 603 195 047 

Slavoj Hokr 
d.284 861 208, z.241 402 563 / 
526, 603-573 880, 
hokr@geodet.cz, ová737-751 958 

Marie Hokrová d.251 640 292 
Václav Jakubův 777-334 101,    

jakubuv@volny.cz 
Václav Jindrák „Jindrak“<mandikm@kolektory.

mepnet.cz  602-615 075   
Jonáš Kábrt d.244 401 448, 777-616 800 



                 
 
 
 
 
 
 
 

RAC enka  03 / 04 
 

43

jobrt@centrum.cz 

Radek Kekrt z.261 303 171,  d.220 941 244  
kekrtr@timken.com 

Pavel Koubík     606-423 438, d.251 621 387, 
evropan@atlas.cz 

Josef  Koudelka 
d.235 310 617, z.221 802 226, 
737-108 353 
Josef.Koudelka@csni.cz 

Tomáš Koudelka d.354 426 009 , 777-195 250, 
koudelka.tomas@post.cz 

Gabriela Koudelková  d.354 432 662, 603-293 278, 
gkoudelkova@iol.cz 

Karel Kubín 602-399 094, 
kkubin@cz.ibm.com 

Jiří Mazanec  d.251 640 461, 728-360 799,  
mazanec@inservis.com   

Alexandr  Namyslov  sasan@tiscali.cz,  d.315 685 
858, 604-506 151, 737-384 211

Martina Remondeulaz ,+41-27-306 8158 
Martin Richter 603-452 981, d. 261 213 913 
Ivana Richterová 602-144 007, d. 261 213 913 

ivanasimankova@volny.cz 
Jiří Říha  d.325 626 657 ? , 0602-344 667 

lamontagne@seznam.cz 

Jaroslav  Řízek 
z.381 211 835, d.381 212 430, 
608 242 539, ová-8,  
jaroslav.rizek@seznam.cz 

Zdeněk Sedláček  
d.251 566 353, 603-441 449, 
z.261 216 819,  
zsedlacek@gnome.cz 

Lenka Sedláčková d.251 566 353 
lsedlackova@accom.cz 

Jiří Suchomel d.313 564 348, 603-542 516, 
(r.224 814 676) 

Vít Šanovec d.257 711 882, 603-447 489 
Jan  Šír jan.sir@2pnet.cz ,  604-742 430

Jiří Škrdlant 
d.354 535 801?, z.354 531 258 
?, 603-583 568 
skrdlant.jiri@worldonline.cz 

Hynek Urban 602-114 407, 
Hynek.Urban@nokia.com 

Petr Valenta petrvalenta@centrum.cz   
d.235 355 618, 602-588 491 

Božena Valentová Bozena.Valentova@mmr.cz  
d.235 355 618, 603-578 535 

Zdeněk Voda d.272 658 497, 604-262 733,  
zdenekvoda@cbox.cz 

Radek Vondra d.272 735 222, 777-614 793, 
rvondra@volny.cz 

Josef Vosolsobě 777-793 234, vosol@esonic.cz 
Petr Vrňák 602-615 376, vrnak@ceps.cz 
Vladimír  Weigner z 224 941 863, 603-158 107, 

adv.hol@worldonline.cz 

Jiří Zbytovský d.2-? 3164520, 
Zbytovsky<ovaasu@mvcr.cz> 

Vladimír Žahour 325 615 175, 777-037 798 
    přátelé a rod.příslušníci 
Petr Adrian 603-503 977,  
Jan Bezděk d.354 433 794 
Radek Duda 326 721 507,  d.326 316 288 

Petr Dušek d.2-894104 
dusek@jircany.tondach.cz 

Zora Dušková d.272 913 758 

Martin Hannsmann 354 528 366  
Martin.Hannsmann@rexam.com 

Milan Hokr milan.hokr@vslib.cz, 604-744 920,  
z.485 353 520 

Alena Hokrová ahokrova@centrum.cz, d.251 640 
292 , 776-673 656 

Dana Hrabětová  d.241 441 254 
Juliána Chlumská d.257 322 187  jchlumska@post.cz
Jiří Kintšner jirkins@seznam.cz 

Lenka Klikarová d.222 724 563, z 224 941 863, 604-
231 443,  advhol@brailcom.cz 

Libor Koudelka (r.220 970 199), (615)-2260 123 
lkoudelka@kurzynske.com 

Dalibor Krejsa 354 527 300  
Dalibor.Krejsa@rexam.com 

Martin  Lorenc 354 434 443, 603-193 223  
lorenc_martin@post.cz 

Radek Miláček d.241 711 562 

Martin  Ministr  
z.244 026 122, d.244 461 043, 604-
252 481, 776 971 059,  
Martin.Ministr@appg.com 
MartinMinistr@oscarmobil.cz 

Martin Mráz 602-253 619 , d.266 310 942  
mraz.martin@volny.cz 

Filip Myška 604-844 755 

Michal Pelikán michal.pelikan@commerzbank.cz  
d.233 557 233 

Luděk Pravda  602-356 200, arda@ms.anet.cz 

Jarda Radovnický 777 552 032, d.354 528 514  
"Radovnicky"<Skelet@mybox.cz> 

Michael Sedláček  d.241 430 233, 602-302 290, 
Sedlacek@bropy.cz 

Pavel Sláma slama@uzlabina.cz 

Jan Střelka „Strelka“<mandikm@kolektory.mep
net.cz   d.271 910 314 

Pavel Šach 603-243 990,  tercie@ini.cz 

Radka Tkáčiková 
d.?481 529 558, 604-702 106 
Radka.Tkacikova@seznam.cz  
raduuuza@quick.cz 

Jarda Tůma d.261 215 582, z.266 026 271, 602-
208 744,  tuma@rohe.cz 

Robert  Voráček  602-614 793 (604-994516) 

Radek Žáček d.286 890 316,    
r.zacek@seznam.cz 
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