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Račenka 2009/2010

Sezóna 2009
Bývali v Rači statní jonáci, ktetí odešli jinam, protože se zde pouze jezdí na kole,
vůbec se neleze a nikdo nevytáhne paty dál než za humna.
Je tedy pravda, že WRC s pevně stanovenými daty akcí je pilítem našeho klubového života, ale k MTB jsme ptidali běžky, tradiční horolezecký Hon na Lišku a lobbisté
prosazují pro ptíští rok i zatazení opravdového survivalu – OBPH, který se letos ptedevším díky potadatelům z Rače vrátil ke svým horolezeckým kotenům.
Těší mě, že i v dtíve kritizované lezecké činnosti jsme se letos činili. Kromě častějších víkendových výpadů na písek i jiné domácí skalky to byla na jate Meteora, která by
se měla pro velký úspěch opakovat a Radkovo rozcvičování kyčle na francouzských vápencích. Prázdniny trávila hoktí osmičlenná úderka na slovenských skalkách a děčínské
amazonky na vápenci a raftu v Omiši. Lezecký podzim pattil Sardinii, Paklenici a Wadi
Rum. Nevynechali jsme ani hory vyšší až nejvyšší – Alpy, Kavkaz a Himaláje v Ladaku a
Nepálu a taky kraje vzdálené a cestovatelsky vděčné na jihu Ameriky a Afriky.
Celoročně bohatý klubový život a stmelení kolektivu se projevilo i zájmem o Poslední slanění na Tolštejně, které letos poprvé kromě pustého ožírání a slanění bez fantazie bylo doprovázeno sportovním programem iniciovaným děčínskou sekcí. 37 účastníků nakonec s rezervou vystačilo s 10 lůžky, které byly v chatě k dispozici. Částečně
díky opravdovým horolezcům a horolezkyním, ktetí bivakovali vedle chalupy a částečně
díky změkčilcům, ktetí dali ptednost bílému povlečení v penzionu na ztícenině.
Na Tolštejně jsme se snažili zhodnotit uplynulou sezónu. U WRC to bylo celkem
jednoduché a díky své znalosti Excelu můžu odměnit v podstatě, koho se mi zlíbí. U horolezení je to trochu složitější, ale nakonec jsme se shodli na ocenění dvou Račistů –
endoprotetiků. Radka Kekrta za jeho návrat mezi naší elitu sportovního lezení, což prokázal osmimetrovou tlamou na Aguglii. Druhým oceněným je senior treku kolem Daulágiri Pavel Štykar za to, že ptekonal
sám sebe a na rozdíl od Jitky Fašungové pti minulé podobné ptíležitosti
stačil vnímat himálajská panoramata během vyhlídkového letu. Horkým kandidátem na ocenění byl
také Zdeněk Sedláček, ale nakonec
dostal pouze doporučení, aby si u
Tenisačky objednal kurs eskymáckých obratů.
Hlubší filozofické zamyšlení nad
lezeckými výkony, jejich oceňováním a vůbec o ptístupu k životu najdete ve Slávkově Konečníku.
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Sleva pro členy a hosty
horolezeckého klubu RAČ
Firma SPkolo, jejíž majitele znáte z různých cyklistických
a orientačních akcí včetně našeho klubového seriálu
WRC, poskytuje našim platícím členům a hostům na prodej zboží a práci v cykloservisu velkou slevu:
15% na výrobky značky Sensor – funkční prádlo, ponožky, windstoperky
15% na veškerý běžkařský program (Sporten, Salomon, …)
10% na ostatní zboží a práce v cykloservisu v poliklinice na Budějovickém
náměstí
Nárok na slevu se kontroluje podle aktuálního stavu seznamu na klubových stránkách – viz „kontakty“
Otevírací dobu, informace o prodávaných výrobcích a zajímavosti z různých akcí
klubu SPkolo se dozvíte na jejich stránkách – odkaz logo v hlavičce na webu Rače.

Velký Geodet Hokr hlásí příchod ze slovenského turné:
Byla to ptíjemná lezecká dovolená. Zádiel byl proti očekávání pro lezce našeho kalibru
nevsttícný, lehčích cest do šestky jen pár. Jinak nově lezecky kultivovaných stěn je zatím
jen několik a s pro nás ptetěžkými cestami. Podle místních jazyků se staré několikadélkové
klasiky témět vůbec nelezou. Je to zarostlé a lámavé a také pod zeleným dohledem. Volných sektorů je jen pár. Zmačkli jsme pár jazyků, kam také chodí lézt.
A tak jsme byli ve skupině Turniska (u Kojšova). Tam to byla pro nás docela dobrá lezenice. Vápencové věže a stěny často podobné našemu milovanému písku a dobte odjištěné.
Další štace byl Tomašovský výhled. Tam jsme vylezli jen jeden a půl cesty. Lehčích cest
opět méně a na nich na můj vkus místy vápenec lámavější a rozvolněný. A taky tam z výhledu stále něco padá, kamínky, kameny, banánové šlupky a nedávno nějaká turistka. Oblast Dreveník jsme vynechali pro vykopanou válečnou sekeru se zelenými. Složení našeho
"mužstva" (2 muži a 6 žen) by nám nedávalo velkou naději na rozumný výsledek ptípadného sttetu. Místní tam lezou, ale v ptíznivější sestavě výprav.
Z dtíve vytěženého jazyka jsme měli další tip: Machnaté-Kostolce v Demänovské dolině. Na závěr dovolené to byla taková pěkná tečka... Jednodélkové cesty ve víceméně kultivované skále v pěkném prosttedí s výhledem na Chopok. Něktetí místní lezci a lezkyně
dokonce znali i naše známé. Konec hlášení.
Další informace na str. 8
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Slovensko
z jiné perspektivy než z Brnčálky či chaty pod Rysmi
Jak se dá využít inkompatibility Českými drahami k ptesunu autovlakem
z Prahy na Slovensko nabízených železničních vagonů s normálně konstruovanými osobními auty dokládá objevný prázdninový výlet několika
členů Rače za mimotatranskými lezeckými perlami našich východních
sousedů. Slávek tím vytešil i problematický rébus s vlakem odkojenými
vnoučaty, vlastním autem v Košicích a Milanovým v Praze a nezalekl se
ptitom ani ptefeminizované skupiny, v níž by se stal jediným zástupcem
silného pohlaví, nebýt na poslední chvíli do party ptiskočivšího Tomáše
Krauskopfa. Ptesto obstál v náročné funkci "platzhirsche" (=od německého vůdčí jelení samec) a provedl i provezl nás vyvolenými terény, kde
si každý našel to své. Úspěchem bylo už bezchybné sjednocení cestovní
skupiny I. pod vedením Slávka (Eva a Lenka) se skupinou II. tzv. Tomášovou (Evička, Verča, Jitina, Renata) u vchodu do Zádielské doliny v NP Slovenský kras. Spojením vznikla útočná skupina
lezců, která dobyla ozeleněných, lámavých a své pověsti hodně dlužných vršků Zádielu. Mezitím
skupina chodců ptektižovala Zádielskou planinu, prozkoumala floru a faunu,navázala kontakty s
místním, ptevážně jen maďarsky mluvícím obyvatelstvem a zhodnotila tamní pivo. Následoval
romantický ptesun ptes Krásnohorské Podhradie a Volovské vrchy na Krompachy do zamluveného rodinného domečku jen pro nás, odkud chodci vyrazili obdivovat kulturní památky UNESCA v
Levoči, na Spišské Kapitule i na hradě, ale neopomněli ptitom ptírodních zvláštností jako je gejzír Sivá Brada nebo chráněná lokalita skal na Dreveníku. Lezci se vytádili na skalách Turniská
v Kojšovských holích bez toho, že by se jim někdo vloupal do auta, jak je v kraji zvykem. Obě
skupiny pak pti ptesunech měly možnost pozorovat ptístup našich sousedů k spoluobčanům
romského etnika a jejich vztahy navzájem, což obzvláště mladým účastníkům zájezdu otevtelo
oči. Další den byla plánovaná lahůdka ve Slovenském raji (POZOR-autokempink zdarma!!! a to v
kapitalistických slovenských podmínkách, navíc s každodenním nočním hlídkováním policejního
vozu a možností okupovat si verandu jedné z ladem ležících chatek - luxus, o němž se nám ani
nezdálo; jen čistotní jedinci, jako Lenka, museli zaplatit bakšiš za teplou sprchu). Ta lahůdka bylo
lezeni na Tomašovském výhledu, resp. skalách pod nim. Tím je vyjádteno vše. Jen jsme se navázali, začaly na nás shůry z vyhlídky létat nejen kamínky od nezbedných, nudících se dítek, ale i
potádné šutry, banánové slupky a jiný odpad, takže jsme si lahůdku nechali zajit a raději se prošli Prielomem Hornádu po kramlích a turistické značce, hledajíce pomocí GPS Slávkovo skrýše…
Docela zábava!
Poslední den pro nás byly objevem skály Machnaté – Kostolce u silnice nad Demänovskou
jeskyní, na dohled pod Chopkom. Ptíjemné, rozmanité, poměrně frekventované lezení na skalkách něco ptevyšujících okolní vysoké smrky, s krásnými výhledy, v klidné ambientě, navazující
kontakty se slovenskými parťáky všeho věku a zakončené výbornou rozlučkovou večetí v Demänové! Děvčatům tam po libosti pekli palačinky na počkání, my se dočkali halušek a Slávek
knedlíků!
Po tomto úspěšném, na zážitky bohatém týdnu radíme Slovensko nepodceňovat!!!

Renata a spol.
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Turniska
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Matterhorn potřetí
Někdy v únoru za mnou ptišel jeden kolega z práce, jestli prý jsem byl na Matterhornu. Když jsem mu tekl, že již 2x, tak povídá, jestli bych tam náhodou nechtěl pottetí
a to s ním. Podotýkám, že ten hoch nemá s horolezením nic společného, jen se mu ten
kopec velmi líbí a jeho snem bylo dostat se nahoru. Snažil jsem se jej varovat, že to pro
něho, který nemá žádné zkušenosti s lezením ani s výškou, bude nejspíš otíšek, ale na
nic nedal, ať prý určím termín.
Na druhé straně musím ptiznat, že i pro mě to začala být jaksi výzva. Zavzpomínal
jsem na své ptedchozí výstupy, oba východním htebenem od chaty Hörnli. Poprvé to
bylo v roce 1980, kdy jsme tam vylezli s Jardou Maškem, Ferry Půlpánem a Milanem
Doležalem. Podruhé jsme byli na vršku v roce 1991 s Vencou Linkem poté, co těsně
pted nástupem či krátce po něm odpadli další čtyti zájemci, ktetí s námi původně vyrazili. Tak jsem si tíkal, že bych to mohl po 18 letech znovu zkusit, zda to ještě půjde.
Vyrážíme (já, Eva a kolega Zdeněk) brzo ráno ve čtvrtek 17.8. „nejkratší“ trasou,
vedoucí podle internetu ptes Furkapass. Navzdory mému navigování (bloudění
v Mnichově, občas zajížďka) jsme v 23.45 dorazili do kempu u nádraží v Täschi a po půl
jedné zalézáme do spacáků. Ráno jedeme zubačkou do Zermattu a lanovkou
k Schwarze See. Po zhruba 2hodinovém výšlapu jsme na chatě Hörnli. Na rozdíl od dtívějška je nyní možno stanovat v suti vlevo pod chatou. Počasí je pěkné a prý vydrží
nejméně dva dny.
Stavíme stan a budík natizujeme na 3.30 hod. Na chatě (1,5 l PETka čisté vody stojí
8 Sfr) je několik Čechů a Slováků, ktetí tu mají českého borečka, který vždy obden chodí
s jedním z nich na vršek. Další asi 3-4 stany Čechů a Slováků jsou na tábotišti.
Ráno v 3.30 jsme kupodivu dokázali vstát a po čtvrté vyrazit (závidíme Evě, že může dál chrnět), ale na nástupu se již zformovala fronta, začíná se totiž asi 4m šplháním
po laně, jsme asi 10. v potadí, jde to ale rychle. Pted námi ve tmě upalují dvojičky vůdce-klient, máme co dělat, abychom jakžtakž stačili. Pokud člověk bludičky pted sebou
ztratí, velmi snadno se zapráskne do těžšího terénu, který je ve tmě naprosto neptehledný. Bohužel asi po 15 minutách Zdeněk prohlásil, že to asi nezvládne, popolézání
místy dvojkovým terénem ve tmě je pro něj trochu silné kafe. Je mi jasné, že pti jeho
rychlosti se dnes na vršek nedostaneme, a i kdyby, tak se nestihneme vrátit. Vybavení
na bivak nemáme a trochu jídla a vodu maximálně na den. Pokračuji tedy sám s tím, ať
si Zdeněk po rozednění popoleze, kam to zvládne a pak ať se vrátí. Snažím se držet
v tadě světýlek, ale sotva stačím i ženským, vlečeným za vůdci. Pomalu se rozednívá a
mezi lidmi jsou již velké rozestupy. Konečně ve ¾ na 8 jsem na Solvayce – 4000m. Po
tatrance, několika hroznových čočkách a pár hltech vody pokračuji. Ve vzpomínkách
jsem měl za to, že poslední strmý úsek, kde se šplhá po lanech je poměrně brzy za Solvaykou, ale ztejmě mě kus cesty z hlavy vypadl. Trvá to déle, než jsem čekal, u lan jsem
byl v 9.30. Následující úsek mě docela strašil, protože se shyby jsem již docela na štíru,
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Panorama z chaty Monte Rosa
ale podatilo se, na konci lan nandávám mačky a asi po 150m ve vyšlapaných stopách ve
sněhové plotně jsem pted jedenáctou na vrcholu. Během rozesílání vítězoslavných
SMSek traverzují kolem mne z italského vršku 4 Češi, ktetí vylezli Lvím htebenem a
budou slézat do Zermattu. Vrcholovou část slaňují, ale sólo slézání je vlastně rychlejší.
Pti sestupu se držím v blízkosti dalších lidí, protože není nic snadnějšího, než tady zabloudit. Jsou tu ti čtyti Češi, dvojka mladých Angličanů a dvě dvojky vůdce-klient. Ptesto, že „máme“ dva vůdce, podatilo se nám jako skupině 2x krátce zabloudit.
Terén je dost lámavý, v jednom komíně jsem se optel o velký kámen uprostted, o
který se již optely tisíce lidiček a celý patník letí dolů. Čech asi 4m pode mnou stačil
v poslední chvíli uhnout o rozhodujících 5 cm (pozn.: týden po nás tam kámen zabil
horského vůdce – dočetl jsem se na internetu). Cestou dolů jsme potkali 2 dvojky, které pomalu stoupají vzhůru a ztejmě počítají s bivakem nebo s použitím Solvayky.
V 18.10 jsem konečně pod nástupovým lanem a mám toho docela dost. Kde jsou
ty časy, kdy jsme s Vencou Linkem stihli ještě sejít (s bolavým kolenem) do Täsche. U
chaty čeká Eva se smutným Zdeňkem, který za světla dolezl někam na dohled k Solvayce a vrátil se. Zatímco jsme byli na htebenu, málem jsem v tábote ptišel o svou drahou
polovičku. Eva špatně dotáhla hoták na bombě, začalo to hotet kolem a skončilo to
výbuchem a létajícími sttepy rozervané bomby. Naštěstí netrefily ani jí, ani stan. Zdeněk tu ránu dokonce slyšel a nahote na htebeni.
Ráno balíme, mažeme na Schwarze See, lanovkou do Zermattu a vláčkem do kempu. Cestou jsme na plakátech viděli oficiální ceny vůdců na okolní 4tisícovky. Zatímco
druhý nejdražší Castor (4228m) stojí 365 Sfr/243 euro, za vyvedení na Matterhorn požadují 1177 Sfr/785 euro, zdá se tedy, že jsem dost ušettil. Následující den ráno vyrážíme z kempu v Täschi, ale po zkušenostech s „nejkratší“ trasou se vracíme po dálnicích
sice delší, ale orientačně jednodušší trasou (ptesto jsem se nevyhnul dalšímu navigačnímu kiksu) a večer jsme doma.

Jarda Brouček
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Ještě doplněk redakce o fakta z Wikipedie:
Matterhorn
pohotí
vrchol
světadíl
státy
prvovýstup

Walliské Alpy
4478 m
Evropa
Švýcarsko, Itálie
14. července 1865 Edward Whymper

Matterhorn (italsky Monte Cervino, francouzsky Mont Cervin nebo Le Cervin), je považován
za jednu z nejkrásnějších a nejpopulárnějších hor Evropy. S nadmotskou výškou 4478 metrů je
zároveň také sedmou nejvyšší horou Alp. Tyčí se na hranici mezi Švýcarskem a Itálií, nad švýcarským Zermattem a italským městem Breuil-Cervinia. Jméno Matterhorn pochází z německého
matte (horská louka) a charakteristického tvaru hory, horn (roh). Stále častěji se tato hora uzavírá
pro výstupy horolezců (dočasné zákazy k lezení). Důvodem jsou nebezpečné sesuvy hornin z výšky nad 3500 metrů, které způsobuje postupné tání permafrostu (trvale zmrzlé horniny, pokrývající svahy hory).

Historie
Matterhorn byl poslední nezdolanou alpskou čtyttisícovkou a výstup na něj byl dlouho považován za nemožný. První pokus podnikl roku 1857 breuilský lovec Jean Antoine Carrel se dvěma
druhy. Dostali se pouze na Tete du Lion, ale vytyčili cestu Lvím htebenem, kterou se pokoušela o
prvovýstup většina dalších výprav. Aby se jim sousedé ve vesnici neposmívali, šli tajně a tvrdili
jim, že jdou lovit sviště, protože lezení po horách bylo tehdy považováno za podivínství.
V roce 1861 se o horu začali zajímat také horolezci. O výstup se nezávisle na sobě pokoušeli
Angličané Edward Whymper a profesor John Tyndall. Nejvýše se ale toho roku dostal Carrel (cca
4000 m), který na tom místě vytesal do skály svoje iniciály.
V roce 1862 se z této sestavy podatilo nejvýše dostat Tyndallovi (Pic Tyndall, 4241 m).
Whymper dosáhl ptibližně 4150 m a pti sestupu vytesal svoje iniciály metr nad Carrelovy.
Roku 1863 se Carrel s Whymperem spojili, výstup museli vzdát kvůli sněhové bouti. Tohoto
roku vznikl Italský Alpský spolek (CAI), jehož vedení následujícího roku povětilo Carrella, aby provedl prvovýstup na Matterhorn, a zajistilo mu finanční podporu.
V létě 1865 ptijel Whymper opět do Breuilu. S Carrelem se pohádal a jiného vůdce ve vesnici
nesehnal. Proto se rozhodl zkusit vystoupit htebenem Hörnli dtív, než ho Carrel ptedejde, a odešel ptes Theodulské sedlo do Zermattu. Zde ho čekaly další špatné zprávy - nejen že nesehnal
vůdce, ale zjistil, že se na výstup ptipravují další dvě výpravy. Nakonec se však všichni spojili a 13.
července v sestavě Edward Whymper, reverend Charles Hudson, Robert Hadow, Lord Francis
Douglas, chamonixský vůdce Michel Croz a zermattský vůdce Peter Taugwalder se synem vyrazili
nahoru. 14. července 1865 stanulo všech sedm jako první na vrcholu Matterhornu po výstupu
htebenem Hörnli (variantou oproti dnešní normálce - traverzovali horní částí severní stěny). Na
vrcholu vztyčili místo vlajky Crozovu modrou košili na žerdi ze dvou svázaných holí. Pti sestupu
potkalo Whymperovo družstvo neštěstí. Nezkušený Hadow se smekl a strhl s sebou i ostatní.
Lano spojující Douglase a Taugwaldera-otce se ptetrhlo a Whymper s oběma Taugwaldery se
zachránil. Ostatní se ztítili do severní stěny a zahynuli.
Mezitím Carrel postupoval Lvím htebenem témět expedičním stylem. 12. července postavil
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první stan na Col du Lion a druhý na Pic Tyndall. Potom sestoupil do prvního tábora, který mezitím nosiči zásobili vínem a pečeným masem. 13. července se z pověrčivosti o vrchol nepokoušeli,
pouze odpoledne vyšli do druhého tábora. Ráno 14. července vyrazili k vrcholu, chyběla jim jedna hodina a byli by na vrcholu první. Když na ně začali Whymper a spol. halekat, zklamaně se
otočili a sestoupili. Mezitím v Breuilu dalekohledem zpozorovali postavy na vrcholu a spustili
bujaré oslavy italského prvovýstupu. Ihned také poslali do Aosty posla, který cestou v každé vesnici oznamoval tuto novinu. Později v Breuilu ptítomný zástupce Italského Alpského spolku pti
pozorování vrcholu napočítal sice sedm osob, ale vysvětlil si to tak, že díky své opilosti vidí Carrelovo čtytčlenné družstvo dvojmo. Z omylu vyvedl Breuilské až sám Carrel, který dorazil ráno sám,
protože jeho kolegové se báli ve vesnici ukázat. Aby ostudu alespoň částečně napravili, vystoupili
17. července na vrchol Lvím htebenem Carrel a B. Bich a vztyčili zde italskou vlajku.

Výstupové cesty
Výstup na Matterhorn byť některou z „normálních cest“ rozhodně není turistickým výletem,
ale náročnou vysokohorskou túrou.
Hřeben Hörnli (Hörnligrat)
* Švýcarská normálka, SV hteben
Výstup na Matterhorn htebenem Hörnli je lezeckou túrou ohodnocenou stupněm obtížnosti AD- až AD (ve slovním ptekladu: těžší), skalní úseky mají obtížnost jen na kratších úsecích II,
výjimečně III UIAA. I ptes, na poměry současného horolezectví, nižší obtížnost jej nelze podceňovat - výstup je objektivně nebezpečný kvůli riziku pádu kamení a nekvalitní skále. Riziko pádu
kamení zhoršuje značná frekventovanost cesty. Průměrný sklon výstupu je 38°, ptevýšení od
chaty Hörnli, která je obvyklým východiskem ve vrcholový den, 1218 výškových metrů. Za optimálních podmínek není nalezení správného směru výstupu problémem, pti novém sněhu nebo
špatné viditelnosti je orientace obtížná. Na htebeni se ve výšce cca 4000 m nachází bivakovací
chata Solvay.
Lví hřeben (Liongrat)
* Italská normálka, JZ hteben
Velká část htebene je zajištěna fixními prosttedky, ptevážně tetězy a lany, což znesnadňuje
hodnocení obtížnosti výstupu. V různých zdrojích hodnocen obtížností AD- až AD, skalní místa st.
II-III+. Dá se tíci, že bez fixních pomůcek by lezecká obtížnost výrazně ptekonávala hteben Hörnli
- Lví hteben má vyšší průměrný sklon a četné strmé stupně. Masivní osazení skály umělými pomůckami obtížnost výrazně sráží, ptesto se nejedná o via ferratu. Obvyklým východiskem vrcholového dne je Carrel hutte, ptevýšení k vrcholu 643 výškových metrů. Výstup je náročný a exponovaný a je zcela závislý na panujících klimatických podmínkách. Pokud jsou vrchní partie namrzlé, obtížnost se výrazně zvyšuje. Požadovány jsou alespoň elementární znalosti lezecké techniky.
* prvovýstup: Jean Antoine Carrel a J. B. Bich - 17. 6. 1865
* Zmuttgrat, SZ hřeben
obtížnost: D pti optimálních podmínkách
výchozí bod: Hörnli hütte (3260m) nebo Schönbiel hütte (2694m)
ptevýšení: 1218 metrů na vrchol
délka: 8 hodin na vrchol
prvovýstup: A. M. Mummery, A. Burgener, J. Petrus, A. Gentinetta - 3. 9. 1879
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* Nordwand, severní stěna (north face)
obtížnost: TD+ pti optimálních podmínkách
výchozí bod: Hörnli hütte (3260 m)
ptevýšení: 1218 metrů na vrchol
délka: 10-15 hodin na vrchol
prvovýstup: Franz a Toni Schmid - 31. 7. a 1. 8. 1931, za tento prvovýstup byla udělena
olympijská medaile na olympiádě v Los Angeles.
* Furggengrat, JV hřeben
obtížnost: TD (D pro cestu Piacenza route)
výchozí bod: Bossi hütte (3329m)
ptevýšení: 1149 metrů na vrchol
délka: 8-12 hodin na vrchol
prvovýstup: Piacenza route :M. Piacenza, J. J. Carrel, J. Gaspard - 9. 9. 1911 – Direct route : A. Perino, L. Carrel, G. Chiara - 23. 9. 1941
* North West face (Zmutt nose)
obtížnost: ED+ (jedna z nejtěžších a nejexponovanějších cest na Matterhornu)
výchozí bod: Hörnli hütte (3260m)
ptevýšení: 1218 metrů na vrchol
délka: 2 nebo 3 dny na vrchol
prvovýstup: L. Cerruti and A. Cogna - 17. 7. 1969
Horské chaty
Hörnli hütte
Bivakovací chatička Solvay na htebeni Hörnli
Na švýcarské straně masivu Matterhornu stojí na úpatí východního htebene chata Hörnli
hütte (3260 m n. m., SAC, 50 míst, otevtena 15. 6. - 15. 9.). Ve výši 4003 m n. m. je malá bivakovací bouda Solvay (10 míst, slouží pouze jen pro ptípad nouze). Na italské straně hory je opěrným bodem chata Rif. Carrel - Carrel Hütte (3835 m n. m., 45 lůžek, stále otevtená, rádiová stanice, v blízkosti stojí stará chata Savoia).
Mapy
* švýcarská strana
1. LKS č. 1347 (Matterhorn) a č. 1348 (Zermatt) - 1:25000
2. LKS č. 283T (Arolla) a č. 284T (Mischabel) - 1:50000
* italská strana
1. Kompass č. 87 (Breiul - Cervinia/Zermatt) - 1:50000
2. IGC č. 108 (Cervino/Champoluc) - 1:50000
* Průvodce po Evropských horách (Švýcarsko, Itálie - vydavatelství Mirago) - ISBN 8085922-74-6
* Summitpost - Matterhorn - anglicky
* Matterhorn – hteben Hörnli: http://www.alpy4000.cz/…
* Matterhorn Lvím htebenem: http://www.lezec.cz/…
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3 kavkazské kopce za 14 dní
To že jsem na Kavkaz dlouhou dobu odmítal jet, mi Tom ptipomněl za necelé dvě hodiny po ptistání. Hned jak jsme se vymanili ze spárů úplatkuchtivého celníka, chopil se nás o
něco těžší kalibr- taxikát. Bylo to dost tvrdý, ale dá se tíct, že jsme uhráli remízu. O nic ptíjemnější nebylo ani setkání s autobusákem, taky nás obral. Ten nás vyložil v Nalčiku za tmy,
pozdě v noci. Nevlídné prosttedí. Ptesně kvůli takovým zlatokopům jsem se Kavkazu do
letošního zátí vyhýbal. Do Ruska
jsme jeli jako do země dobte
známé, tím spíš Tom, který tam
kdysi studoval. Leccos jsme už
na východě zažili, nijak růžově
jsme si to ani doptedu nemalovali, ptesto kdyby nám někdo tti
hodiny po ptíletu nabídl letenku
domu, neváhali bychom. Náladu
nám spravilo až pivko a večete
v nonstopáči, v tu dobu už jsme
byli ubytovaní v hotelu.
Sobotu jsme strávili zatizováním registrace, nakupováním
bombiček do vatiče a sháněním
všech možných informací. Propusk do pohraniční zóny jsme si
nechali na pondělí, vojáci
v sobotu neútadují. Odpoledne
jsme odjeli na víkendový aklimatizační minitrek do podhůtí.
Z vesnice Bezingi jsme ptešli
směrem na západ do vedlejšího
údolí. Odměnou nám byla pohádkově zelená krajina, lemovaná dolomitským typem kopců a
výhledy na zasněžené kopce
opodál. V tu chvíli jsme ještě
hřeben na Džantugan
netušili, jestli se na hlavní hteben Kavkazu vůbec dostaneme. Celý Kavkaz kromě masivu
Elbrusu se totiž nachází v pogran zóně a pro vstup je tteba povolení. Bohužel, letos nově
mají Rusi zákon, který dává vojákům 30 dní na vydání povolení. A nám už za dva týdny letělo letadlo domů. Vojáci v Nalčiku nám nakonec doporučili, ať zkusíme žádat o propusk na
některé z posádek v horách.
Odjeli jsme do vesnice Elbrus a pokusili se na místní posádce podat žádost o povolení,
za vydatné a svérázné pomoci Osmana. Vy neznáte Osmana? Časem jsme pochopili, že ptes
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něj jezdí na Kavkaz většina českých cestovek. Měli jsme minimálně tti dni čas, než povolení
dostaneme, tak je ptece neproflákáme v údolí. Údolím Irik až na ledovec, potom asi 8 km
traverz ve výšce 4 km. Druhý den v osm večer mě Tom dotáhl na Priut11. Ráno v šest vstáváme a já blábolím nesouvisle něco o tom, že mi sice není úplně dobte, ale žádný konkrétní
důvod nejít nahoru nemám. Kolem jedné jsme na vrcholu Elbrusu (5642m), Tom na mě asi
půl hodiny čekal.
Propusk do pohraničí a do hor nemáme, takže hledáme další možnosti v masivu Elbrusu. Nacházíme celodenní trek z vesnice Verchnyj Baksan pod SV stěnu Irik (4045m). Nějaký
ledovce tam jsou, tak si tam snad zábavu najdeme. Nakonec jsme se skvěle pobavili
v kuloáru, který vede témět na vrchol. Zbylé 3-4 délky mixem dodávají výstupu glanc. Ještě
odpoledne stěhujeme stan k jezeru Syltran a po sestupu druhý den už známe snad všechna
údolí na východ a jihovýchod od Elbrusu. Chtělo by to změnu. Zdá se že propusk definitivně
nebude, tak jedeme do Nalčiku a plánujeme zkusit něco načerno v údolí Bezingi.
V Nalčiku na bazaru ale neuvětitelnou náhodou potkáváme Osmana. „Propusk jest“.
Takže opět změna plánu. Ptenocujeme v hotelu, trochu nás rozhodí zeměttesení v šestém
patte a ráno vyrážíme opět do boje s místními dopravci, směr Elbrus. Tentokrát jsme nekompromisní, pojedeme za stejnou cenu jako místní. Tak nasranýho tidiče jsme ještě neviděli.
Z vesnice tentokrát vyrážíme na druhou stranu, do údolí Adylsu do campu Zelenaja
gostinica. Potkali jsme tam jen glaciology z Moskvy, lezci už mají evidentně po sezoně. Morálu mi to neptidává. Dáváme rest day a chystáme se na Severozápadní hteben (3b). Vypadá to na poslední pěkný den, a my ho prosedíme u stanu. Obloha nevěstí dobré počasí na
ptíští den, když pak vstáváme ve čtyti ráno, je divné teplo. Ptesto jdeme nahoru, otočit to
můžeme vždycky, že jo. Když začíná sněžit, jsme už v polovině htebene (dolní část je po
sněhu a jdeme sólo). Začíná lezení, tak se navazujeme a tak trochu bloudím v ptevislé suti.
Lano je k ničemu, jistit není za co. Další délky jsou už hezčí, ptestalo sněžit a na chvíli i slunko vylezlo. Krátce si užíváme rozhled z vrcholu. Během sestupu navštívíme Gruzii a jsme
uptímně rádi, že jsme nešli nahoru normálkou - V hteben je suťák odshora dolu. Naštěstí je
dobte vybavený smyčkami na slanění. Viditelnost se nezhoršila ani během sestupu ledovcem a umožnila nám najít cestu bez problémů.
Čeká nás už jen sestup do campu, do vsi, do města. V Minerálních Vodách na letišti
nás ještě tak trochu natáhnou v bufetu- když jsem viděl účet, jen jsem se zasmál, že nás
zase dostali…Vy byste si nedali šašlik za tisícovku?
Rusko je zvláštní země sama o sobě, Kabardinsko - Balkarská republika, která leží na
sever od hlavního htebene Kavkazu, žene všechny specifika do extrému. Díky tomu a díky
ruskému ptístupu ke službám je Kavkaz z ruské strany svéráznou rezervací, která chrání
krajinu pted turisty lépe než všichni TANAPáci dohromady.
Cesty na Kavkaz ale rozhodně nelitujeme, spíš naopak. Ptíroda i hory stojí zato vidět a
poznat. Abych nebyl nespravedlivý, potkali jsme i slušný a pohodový lidi. Jediná možnost jak
se vyhnout těm nejvíc neptíjemným-totiž tidičům taxíků, maršrutek a autobusů, znamená
jet ptíště na Kavkaz po vlastní ose. Tteba to někdy zkusím.

Honza Štykar
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Velbloudi ve
Skaláku
Pro mě celkem netypická situace.
Nechceš jet lézt do Jordánska? Parádní lezení na písku. Víc jsem doptedu nevěděl. Netušil jsem potádně co mám očekávat, na slepé
mapě bych tu zemi určil asi tak na půl cesty
mezi Madridem a Ulánbátarem (moje geografické znalosti pochází témět výlučně ze
zkušeností- kde jsem nebyl, tam to neznám),
hloupě jsem se ptal Libora co si vzít s sebou.
Bude tam zima? Mam si brát kraťasy? „Vem
friendy!“, bylo mi odpovědí.
Nakonec jsem trochu znervózněl, když jsem si uvědomil že letíme do Tel Avivu a můj
cestovní doklad se pyšní pákistánským vízem. Neptehlédnutelná samolepka na straně 13, prý
pozvánka k hodinové diskuzi s panem důležitým pti vstupu do Izraele. Skutečnost nebyla tak zlá,
rozhovor se mnou vedla policajtka trval jen asi 20 minut. Klidně bych si ho kdykoliv zopakoval,
pokud bych mohl uplatnit alespoň minimální vliv na probírané téma.
První ranní autobus do Eilatu jsme stihli (město na jihu Izraele, na btehu Rudého mote), hranice do Jordánska (Aqaba) se dá ptejít jen pěšky za cca půl hodiny, nebo vlastním vozem
(tipuju několik hodin). Odsud už jede taxík až do skal. Náš pokus opustit hranici pěšky nebyl
úspěšný, rozmluvil nám to celník s kvérem ptes rameno, ztejmě taxikátův dobrý kamarád.
Pted vjezdem do skaláku jsme ještě místním rangerům museli slíbit, že jim každý den
napíšem sms kam polezeme (nikdo vám nemůže dát to co my vám můžeme slíbit- snad jim nebylo smutno, když jsme nepsali). Počítám že jste ale chtěli číst článek o lezení…
Ptímo z Wadi Rum je výhled na monumentální stěny. K vrcholkům skalních věží
(několik set metrů…i kilometrů široké, 500-700metrů vysoké- po jejich Džebely) vedou jen některé cesty. Ty jsou na celý den, i dva nebo tti. To záleží na tom kdo psal průvodce, kdo ho čte a
kolikrát se vám pti slanění sekne lano. Stěna nejblíž nad vesnicí nabízí i několik kratších cest na 3
až 5 délek, občas i s nýty na štandech. Během lezení takový luxus nehledejte, jistí se vlastními
prosttedky. Hodí se dlouhé smyce, měli jsme několik sešitých stodvacítek, několik uzlů. Nejvíc ale
oceníte friendy. Jo, čtete dobte. Lezete po pískovci a zakládáte friendy jeden za druhým. Oblast
neobjevili hrdí sasíci..Kupodivu ale poškození skal po jistítkách nenajdete. To spíš ušláplý stup,
nebo rýhu od dobírání lana. Leccos se dá odjistit smyčkami, ale tticet metrů spáry nad hlavou …a
friendy ze sedáku mi postupně mizí..abalaky je následují, aj vklíněnec se občas hodí. U často
lezených cest bývají štandy označené smotkem starých smyc v hodinách nebo ve spáte. Pokud je
v nich karabina nebo mailona, vede tudy i slanění.
Ptesto rozhodně nejde o klasické spárové lezení, většinou jsou k dispozici až neskutečně vymodelované chyty. Čas od času se ale musí prvolezec zhluboka nadechnout a vyběhnout
několik metrů sokolíkem…
Klasifikace je francouzská, do pětky UIAA, čili 5, 5+, 6a, 6b atd. Většinou sedí, ale je
lepší se poptat zevlujících lezců v kempu, než někam vyrazíte. Občas taky nesedí.. Jak jsme ex-
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perimentálně zjistili, naše
výkonnost
se
pohybuje
přesně ve vypsaném rozmezí.
Oblast nabízí dost takových
cest.
První dva dny se rozkoukáváme, lezeme blízko kempu.
Cesty jsou orientačně celkem
snadné, Dejvy vybírá dobte.
Ttetí den si troufáme víc. Na
nástup je to trochu dál, ale
několik hvězdiček v průvodci
a celkem jasná linie nás ptesvědčují. První polovinu cesty
doufáme, že druhá půlka
bude lepší. Cesta je oslená, i
těžší místa musíme lézt na
jistotu, hlavně nic neulomit. V polovině nám hlásí Martin z druhé dvojky, že musí dolu. Libor má
něco s ramenem. Slaňují několik délek z erárních shnilých smyc. Libor už si bohužel po zbytek
akce nezalezl. My jsme v druhé polovině cesty a doufáme že horší to už nebude. Štandy pomalu
mizí, jakoby tak vysoko málokdo dolezl. Do posledních dvou délek nastupujeme se zbytky morálu. Poslední délka. „Dejvy, tohle nedám“, snažím se vyvolat alespoň soucit. Dejvy ale mlčí. Doufá
že mě nenapadne zaštandovat v nejtěžším místě v ničem. Ví že vrátit se nedokážu, já to vím taky.
Tak znova nahoru, dolu, nahoru, dolu. Dejvy aspoň hypnotizuje lano a posouvá ho nahoru. Nakonec se vyhlemzám ptevislou komínovou spárou Ve dvě hodiny jsme navrchu, stmívá se ve čtyti,
v pět je tma. Hledáme slanění a zahajujeme sestup. Po prvním slanění stahuju lano a konec se
zlomyslně omotává kolem všech těch krachlí, který jsou tam beztak k ničemu. Lézt se po nich
nedá, jistit se za ně nedá, ještě ráno mi ptipadaly pěkný..Lezu pro konec lana, mělo by nás čekat
ještě osm slanění. Když se lano seklo podruhý, lezu pro něj, setmělo se. Když pottetí, Dejvy ho
silou ptesvědčil, ale shodil si pti tom čelovku. Tvátíme se jako že to je normální, svítím mu aby se
našteloval do slanění, pak jedu dolu. Ptedstava noci na polici bez večete a s výhledem na vesnici,
nabývá zcela konkrétních rozměrů. Po dvou slanění nacházím čelovku (baterky nikoliv). Po dalším jsme skoro na zemi. Definitivně necháváme jedno lano omotané kolem všeho co stěna nabízí
a za smyci slaňujeme na zem na druhém. Bivak se nekoná.
Další den je rest day, který věnujeme záchraně lana, vyjížďce na velbloudech a plánování efektivního využití zbytku času. Další dny se necháme odvézt do pouště. Lezení je snad ještě
hezčí, v noci nás nebudí muezzin. Ani ve dne nás neotravuje. Netvou tu arabský děti, ani nasraný
velbloudi. Netrouběj auta. V poušti je totiž TICHO!
Jen občas se ozve: „jistim“, nebo „dober“ „pojď, …povol, ..ale napevno!…“
Z cesty domu si pamatuju jen taxik, Rudý mote, hranice do Svaté země, Mrtvý mote,
Jeruzalem a spoustu ozbrojených děvčat ve Svaté zemi. A pak taky že snažit se v Izraeli propašovat nůž na palubu letadla je blbost. Fakt, větte mi!

Honza Štykar
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Trek Darcha-Lamayuru
Loni se Kamila podílela na stavbě školy ve vesničce Kargyak v Zanskaru (viz článek v loňské
Račence), musela však odjet dtíve, než byla v zátí stavba dokončena. Velice toužila po tom vidět
školu hotovou, a proto jsme se rozhodli, že se letos společně do Kargyaku vrátíme. Vesničkou
prochází klasický trek z Darchy do Lamayuru, spojili jsme absolvování tohoto treku s návštěvou
Kargyaku a další pomocí pti stavbě školy. Součástí naší cesty byla doprava materiálu na stavbu
větrné elektrárny, která měla podpotit energetickou soběstačnost školy. Hlavně v zimních měsících, kdy teplota ve výšce 4200 m n.m. klesá až ke 40o C, docházelo v noci k prudkému poklesu
napětí v bateriích, které jsou během dne napájeny sluneční energií. Díky jedné malé lopatce
elektrárny, která se roztočila v srpnu 2009, budou mít baterie podstatně delší trvanlivost. Všechny díly dopravovali různí dobrovolníci do Vashishtu nad Manali do hospody našeho ptítele
Radžua. Odtud potom byly ptepraveny pomocí náklaďáku a koňských karavan do Kargyaku.
Z Manali jsme pokračovali do hor najatým mikrobusem, dojeli jsme až do osady Palamo
vzdálené asi jeden den pěší chůze za Darchou. Na rozdíl od Nepálu se v Indii staví mnoho nových
horských silnic, které je možno využít pro nástup na treky. Dtíve ttítýdenní trek je nyní možné
zvládnout za 14 až 16 dní. V Palamu ve výšce 3400 m jsme zůstali jeden den kvůli aklimatizaci.
Udělali jsme si výlet k malému kaňonu místní teky a odpoledne jsme vyběhli nad tábor do výšky
asi 4200 m ke krásnému vodopádu. Dál jsme pokračovali pěšky do tábotiště Zanskar Sumdo. Zde
se zabočuje do bočního údolí k sedlu Shingo La. Postupně se naše původně šestičlenná skupina
rozrůstala. Ptidal se k nám Pavel z Kutimi se svými dvěma ptítelkyněmi a také můj kamarád geograf Jirka Tomeš. Výstup na sedlo (5090 m) je zcela chodecký, nicméně od výšky 4600 m vedl po
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sněhu a některým účastníkům naší skupiny již dal poměrně dost zabrat. Během výstupu se jde
podél výběžků ledovců, kde jsme mohli fotit nádherné ledové věžičky a ledové díry s mnoha
krápníky. Počasí během výstupu bylo nádherné. Na sedle jsme několik hodin čekali na ostatní
účastníky naší velké a velmi nesourodé skupiny. Ptesto však nejpomalejší Milena ještě nebyla ani
v dohledu. Rozhodli jsme se sestoupit na druhou stranu sedla, kde na Milenu čekal Rosťa, my
ostatní jsme šli dál hledat tábotiště. Nevěděli jsme ptesně, na které straně teky je a čas rychle
ubíhal. Pozdě odpoledne jsme dorazili do tábora. Počasí se mezitím začalo kazit. V době, kdy již
začínala sněhová vánice, a kdy jsme začali organizovat záchrannou výpravu, konečně dorazil
Rosťa a za ním Milena.
Další den vede cesta pod strmými stěnami ptekrásného Gumburanjonu. Potkáváme tu
australského geologa se svojí českou studentkou a zároveň ptítelkyní. Studují tu geologii údolí
Lung Nag. Dozvídáme se, že Gumburanjon je tvoten stejnými žulami jako osmitisícovka Makalu a
vznikl zhruba ve stejné době pted dvaceti milióny lety. Nesmí se na něj vystupovat, protože pro
místní obyvatele je posvátný podobně jako tibetský Kailas. Potkáváme „Amálku“ hospodyni, u
které Kamila bydlela pted rokem. Amálka dostává od nás barevné fotky dětí, my zase od ní klíče
od domku v Kargyaku. Amálka tento den bude v dokse u jaků. Sestupujeme údolím dále ke Kargyaku, objevují se nádherné zpětné pohledy na Gumburanjon v zapadajícím slunci. Konečně
jsme ve vesnici, Kamila se zdraví s místním školníkem Lobsangem a dalšími starými známými a
také s dětmi. Druhý den se jdeme podívat do školy, tady nás vítá současný učitel Portugalec Tiago. Je tu už několik měsíců, v Portugalsku ho vyhodili z práce a tady si léčí himálajským klidem
své nervy. Je nádherný den 6.července 2009, kdy slaví Dalajláma své 74. narozeniny. Očekáváme,
že budeme svědky nějakého místního obtadu, ale nic se neděje. V létě je na polích a v dokse
s jaky mnoho práce a proto není čas na nějaké oslavy. Máme tedy čas na výlety do okolí a na
pozdravení se s jednotlivými lidmi. Já jsem si udělal výlet do krásného kaňonu východně od vesnice. Skály jsou tu zbarveny doslova rudě od ptíměsí železa. Kamila tudy pted rokem odjížděla na
koni ptes vysoké sedlo k hlavní ladacké silnici spojující Leh a Manali. Odpoledne Kamila ptipravuje večeti, pozvali jsme na ní Tiaga. Amálka je celý den pryč, Kamile dala pouze mouku, do kuchyně donášíme usušený jačí trus a Kamila se pokouší zatopit. Výsledkem jsou obrovská oblaka koute, ptece jenom už za ten rok ztratila cvik. Po hodině se jí datí ptemluvit kamna, aby hotela, večete jsme se dočkali, dokonce i v kuchyňce začíná být dýchatelno. Prožijeme krásný večer
s Tiagem i s domácí rodinkou. Pro mě je obrovským zážitkem pozvání od staršího syna Amálky
Rangdola do jejich malé svatyně pod sttechou. Rangdol si mě oblíbil a vybral si mě pro společnou
modlitbu. Je tu malý oltátík s obrázky buddhů, lámů a bodhisatvů, zapalujeme svíčky a společně
se modlíme a prožíváme v meditaci tuto slavnostní chvíli.
Další den nastal čas na rozloučení s novými i starými ptáteli, pokračujeme v naší pouti.
Sestupujeme širokým údolím a potkáváme další a další děti, které jdou do Kargyaku do školy.
Některé sem chodí z vesnic vzdálených až dvě hodiny ostré chůze. Potkáváme také koně naložené trámy pro stavbu větrné elektrárny. Některé klády však nesou i místní muži. Je to od nich
obrovský fyzický výkon v nadmotské výšce ptes 4000 m. Údolí se níže stále více zahlubuje až u
osady Purne tvotí skalnatý kaňon. Zde ptecházíme na druhou stranu teky. V Purne je velice ptíjemné tábotiště, jednoduchá ubytovna s prostými pokoji, dá se tu koupit vaječná omeleta a také
pivo. Druhý den se něktetí z nás vydávají do bočního údolí na výlet ke klášteru Phuktal. Boční
údolí má tvar nádherného kaňonu se svislými skalními stěnami, zbarvenými celou paletou barev.
Kaňonem vede stezka vytesaná ve skalách. Za mostem se údolí poněkud rozevírá a odtud teprve
spattíme konečně klášter. Jeho jednotlivé domy jsou doslova ptilepené do kolmých až ptevislých
skal. Část kláštera je vybudována v jeskyni. Máme možnost si prohlídnout místnosti s velkými
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sochami buddhů, jednotlivé části kláštera spojují
podzemní chodby a tisíce
schodů vytesaných do
skály. Naproti za tekou
jsou terasovitá zelená
políčka. Takhle jsme si asi
ptedstavovali
slavné
Shangri La. V deset hodin
začíná společná modlitba
mnichů, během ní je roznášen tibetský slaný čaj a
placky. My netrpěliví Evropané nevydržíme celý
obtad a jdeme se projít na
skalní ostroh vysoko nad
klášter. Po návratu zjišťujeme, že modlitba stále pokračuje. Trvala několik hodin. Tibetský buddhismus je mi velice sympatický, ptečetl jsem o něm tadu knih, mnoho myšlenek mě oslovilo, ale ptece jenom jsem člověk z úplně jiného světa a hledat cestu k nirváně prosttednictvím mnohahodinových modliteb a meditací bych asi nedokázal ani v tomto nádherném prosttedí. Vracíme se kaňonem do Purne, všichni naši ostatní spolupoutníci měli ještě méně trpělivosti než my a už dávno
odešli. Pokračujeme dál jen ve dvou. Tento den tábotíme sami na okraji políček vysoko nad tekou.
Vychutnáváme si klid odděleně od naší velké skupiny. V ní už delší dobu plápolá napětí. Hlavně
Milena svou nesmírně pomalou chůzí a ptitom velkým ničím nepodloženým sebevědomím dráždí
ostatní. Je jasné, že v Padumu se budeme muset rozdělit. Pted osadou Reru začíná opět prašná
silnice. Prochází divokým kaňonem, kde se vody teky ttíští o rozeklané skály. Tak tudy bych na lodi
nechtěl jet. Kamila stopuje, zastavuje nám náklaďák s kamením. Vylézáme na kameny i s batohy.
Je to docela dobrodružná jízda, bojíme se, aby nás šofér nevyklepal do teky i se svým nákladem.
Máváme ostatním, které na cestě ptedjíždíme. V Reru si potom domlouváme již společně
s ostatními další auto na cestu do Padumu. Na korbě s vysokými postranicemi, kde místo dobytka
jedeme my, se ohromně práší. Kryjeme si různými hadry a šátky ústa, vypadáme ptitom jak komando Al Kajdy. Konečně jsme v Padumu, ubytováváme se v různých hotelích a sháníme džíp na
další cestu.
Padum nás dost zklamal, datí se nám sice nakoupit zásoby, ale tteba elekttina tu fungovala
jen jednu hodinu večer. Baterie do foťáků se nám nedatí nabít. Druhý den sháníme agregát, ptes
majitele našeho hotelu se seznamujeme s člověkem, který ho má. Pronajímáme si tvoucí stroj asi
na čtyti hodiny. Mezitím se procházíme po prašných a neptívětivých ulicích a děláme si výlet
k sochám buddhů vytesaných do blízké skály. Ty jsou již mnohem zajímavější. Odpoledne odjíždíme dál. Džíp nás nejprve dovezl do osady Zangla na pravém btehu teky Zanskar. Nad vesnicí na
skále jsou zbytky obrovské pevnosti. Tady se nám datí domluvit ještě další jízdu až k mostu naproti
osadě Pidmo. Některým z nás se vesnice nelíbí a odchází tábotit někam za ves, my zůstáváme a
stavíme stan na krásném trávníku. Datí se nám koupit jačí jogurt, který ochucený džemem je
opravdovou lahůdkou. Problém je tu ovšem s vodou, není tu nikde pramenitá voda, pouze kalná
ledovcová. Džípovým ptejezdem jsme si ušettili dvoudenní pochod neptíjemnou pouští v údolí pod
Padumem. Za Pidmem je již údolí Zanskaru daleko pesttejší. Údolí se svírá, cesta vede pod nádhernými skalami tvotenými různě nakloněnými vrstvami hornin. Jsou i úseky, kdy musíme pti btehu
pod skalami brodit zátočiny obrovské teky a také některé ptítoky. Obdivujeme i zlatě a bíle zbarve-
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né zemní pyramidy, jejichž barvy obzvláště vynikají v protikladu k rudě a růžově zbarveným květům himálajských růží. Odpoledne nás provětuje nečekaně fyzicky náročný výstup na sedlo Parfi La
v bočním htebeni. Za ním sestupujeme do úžasného skalnatého údolí tíčky Zinchan. Na jeho dně je
malé tábotiště. Za každé postavení stanu vyžadují domorodci zaplacení poplatku 50 rupií. Místnímu starouškovi je rádi zaplatíme. Tábotiště měl pěkně upravené, uvatil nám i teplou vodu a nakoupili jsme si od něj i některé potraviny. Zásob nemáme mnoho, také šettíme plyn na vatení. Na
každou polovinu treku máme jen jednu malou bombu. Podle vyprávění Ovara tu lze všechno sehnat, ale to už teď zdaleka neplatí. Devadesát procent trekatů tvotí „turisté“ s fullservisem. Jejich
stohlavé karavany oslů nesou všechno, co klienti pottebují. Organizátoti treků (často Nepálci) se
nechtěji dělit o zisk s místními. Ti nemají odbyt a místní restaurace ptestávají zásobit jako dtíve.
Mezi Zanskatany a Nepálci postupně vzniká nevraživost. Individuální turista se už na pohostinné
domorodce nemůže spolehnout.
Následuje nekonečný výstup do vysokého sedla Hanuma La, ptekonáváme pti něm ptevýšení témět 1500 výškových metrů. Ze sedla je krásný výhled na druhou stranu, svah zde spadá ptíkte
dolů a naskýtají se doslova pohledy jak z letadla. Nad krajinou kaňonů se zvedají šestitisícové zaledněné štíty. Hluboko pod sedlem je další kemp. Tábotí tu i „stonožka“, obrovská výprava španělských filmatů, ktetí natáčejí reality show. Hlavním námětem je putování dvou španělských krásek
divokými asijskými horami a jejich zážitky na této cestě. Podstatné je, že tyto dvě miss do této
doby nikdy neopustily Španělsko a tak sttet asijské reality s jejich ptirozenou naivitou je pro filmate zajímavější než zážitky „otrlých“ cestovatelů. Nám ovšem stonožka začíná vadit. Obzvláště, když
ve stejný den dorážíme do dalšího nádherného kláštera Lingshet. U kláštera jsme dtíve než Španělé, pted jejich ptíchodem si vychutnáváme fantastickou atmosféru kláštera, navštěvujeme místní
kuchyni, meditujeme s mnichy u modliteb. Náhle však je veškeré to tajemno pryč, pobíhají tu zběsilí filmati, štěbetají velice udivené krasavice a místní mniši se jen s velkým sebezaptením dokáží
koncentrovat k večerním meditacím. Potkávám tu i německou turistku, která se velice diví, proč si
všechno neseme na zádech, když osli jsou tu tak levní. Nějak se mi nedatí ji vysvětlit cosi o sportovním duchu a nezávislosti. Zabere teprve vyprávění o ptíhodě z ptedchozího dne. Jeden z koní
španělské expedice se ztítil i s nákladem do teky Zanskar. Za několik vtetin zmizel i se všemi věcmi
v rozboutených divokých
vodách. Ptám se Němky,
co by tady dělala, kdyby
najednou ptišla o všechny
své věci. Najednou je
zmatená a ptece jenom
začíná ptemýšlet i o tom,
že ten fullservis nemusí
být vždy to nejvýhodnější.
Další den si i něktetí z nás
najímají osla na ptechod
pětitisícového sedla Singge La. My s Kamilou si
neseme vše pottebné
sami. Odpoledne se kazí
počasí, začíná padat sníh
s deštěm. Stavíme stan
pod sedlem a rychle zalézáme do našeho malého
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stanu. To však nemůže udělat Rosťa s Jirkou. Jejich oslat se zastavil ve své vesničce vedle trasy.
Klukům hrozí několikahodinové čekání venku ve velmi neptíznivém počasí. Do našeho stanu Ferrino 2 je nemůžeme pozvat, sotva se tam vejdeme sami. Nakonec je zachraňují dvě Francouzky a
jejich velký společenský stan.
Ráno je mlha, čekáme na vývoj počasí, vycházíme později. Na sedle se mlha rozplývá a objevuje se krásný pohled na druhou stranu do údolí teky Yapola. Ptímo nad sedlem je bezejmenný
štít ptipomínající dolomitické Tre Cime di Lavaredo. Nejdtíve scházíme po strmém sněhu, dále po
blátě do širokého údolí. Pohled zpátky na „Tre Cime“ je fantastický. Po dvou hodinách sestupu se
objevuje pted námi portál úžasného kaňonu Yapoly. Skrz celý kaňon vede stezka. Velké trekatské
výpravy zde však odbočují ptes sedlo k vesnici Photoksar. Kaňon je pro plně naložené osly neprůstupný. Jsou zde vytesané v kolmých skalách jen úzké cestičky, kde osli s nákladem neprojdou. O
kaňonu víme z vyprávění Ovara, v průvodcích popisy nejsou. Asi po hodině chůze dojdeme
k vesničce Machu. Je postavena na úžasném ostrohu nad tekou a svým tvarem ptipomíná pueblo
severoamerických indiánů. Místní obyvatelé nás zvou k sobě do puebla. Trávíme tu romantický
večer, pozorujeme ze sttechy domů divoké stěny osvětlené zapadajícím sluncem. V nejvýše položeném domě je jakési otevtené atrium, ze kterého se chodí do jednotlivých místností, do kuchyně
a také se dá vystoupit na plochou sttechu. V kuchyni společně s místními večetíme dalbát a placky.
Ráno se jdeme ještě projít do vesnice Photoksar. Rozprostírá se taky vysoko na planině nad bočním ptítokem, ale údolí je už rozevtenější, políčka jsou tu rozlehlá. Je jasné, že Photoksar je bohatší vesnicí než Machu. Je tu i malý obchod a dvě školy. V současné době se od Ladakhu staví silnice,
která ještě více ptispěje k rozvoji Photoksaru. Obě vesnice jsou nesmírně malebné, ale každá jinak.
V Machu je jedna škola, ale podobně jak školy ve Photoksaru, je otevtena jen tti měsíce v roce
v době léta. Po zbytek roku je ve školách ptíliš zima a také učitelům se tu nechce vyučovat celý
rok. Ptitom v létě by měly děti spíše pomáhat na polích. Poznáváme ještě více, jak pottebná je
škola v Kargyaku, která umožňuje celoroční provoz.
Z Machu sestupujeme dál kaňonem Yapoly. Náš postup je pomalý, neustále musím fotit,
jedna krásnější scenérie následuje za druhou. Skály jsou tu neuvětitelně zbarvené, pokroucené
vrásy tvotí ty nejfantastičtější tvary. Kdyby stejný kaňon byl kdekoli jinde, byl by určitě ptírodní
rezervací a ptírodní památkou pod ochranou Unesco. V jednom místě vrásy tvotí obraz Panny
Marie i se svatozátí, jinde skrz doslova zelené skály pronikají pokroucené bílé linky. Putují tu spolu
s námi jen dva mniši. Tábotíme pod osadou Sumdo, proti nám ptichází skupinka turistů. Samoztejmě to byli také Češi, ptesněji Moraváci a navíc z Kutimi. Na to, aby se seznámily 2 party Kutimáků,
musely se sejít v zapadlém kaňonu teky Yapola. Za Sumdem jsme již narazili na výstavbu silnice
směrem na Photoksar. Ale i úsek, který jsme šli po prašné cestě, byl nádherný. Nad tekou se zvedaly úžasné věže, některé mně ptipomínaly Torres del Paine v Chile. Tento kaňon je horolezci dosud neobjevenou oblastí, ale těch naprosto panenských stěn v pevné skále tu musí být…. Údolí
pted Fanjilou je jíž i dobte dostupné, až k prvním skalám vede nyní i asfaltka. Ve Fanjile už byla
civilizace, aspoň ta indická – tada obchodů, hospoda, kemp. Společně s mnichy odjíždíme na korbě
náklaďáku až na ktižovatku cest pod Lamayuru. Tady čekáme na další náklaďák. Provoz je tu malý,
dtíve hlavní silnice je nyní liduprázdná. Vysoko ve svahu byla postavena modernější cesta. Nakonec odjíždíme na náklaďáku s pískem, který nás odvezl do oblasti jakési měsíční krajiny
s písečnými dunami a různými rozrytými údolíčky svítícími podobně jako duny ostrou žlutou barvou. Odtud to již bylo kousek do Lamayuru, městečka s obrovským klášterem, ale také
s množstvím turistů, ktetí sem dojedou v pohodlných džípech.

Libor Hnyk
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Klášter Lingshet
Tanec mnichů

Gumburanjon
Údolí Yapoly
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Alaska 2009
Mount McKinley, národný park Denali
(Vlado Matuška & Kevin Alexander, november 2009)
Pohorie: Alaska Range, Narodny Park Denali, Alaska, USA
Vrch: Mount McKinley, južný vrchol, 6193 m (20320 ft) západným hrebenom (West Buttress)
Dátum výstupu: 22. Maj – 13. Jún 2009 (23 dní)
Úvod: Pôvodne sme plánovali isť do pohoria Sv. Eliáša (Saint
Elias), ktoré susedí s pohorím Wrangell. Naším cieľom bola
hora Mt. Bona 5005 m (16,421 ft) a Mt.Churchill 4767m (15638 ft). Toto je hodne vzdialena oblasť od civilizácie a tak sme dúfali,, že sa dohodneme s inými expedíciami, aby nás tam bolo z
hľadiska bezpečnosti viac. (http://www.summitpost.org/mountain/rock/151020/mount-bonachurchill.html) Tento plán nám nevyšiel a po pohovore so sprievodcami z Amerického Alpínskeho Inštitútu v Bellinghame, kde bývam, som zmenil názor a dal som sa nahovoriť na Mt. McKinley. Nám tvrdili, že klasický výstup na Mt. McKinley nie je až tak taký nebezpečný, ako si mnoho
ľudia mysli. Veľká väčšina správ o výstupe na Mt.Kinley je trochu zveličená a taký bol aj môj dojem. Mal som pocit, že tato hora je takmer nedostupná. Povedali nám, že výstup na McKinley je
bezpečnejší pre niekoľko dôvodov. Všade je viac horolezcov, ktorí môžu pomôcť v prípade núdze
(ale celkove nemal som pocit, že by tam boli obrovské zástupy až na určité výnimky), rangery sú
počas sezóny permanentne lokalizovaní nielen v základnom tábore ale tiež vo vyššom tzv. Basin
Camp 4319m (14200 ft) a ja som ich stretol aj v najvyššom tábore 5200m (17200 ft) a tiež počas
výstupu na vrchol. Výstupová cesta je veľmi dobre vychodená a označená, strmé úseky na tzv.
“Head Wall”, ktoré sú okolo 52 stupňov sú zabezpečené dvoma lanami, ktoré natiahla horská
služba a sprievodcovia pre svojich klientov, jedno lano nahor a druhé na zostup a hocikto ich
môže používať. A tiež ďalšie strmšie úseky nad posledným výškovým táborom v diagonálnom
traverze do Denali sedla (Denali Pass) majú zapustene do ladu silne snehové skoby, cez ktoré sa
môžete istiť. Môj uzáver po absolvovaní nasej expedície je, že mali pravdu. Dá sa to zvládnuť, ale
samozrejme nesmiete McKinley podceniť. Veľa užitočných informácií nájdete na nasledujúcej
Sumitpost.org stránke: ( http://www.summitpost.org/mountain/rock/150199/mount-mckinleydenali.html )
Peniaze: Americké doláre a samozrejme kreditové karty ako VISA alebo MASTER, ktoré
sú tu všade bežne používané.
Mapy: My sme si stiahli správu zo SummitPost.org, ktorá zahrnovala topografické mapy z National Geographics, ale ani sme ich poriadne nevyužili, pretože výstupová cesta je poriadne vychodená a veľmi dobre označená. Samozrejme, že každý z nás mal kompas, výškomer a
Kevin si priniesol aj GPS, ktorý sme tiež poriadne nevyužili. Oficiálna stránka Denali parku ponúka
tuto
mapu:
http://www.nps.gov/PWR/customcf/apps/maps/showmap.cfm?
alphacode=dena&parkname=Denali%20National%20Park%20and%20Preserve
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Denne svetlo: 24 hodín denne, my sme so sebou nemali žiadne cenovky.
Povolenie (permit): Treba si ho vybaviť 60 dni pred plánovaným príletom, zaregistrovať sa dá cez poštu, faxom, e-mailom alebo cez internet (http://www.nps.gov/dena/
planyourvisit/registrationinfo.htm). Len pre zaujímavosť, v tomto roku - 2009, sa zaregistrovalo
1161 horolezcov na výstup Mt. McKinley, z toho 682 vystúpilo na vrchol, čo je 59% úspešnosť.
Poplatok (climbing fee) je $200, z toho $25 sa platí v čase registrácie (kreditkou) a zvyšných $175
sa platí osobne. V žiadosti na povolenie treba napísať krátky zoznam vašich horolezeckých výstupov na posúdenie skúseností, na základe ktorých vám potom vydajú povolenie, tiež si musíte
zvoliť vedúceho expedície a meno expedície. Naše expedičné meno bolo Oranžová Prilba
(Orange Hat). Bez povolenia vás nikto nezoberie do lietadla na ľadovec. Po úspešnom vydaní
povolenia (climbing permit), ktoré dostanete emailom a poštou, treba si stiahnuť z oficiálnej
stránky horolezeckú príručku zameranú na výstupy v Denali (Mountaineering in Denali National
Park and Preserve), ktorú si mate prečítať a tiež je potrebne si vybaviť schôdzku s horskou službou (rangers) v Talkeetna Rangers Station, kde si znovu pohovorom overia pripravenosť expedície, ukážu vám obrázky mstvych lezcov, omrznutých rúk a nôh, atd., ktoré vás ešte viac naľakajú
(pozn. redakce – originál byl bez háčkú a čárek, tak nevím, jestli se Vlado naľakal nebo se nechal
nalákať J) . Tiež vám nezabudnú pripomenúť, že predovšetkým ste odkázaný sami na seba, ale
horská služba vám pomôže pokiaľ to nebude ohrozovať ich život. My sme mali pohovor deň pred
odletom na ľadovce. Tu tiež každý člen expedície dostane plastické WC vedro, ktoré musíte priniesť naspäť, tieto vedra nám poriadne liezli na nervy, hlavne vo výškových táboroch lebo nie sú
až tak ľahké.
Jedlo: My sme ho mali až príliš veľa, jedli sme menej ako sme si vypočítali a nakoniec
sme ho rozdávali ako aj mnoho druhých ľudí v 4 tábore (Basin Camp – 14,200Ft) v deň nášho
zostupu do nižších táborov. Zaujímavé bolo to, že skoro všetci čo mali naplánovaný zostup robili
to iste. Myslím, že sa oplatí trochu riskovať a brať jedla o niečo menej a potom ho podľa potreby
odkúpiť alebo dostať zadarmo v spomenutom tábore od odchádzajúcich lezcov, ktorí sú radi, že
sa zbavia extra váhy. Hneď po prílete do základného tábora sme zakopali do snehu jedlo na 3
dni, pre prípad, že budeme čakať na lietadlo pre zle počasie. Ako hlavne jedlo sme používali váhovo ľahké dehydrovane (freeze dry) vyrobené spoločnosťou “Mountain House”, ktoré nám
najviac chutilo. Avšak zahraniční horolezci si nemôžu priniesť zo sebou freeze dry jedlo, ktoré
obsahuje mäso, americky colnici vám ho vyhodia, tak si ho musíte kúpiť v Anchorage alebo kdekoľvek inde v USA, ostatne freeze dry je dovolene. Najlepšie miesta na nakupovanie jedla v An-
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chorage je supermarket Fred Meyer (7701 Debarr Road, (907) 269-1700), Costco, ktoré však
vyžaduje členstvo (http://www.costco.com ; 4125 DeBarr Road, (907) 269-9510) a nakoniec
športový obchod REI (http://www.rei.com ; 1200 West Northern Light Blvd, (907) 272-4565).
Cestovanie do Anchorage (Alaska): Obidvaja sme leteli z USA, Kevin z Pittsburghu cez
Phoenix (Arizona) do Anchorage a ja som letel zo Seattlu do Anchorage, kde som priletel okolo
polnoci. Na letisku na nás čakal mikrobus z Holiday Inn, ktorý nás odviezol do nášho hotela.
Problém je ako si zorganizovať nákup potravín v Anchorage, keďže priniesť všetko jedlo zo sebou
by bolo poriadne drahé. Takmer všetky letecké spoločnosti v USA účtujú poriadne poplatky za
nadváhu batožiny, max dovolená váha je typicky 22 kg (50lbs) za jednu batožinu a max. lineárne
rozmery sú 152 cm (62 inchov) (dĺžka + šírka + výška). My sme si doviezli zo sebou samozrejme
oblečenie a kompletnú horolezeckú výbavu, (jej popis je priložený) a ja som ešte doložil čo najviac ľahkého jedla (freeze dry) do váhového limitu. Zvyšok jedla bol kúpený v Anchorage.
Cestovanie do Talkeetna:
Cestovať z Anchorage do dediny Talkeetna, kde je horská služba (Ranger Station) a
odkiaľ sa odlieta na Kahiltna ľadovec, je trochu komplikované. My sme našťastie dostali pomoc
od Tajmi, sestry môjho priateľa Marka, ktorý mal s nami isť na McKinley, ale v poslednej chvíli
musel všetko zrušiť kvôli novej práci. Jazda do Talkeetne trvá priemerne 2 hodiny a väčšina horolezcov je nútená využiť pomerne drahý “shuttle service”, ktorý priemerne stoji $140-200 na
osobu/obojsmerne. V cene je zahrnutá 1-2 hodinová prestávka na nakupovanie potravín v Anchorage, čo je príliš málo času, takže sa vyplatí zostať v Anchorage trochu dlhšie (2 dni) a využiť
extra deň na zotavenie sa z dlhého letu a samozrejme nakúpiť potraviny. My sme to vyriešili tak,
že Tammi sa s nami stretla okolo 9:00 ráno v hoteli a okolo 11:30 na obed sme boli hotoví s nákupmi, okolo 15:00 poobede sme už boli v Talkeetne a o 15:30 sme už mali pohovor s rangermi,
ale bol to dosť veľký zhon. Stačilo, aby sme sa niekde zdsžali a nestihli by sme rangerov. Všetky
informácie nájdete na oficiálnej stránke Denali parku a tiež na nasledujúcich web stránkach:
(http://www.nps.gov/dena/planyourvisit/support-services.htm)
“Talkeetna Shuttle Service” (Talkeetna, AK 99676, telefón: 907-733-1725,
rezervácie (toll free): 800-288-6008, fax: 907-733-2222, email: tshuttle@alaska.net)
“Denali Overland Transportation Company” (Talkeetna, AK 99676, rezervácie (toll free): 800-651-5221, telefón: 907-773-2384, fax: 907-733-2385, email: info@denalioverland.com, internet: http://www.denalioverland.com)
“Exposure Alaska” (Anchorage, AK 99503, telefón: 907-761-3761, email:
info@expozurealaska.net, www.expozurealaska.com )
Železnica, vlaky premávajú len od 16 mája do 12 septembra, takže ich môžete využiť len na cestu späť, cena
za jednosmerný lístok je $70 (telefón zadarmo: 800-321-6518, http://
www.akrr.com, http://www.alaskarailroad.com )
Ubytovanie v Talkeetne: My sme boli ubytovaní v hosteli “Talkeetna Hostel”, čo bolo
zahrnuté v cene letu na Kahiltna ľadovec cez Hudson Air Service, nebol to síce žiadny luxus, ale
dve noci sa dali prežiť. Tiež sa dá ubytovať v Talkeetna Road House, alebo kontaktujte
“Talkeetna Travel” cestovnú agentúru (telefón: 907-733-8728, http://talkeetnatravel.com ).
Celkove nečakajte nikde žiadny luxus. Talkeetna je mala usadlosť s primeraným ubytovaním.
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Let na Kahiltna ľadovec: Ako som už predtým spomenul, my sme využili Hudson Air
Service, ktorý boli najlacnejší a boli sme s nimi veľmi spokojní (www.hudsonair.com ; P.O. Box
648, Talkeetna, AK 99676, Phone: (907) 733-2321, Toll Free: (800) 478-2321, Fax: (907) 7332333, E-mail: hudson@mtaonline.net ). V cene boli zahrnuté 2 noci v Talkeetna Hosteli a sánky.
Obojsmerná letenka nás stala $500/osobu, vlajky na značenie cesty (wands) $5 /75 vlajok a benzín do variča (white camping gas) $10/Gallon, ktorý si vyzdvihnete v základnom tábore na ľadovci spolu so sánkami a vlajkami. My sme kúpili 3 gallony benzínu.
Ostatne letecké servisy sú tiež veľmi dobre, majú rovnako skúsených pilotov a modernejšie a väčšie lietadla. ale sú drahší. (Fly Denali, PO Box 1152, Talkeetna AK, 99676, Phone: 907733-7768, Toll Free: (866) 733-7768, Fax: 907-733-7767, E-mail: flydenali@yahoo.com,
www.flydenali.com), (K-2 Aviation, P.O. Box 545, Talkeetna, AK 99676, Phone: (907) 733-2291,
Toll Free: (800) 764-2291, Fax: (907) 733-1221, E-mail: info@flyk2.com, www.flyk2.com)
Horolezecké vybavenie, Teploty, Počasie: Všetok pobyt je na ľadovcoch, takže mačky,
čakany, lana, atd. sú absolútne potrebne a tiež snežnice sa nám veľmi osvedčili, avšak niektorí
ľudia si priniesli radšej lyže. Sánky, ako som spomenul, sme si vyzdvihli v základnom tábore, doporučujem širšie sánky, sú stabilnejšie, ale nie je ich tam až tak veľa. Kompletný zoznam je tiež
priložený. McKinley je najvyššia subarktická hora, len na porovnanie, Mt. Everest je 3840 km
(2400 míľ) južnejšie, takže teple oblečenie je tu absolútny základ. Ja som mal perové nohavice,
perovú vetrovku, perové papuče (na noc), môj spacák je do -23°C, čo bohato stačilo s kombináciou môjho perového oblečenia pre prípad veľmi studených noci. Celkove počasie bolo teplejšie
ako som očakával, bežné teploty v noci boli okolo -30°C (-20°F), ale kvôli veľmi nízkej vlhkosti
sme to až tak necítili. Treba byť však pripravený na všetko možné, počasie je tu nevyspitateľné, a
na predpovede horskej služby sa nedá spoľahnúť. Búrky prichádzajú nečakane z Beringovho
mora a z Alaského zálivu a Alaska Range je prvý, ktorý to obchytí. Našich prvých 5 dní bolo krásnych, potom sme zažili v kuse 5 búrkových dní, ktoré sme prežili skoro stále v stane a ktoré nás
poriadne zdsžali a zvyšok bolo miešané počasie. Na varenie sme používali MSR variče, ktorý sa
nám veľmi osvedčili, ani sa nepamätám čí niekto mal propánové variče. Týždeň pred odletom,
16. mája, som šiel spolu s priateľom Nickom na predaklimatizačný výstup na Mt. Rainier 4392 m
(14411 ft) čo určite veľmi pomohlo nielen na vylepšenie mojej kondičky ale aj na overenie môjho
vybavenia. Napríklad zistil som, že zips na mojej tenkej vetrovke sa hneď pokazil, tiež môj synteticky spacák nestal za nič, nielen že bol
príliš obrovsky, ale aj pomerne studený aj keď bol oficiálne hodnotený na 30°C, tak som rýchlo kúpil kvalitný
perový spacák do -23°C, podobne som
si uvedomil, že môj požičaný 2miestny North Face stan, hoci kvalitný
je príliš malý na 3-týždňový pobyt, a
tak sme si na poslednú chvíľu prenajali
od American Alpine Inštitútu za $160
kvalitný 4-sezónny Hilleberg stan pre
3 ľudí a s veľkým vestibulom, čo sa
nám veľmi osvedčilo nielen na skladovanie ale hlavne na varenie počas
búrok. Škoda, že tieto stany sú hodne
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drahé, tu stoja okolo $700.
Príprava, tréning: Môj tréning pozostával tentokrát večšinou z bicyklovania, hlavne
pretože som sa dal nahovoriť na cyklistickú akciu Seattle-Portland, čo je 320 km (200 míľ) za dva
dni. Posledne dva mesiace pred odchodom do Alasky som bežne bicykloval 30-50 km denne a
cez soboty hlavne tury s 20 kg batohom.

McKinley výstup:
22. Maj (piatok) - Prílet do Anchorage bol okolo polnoci a čo vás hneď prekvapí, že
vonku je stále svetlo. S Kevinom, ktorý priletel o hodinu po mne som sa stretol v Holiday Inn
hoteli.
23. Maj (sobota) - Ako som predtým spomenul, o 9:00 ráno sme sa stretli s Tammi a šli
sme nakupovať potraviny do supermarketu Fred Mayer a Costco a o 11:30 ráno sme už boli hotoví. O 13:00 poobede nás zobral Tammin švagor Brian do Talkeetni, kde sme dorazili o 15:00 po
2 hodinách jazdy. O 15:30 začal náš pohovor s rangerom, ktorý nás ešte viac naľakal ukazovaním
diakov horolezcov s omrznutými rukami a nohami. Tu sme dostali naše expedičné číslo #861.
Okolo 16:30 sme odišli do hangáru spoločnosti Hudson Air, kde sme všetko museli prebaliť. To
nám dalo poriadne zabrať, zdalo sa nám toho až všetkého príliš veľa, vedľa nás sa balili dvaja
taliani a okolo postavali turisti zo Sierra Klubu. Každý z nás mal 2 batohy, jeden na nosenie o
váhe okolo 22 kg (50 Lb) a druhy bol cestovný batoh na sánky - o váhe 30 kg. Tento bol nepremokavý. Okolo 20:30 večer sme konečne došli do hostela Talkeetna, ktorý nás vôbec nenadchol.
Obidvaja sme skonštatovali, že hosteli v Južnej Amerike sú krajšie a čistejšie. Ešte raz som zavolal
domov do Ferndalu, lebo na ľadovci nie je žiadny signál na mobil, moja dcéra Kristínka mi oznámila, že jej kamarátka Hanna u nás prespi.
24. Maj (nedeľa) - Odlet na ľadovec bol ráno okolo 8:30, počasie bolo perfektne, čo
sme boli veľmi radi, lebo veľakrát sa musí čakať na letisku kvôli počasiu. V lietadle sme boli dokopy 4, pilot, Kevin, ja a Jody, turistka z Los Angeles – Sierra Nevada klubu, ktorá šla len na otočku.
Let bol výborný až na zostup do Kahiltna ľadovca kde nás prekvapila turbulencia. Výhľady boli fantastické, čím sme sa viac blížili k McKinley, tím viac všetko vyzeralo mohutnejšie.
Základný tábor je vo výške 2190 m (7200 ft), výhľady na Mt.Hunter a Mt. Foraker sú až zarážajúce svojou majestátnosťou, človek ma pocit, že je niekde v Himalájach.
Hneď na začiatku sme zakopali do snehu zásoby jedla na 3 dni a začali 8.8 km (5.5 míľ)
pochod do tábora C1 vo výške 2400m (7900 ft), kde sme došli okolo 6:30 podvečer. C1 sa občas
volá Ski Hill Camp. Napriek tomu, že sme boli naložený ako mulice, nebolo to až tak ťažké, prvá
tretina cesty zo základného tábora je dolu kopcom a potom sa ide mierne nahor. Podmienky na
ľadovci boli výborné, čo ma prekvapilo, lebo som čakal všade veľké trhliny. Hneď sme si našli
prázdne miesto na stan, ohraničené múrom zo snehových blokov, čo nám ušetrilo hodne práce.
Tieto snehové múry sú veľmi dôležité hlavne v prípade búrok, poskytujú extra ochranu.
25. Maj (pondelok) - Ráno sme zbalili polovicu našich zásob (okolo 30 kg každý) a pochodovali krátkych 5.12 km (3.2 míľ) do tábora C2, kde sme všetko zakopali do snehu spolu s
našimi sánkami a označili našu vynášku tyčkou a s nálepkou s naším expedičným menom a číslom, ktoré sme dostali od ragerov. Tábor C2 je okolo 3000 m (10000 ft) a my sme sa rozhodli ho
postaviť bližšie ku Kahiltna sedlu. Väčšina ľudí až tak ďaleko nejde a spia nižšie. Výškové prevýšenie 640 m (2100 ft). Počasie je stále pekne, ale trochu viac veterno. Podvečer sme sa vrátili späť
do C1.
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26. Maj (utorok) – Ráno sme zbalili stan a zvyšok vybavenia a vyrazili okolo 9:30 ráno.
Človek sa nemá kde ponáhľať, za prvé potrebuješ sa dobre aklimatizovať a tiež ak je príliš horúco
na ľadovcoch, tak mnoho ľudí pochoduje aj v noci, kedy je stále bohato svetla, ale chladnejšie.
Toto má hlavne význam neskoršie v júni. Mrzelo nás, že sme nechali sánky v C2, naše batohy boli
ťažšie, ako som očakával. V C2 sme našli perfektne prázdne miesto ohraničené múrom. Výhľady
boli úžasné, pripomínali my obrázky ľadovcov z Antarktídy. Kahiltna ľadovec je až 58 km dlhy (36
míľ). Predpoveď počasia bola o 20:00 večer, ale prijem bol mizerný, tak sme sa nič nedozvedeli.
27. Maj (streda) – Ráno sme sa zobudili do zasneženej krajiny, fúkal silný vietor, závany dosahovali rýchlosť okolo 60 km/h. Počasie bolo zle cely deň, tak sme si povedali, že toto je
náš oddychový deň a zabíjali sme čas vylepšovaním snehových múrov. Večer došli dvaja poľskí
horolezci.
28. Maj (štvrtok) - Snežilo celu noc a cez deň bolo rovnako zle až na slabšie vetry. Viditeľnosť bola mizerná, tak sme sa rozhodli, že zostaneme ďalší deň v C2, utešovali sme sa, že sa
aspoň dobre aklimatizujeme. Čas sme znovu zabíjali čítaním, Kevin riešil krížovky a ja tiež odhrabávaním snehu okolo stanu a okolo múrov. Naši poľskí priatelia z Krakova Jurek a Robert robili to
iste. Vysielanie počasia o 20:00 znovu zlyhalo.
29. Maj (piatok) – Počasie sa začalo trochu vylepšovať, snežilo už menej a slnko začalo
presvitať cez oblaky.
Rozhodli sme sa všetko zbaliť a naraz vyniesť do C3, ktorý sa vola Motorcycle Hill
Camp, je vo výške 3300 m (11000 ft) a ktorý je len 2 km (1.3 míle) vzdialený s výškovým prevýšením 335 m (1100 ft). Spočiatku som nemal žiadne problémy, ale posledný kopec sa mi zdal až
príliš strmý, moje snežnice v kuse prešmykovali a sánky mi pripadali nenormálne ťažké. Na druhej strane Kevin mal iné snežnice a nemal žiadne problémy. Tiež som nevedel ako uchytiť moje
sánky, najprv som ich naviazal po stranách na môj sedák, čo mi nesmierne začalo tlačiť na moje
boky. Potom som sánky uviazal dozadu na sedák, ani to veľmi nepomohlo. Nakoniec najlepšie
riešenie bolo ich naviazať odzadu na batoh na spodne ramena. Ja som došiel hodne unavený,
myslím, že je lepšie robiť tento krátky úsek na dve vynášky. Vedľa nás stanovali 2 Nemci z Bavorska a 2 Švajčiari a povedali, že zajtra ma byt krajšie. Dnes spravili prvú vynášku do C4 kde vraj
bolo stále pekne.
30. Maj (sobota) – Plánovali sme spraviť prvú vynášku do C4, ale nič z toho nebolo.
Vyššie poriadne fúkalo, hlavne v oblasti Windy Corner, ktorý sa nedal prejsť pre snáď aj 100 km
vetry. Naši susedia Nemci sa o to pokúšali a nemali šancu, tak isto naši známi Poliaci Jurek s Ro-
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bertom, ktorý dokonca spali
pod tým Veterným Rohom a
museli sa tiež vrátiť.
31. Maj (nedeľa) –
Zase to iste, občas sneží, a vyššie poriadne fúka, 6 Taliani (z
Talianskeho Tirolska) sa pokúšali o vynášku do C4, ale skončili
pod Windy Corner. Celý tábor
C3 sa medzitým zaplnil ľuďmi,
ktorí prišli zospodu.
1. Jún (pondelok) Stále premenlivé počasie, je to
vraj typické pre tuto oblasť,
Kahiltna ľadovec sa zaplnil búrkovými oblakmi až po C3 a stagnuje. Zdalo sa nám, že fúka menej, tak sme sa rozhodli spraviť prvú vynášku. Známi Jozef a Cornelia z Bavorska a Peter a Manuel – Švajčiari žijúci v Yukone sa rozhodli pre to iste. Vetry nad
Motorcycle Hill boli veľmi silne, tak sme znechutení zakopali našu vynášku pod tzv. Squirrel Hill,
ktorý je nižšie pod Windy Corner. V C3 už ľuďom začalo dochádzať jedlo, tak sme dali nejaké
jedlo našim známym Poliakom Jurekovi a Robertovi.
2. Jún (utorok) - Stále oblačno, ale už sme museli niečo robiť, stratili sme 5 dni kvôli
počasiu. Napriek silným vetrom sme došli pod Squirrel Hill kde sme si vyzdvihli našu vynášku a
pokračovali ďalej. Ja som sa v C3 rozhodol, že už nebudem používať sánky, pripadali mi veľmi
nepraktické a veľmi náročné na ťahanie v strmých úsekoch, na druhej strane Kevinovi to celkom
dobre šlo. Už sme to skoro vzdali samozrejme kvôli vetrom pod Windy Corner, keď sme zbadali
Jureka a Roberta, ktorí nám ukazovali aby sme pokračovali ďalej. A mali pravdu, hneď ako sme
prerazili tento úsek, počasie sa zázračne ukľudnilo. Ocitli sme sa nad oblakmi a do C4 už nebolo
ďaleko. Došli sme tam okolo 16:00PM. C4 sa volá Basin Camp a jeho nadmorská výška je 4328 m
(14200 ft) s výškovým prevýšením 1028 m (3200 ft). Počasie tu bolo pekné a my sme s veľkou
nechuťou odchádzali do C3, ale nemali sme na výber, zakopali sme jedlo do snehu a naľahko sa
vybrali dole. Prerazili sme cez Windy Corner a keď sme prechádzali po malom plate nad Squirrel
Hill, Kevin sa zrazu prepadol do trhliny, našťastie jeho pravý lakeť sa nejako zapriečil a zastavil
pád. Ani som tomu nechcel veriť, moje prvé myšlienky boli, že Kevin si zlomil nohu. Našťastie
všetko dopadlo dobre, žiadne zlomeniny len boľavý lakeť.
3. Jún (streda) – Vonku je krásna modrá obloha, konečne. Zbalili sme zvyšok nášho
haraburdia a okolo 11:00 vybrali do Basin Camp. Windy Corner bolo celkom pokojné, V C4 sme
zase našli prázdne miesto na stan s vybudovanými stenami čo zase veľmi pomohlo. Výhľady v C4
na Mt Hunter a hlavne na Mt. Foraker sú úžasné. C4 je vlastne veľké plató prakticky bez trhlín,
schovane pod veľkou vrcholovou stenou Mt.McKinley a vďaka tomu je viac chránené od zlého
počasia. Rangeri tu majú druhý permanentný tábor, dokonca pre každého pohodlie tu vyrúbali
dve hlboké záchodové diery do ľadovca, všade inde samozrejme sme museli používať tie plastické vedra a sáčky, ktoré sa mohli hádzať len do označených “záchodových” trhlín.
4. Jún (štvrtok) – Vonku je zase oblačno, ale postupne sa trochu viac vyčasilo. Ja som
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sa vybral naľahko s Jozefom, Petrom a jeho synom Manuelom na malý aklimatizačný výstup pod
strmé úseky tzv. Headwall steny do výšky 4777 m (15675 ft). Odtiaľto začínajú lana o dĺžke asi
100m až do sedla. Kevin sa rozhodol ostať dole. V podvečer sa zamračilo a začalo snežiť.
5. Jún (piatok) - Počasie je stále zlé, Kevin sa oficiálne rozhodol, že na vrchol nepôjde a
oznámil to našim známym, už mal plne zuby zlého počasia čo sa mu ani nečudujem, jeho lakeť ho
stále bolel a hlavne jeho pravé rameno. Týždeň pred odchodom do Denali si natiahol sval na ramene a teraz ho to začalo bolieť viac a viac. Ja som dúfal, že zmení názor, už v C2 začal špekulovať
o návrate a nakoniec došiel až sem do Basin Campu. Nahovoril som ho na mali aklimatizačný výstup pod Headwall stenu kde som bol včera. Ja som si zbalil veci na prvú vynášku, pod lanami vo
výške 4777 m sa Kevin otočil, obával sa o svoje pravé rameno, hlavne pri žumarovaní nahor. Headwall je stena okolo 51 stupňov strmá a končí sedlom vo výške 4876 m (16000 ft). Keďže som bol
sám, tak som bol veľmi rad, že tam boli lana,
ktoré samozrejme veľmi pomohli. V sedle poriadne fúkalo a moje okuliare okamžite začali zamszať, ledva som zakopal jedlo. Zostup a zdaňovanie boli celkom ľahké.
Dole v tábore mi naši ďalší známi, horolezci zo
Salt Lake City - Scott a Steven, ktorých sme stretávali od začiatku nášho výstupu, ponúkli, že ak si
vymeníme náš 3-miestny stan za ich 2-miestny,
tak môžeme zajtra isť spolu a Kevin ostane v
tábore v ich stane. Ja som bol potešený ich návrhom, ale cítil som sa hodne unavený, myslím, že
dnes som nemal nikde isť. Nakoniec sme sa dohodli, že stan si vymeníme a oni ho zajtra v sobotu vynesú do posledného tábora C5, kde prespia
a v nedeľu sa pokúsia o vrchol. Ja by som v nedeľu došiel do posledného C5, kde všetci traja prespime v mojom stane a v pondelok sa pokúsim o
vrchol, zatiaľ čo oni zostúpia do C4. Tento návrh sa mi páčil a tak som súhlasil, znelo to logicky,
podľa predpovede počasia v nedeľu má prísť tlaková výš a má trvať až do utorku. Tiež jedlo som
už mal vynesene až do sedla, stan mi oni vynesú, všetko čo musím doniesť je spacák a varič a v
sedle vyzdvihnúť jedlo po ceste nahor. Myslím, že už som bol dobre aklimatizovaný, nemal som
doteraz žiadne bolesti hlavy a vo výške 4328 m som už strávil par dni.
6. Jún (sobota) – Ráno bolo celkom pekne, na vrchole sa zdali byt silné vetry, ale predsa
prijateľný deň na výstup do posledného tábora C5. Podľa plánu sme si ráno vymenili stany so
Scottom a Stevenom, ktorí odišli do C5 spolu s našimi známymi z Bavorska, Jozefom a jeho ženou
Corneliou a s Poliakmi Jurekom a Robertom, zatiaľ čo Švajčiari Peter a jeho syn Manuel sa rozhodli, že sa pokúsia v nedeľu o jednodňový výstup z C4, čo je až 1866 m prevýšenie.
Kevin a hlavne ja som potreboval oddych a tak poobede sme šli na malú prechádzku
pozrieť tzv. Okraj Sveta (The Edge of the World), úžasne pekne miesto na južnej strane táborového plató, kde je obrovsky 1500m spad dole do ľadovca.
Po návrate ma čakalo nepríjemné prekvapenie. Predpoveď počasia sa náhle zmenila, ma
byt pekne len v nedeľu a v pondelok sa počasie začne zhoršovať. Musel som zmeniť plán, začal
som uväzovať, že možno by som sa mal pokúsiť o výstup na vrchol priamo z tohto tábora tak ako
to plánujú Švajčiari Peter a jeho syn Manuel. Kevin ma tiež podporil, nemám čo stratiť, maximálne
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dôjdem do C5, ktorý je vo výške 5200 m (17200 ft). Všetky nebezpečné trhliny vlastne skončili pod
C4.
7. Jún (nedeľa) – Tuto noc som nemohol dobre spať, stále som rozmýšľal, či to mam vôbec
skúsiť. Odtiaľto na vrchol je poriadne výškové prevýšenie, 1866 m, čo je hodne vo veľkých výškach
ale predsa možné. A čo keď sa počasie v pondelok zhorší a v C5 budeme mrznúť zopár dni ako 4
Poliaci pred naším príchodom do C4? O 4:00 ráno som sa rozhodol, že to skúsim, vonku som zazrel
ako sa Peter a Manuel balili. Ja som nakoniec vyrazil okolo 6:00 ráno, Kevin spal ako zarezaný. Peter
a Manuel boli už hodne vysoko, v sedle som si vykopal jedlo a do Najvyššieho Tábora (High Camp)
som došiel okolo 11:00 ráno, presne vtedy keď Scott a Steven odchádzali na vrchol, ako aj druhy
horolezci. Všade inde by to bolo neskoro ale nie tu, lebo takmer každý deň ráno vejú na vrcholovom
plate veľmi silne až 60 km vetry, ktoré sa
okolo obeda úplné utíšia. Vybalil som spacák, jedlo a varič, Scott ma prehováral, aby
som s nimi šiel, ale ja som sa rozhodol, že
si idem trochu oddýchnuť aj keď som sa
dobre cítil, uvariť obed a potom budem
pokračovať. Navaril som extra polievku a
extra vodu pre Scotta a Stevena, aby mali
čo jest keď sa vrátia, a okolo 14:00 som
pokračoval ďalej, čakalo ma 993 m výškové
prevýšenie. Diagonálny traverz do Denali
Sedla bol strmší ako sa zdal, ale nie zlý.
Na vrcholovom plate zvanom
Football Field som stretol Manuela, ktorý
sa cítil zle. Výška na neho začala doliehať a
rozhodol sa, že už ďalej nepôjde. Jeho otec
Peter pokračoval ďalej.
Ja som už tiež začal cítiť únavu, ale zatiaľ žiadne bolesti hlavy alebo závraty som nemal.
Ako posledný úsek ma čakal vrcholový hrebeň, ktorý bol miestami dosť ostrý a exponovaný, už sa mi
ani nechcelo ďalej isť, ale nakoniec vidina vrcholu mi dodala extra energiu. Ešte par krokov a konečne o 20:20 večer som stal na vrchole Mt. McKinley, 6193 m, skoro 14.5 hodín po odchode z C4. Počasie bolo perfektne celý deň a na vrchole takmer žiadny vietor, za čo som bol veľmi vďačný. Ešte som
zastihol jedného horolezca, ktorý akurát odchádzal ale bol taký láskavý a odfotil ma. Výhľady boli
úžasne, výškou dominoval hlavne Mt. Foraker, všetky ostane hrebene boli podstatne menšie, na juh
hlboko dole podo mnou sa ťahali nekonečné ľadovce, ale pohľad na sever bol iný. Ľadovce boli malé
a bolo pekne vidieť rovinatú tundru s odrážajúcimi sa jazerami v zapadajúcom slnku. Na vrchole som
zostal len asi 20 minút a bol čas na zostup.
Na futbalovom poli som si oddýchol, vypil som posledný čaj, ale asi to bolo príliš veľa na
mňa lebo zrazu bez varovania som zvracal. Nad Denali Sedlom som stretol Petra a Manuela, ktorí mi
ponúkli aby sme sa všetci naviazali, s čím som bez problémov súhlasil a bol veľmi rad. Všetci sme už
boli poriadne unavení a tento traverz má históriu plnú nehôd i napriek tomu, že je tam nabitých plno
hliníkových tyčí na istenie. Počas zostupu sme videli zaujímavý západ aj východ slnka, ktoré vlastne
nikdy nezapadlo, len sa v určitom mieste zastavilo a začalo znovu stúpať. Do C5 sme došli o polnoci.
Scott ma privítal s polievkou a vodou čím ma veľmi potešil, lebo som bol hodne dehydrovaný. Bol
som veľmi rad, že už nemusím ďalej pochodovať, 18 hodín na nohách stačilo, nevedel som si predstaviť, že by som musel pokračovať ďalej do C4. takisto Švajčiari Peter a Manuel si vymenili stany s
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Talianmi a tiež spali v najvyššom tábore.
8. Jún (pondelok) – Dnes predpoveď počasia vyšla, predvrchol sa zatiahol oblakmi a
muselo tam poriadne fúkať, ráno sme donekonečna varili čaj, lebo som bol stále smädný a konečne vyrazili okolo 11:00 ráno. Zostup šiel celkom rýchlo, ale na lanách pod sedlom sme narazili
na spustu klientov a ich vodcov, niektorí klienti boli vyľakaní zo zlaňovania na strmej zľadovatenej stene a extrémne spomalili zostup, trvalo nám to až 2 hodiny zlaniť 100 m. Toto vlastne bolo
jedine miesto, kde bolo až príliš veľa ľudí na môj vkus.
Konečne okolo 16:00 poobede sme došli do C4. Kevin nás privítal s polievkou a so správami, že dnes večer sa počasie ešte viac zhorší a ma nasnežiť 15 cm. Vôbec sa mi nechcelo pokračovať v zostupe, ale vedeli sme obidvaja veľmi dobre, že ak zostaneme a počasie sa veľmi zhorší,
tak tu budeme trčať pekných par dni a určíte zameškáme náš let. Všetko sme teda zbalili a začali
rozdávať prebytočné jedlo čo bol trochu problém, lebo všetci, čo zostupovali robili to iste. Kevin
mal zo sebou sánky, ktoré sme naviazali medzi nim a mnou a začali sme zostup. Prechod cez
Windy Corner nebol vôbec zlý a do C3 sme došli OK relatívne rýchlo.
9. Jún (utorok) – V noci trochu nasnežilo ale ráno bolo perfektne, všade modra obloha,
nedbal by som mat jeden deň oddychu lebo som bol stále unavený. Kevin sa však obával ďalších
búrok a tiež tato hora mu asi dávala hodne zabrať. Popri bolestivom lakti a ramene sa teraz na
jeho ľavej ruke objavili nejaké pľuzgiere, zrejme bol alergicky na niečo, ale nemohli sme prísť na
čo vlastne. Kevin nástojil na pochode priamo do Základného tábora a pripadne odletieť dnes
večer ak to bude možné. Ja som nakoniec súhlasil aj keď dosť neochotne a okolo 11:00 sme sa
dali na dlhy 20 km (13 míľ) pochod. Samozrejme sme za sebou každý ťahali naše sánky, ktoré
sme vášnivo nazvali plastické prasa, lebo nás stále udieralo a odbočovalo z vychodeného chodníka.
Na spodných úsekoch ľadovca sme boli radi, že mame snežnice, lebo sneh už bol mäkší
a trhliny sa medzitým poriadne otvorili. Myslím, že dôvoď prečo rangery odchádzajú 4. júla je, že
trhliny sú až príliš veľké a nebezpečné. Nakoniec sme došli na začiatok posledného úseku, tzv.
Heartbraking Hill, ktorý si zaslúži svoje meno lebo vás čaká okolo 210 m stúpania smerom k letisku, kde sme konečne dorazili okolo 17:00 podvečer. Nahlásili sme sa u dispečerky, ktorá zavolala Hudson Air, ešte sme museli vykopať a zbaliť naše 3-dňové zásoby jedla a lietadlo došlo o
18:40 PM. Odlet bol veľmi pekný, ani sa mi nechcelo veriť, že naša expedícia už skončila, vychutnávali sme posledne výhľady na Alaska Range a pristali v Talkeetne o 19:35 večer.
10. Jún (streda) – Cely deň sme prečkali v Talkeetne, ktorá sa nám zdala tentokrát
takmer krásna, vychutnali dobré jedlá v reštaurácii s našimi priateľmi a konečne sa oslobodili od
našich vlastných zápachov, ktoré nás všade nasledovali. Tammi prišla pre nás až vo štvrtok. Počasie v Denali bolo pekne, ale vo štvrtok sa veľmi zhoršilo až do soboty, Odlietať z Kahiltna ľadovca
sa dalo až v nedeľu, boli sme radi, že nám to celkom dobre vyšlo čo sa týka návratu. Takto nám
zostali 2 extra dni a vďaka Tammi a jej manželovi Walterovi sme strávili jeden deň v Girdwood
lyžiarskom stredisku s peknými výhľadmi na Kenay polostrov a druhý deň v Anchorage a v sobotu
sme krásne stihli naše lety domov.
Záver: Fantastické pohorie, nekonečné množstvo ľadovcov, nekonečná rovinatá tundra... Ja som došiel na vrchol za 17 dni, ale nebyť zlého počasia, myslím, že sa to dá zvládnuť za
10-15 dni, ale celkove musím povedať, že Mt. McKinley je jedna studená hora, som rad, že ju
mam za sebou…

Vlado Matuška
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Meteora
květen 2009—stručná zpráva
Na Prvního máje onoho roku 2009, kdy domácí vládou
cloumaly (Paroubkovy?) větry chaosu a zvratů a RAČ zůstával klidným ostrůvkem pod moudrou a ptedvídatelnou správou Náčelníka, vyrazil ptedvoj oddílu „RAČ – Old“ dobýt
Řecko. Plán byl chytrý svou jednoduchostí: první den operativní výsadek vybuduje ptedmostí v Meteote v samém srdci
Helady, druhého dne dorazí hlavní
síly a dobudují infrastrukturu
v tábote Vrachos (Skály) v samém
srdci Meteory *). Ihned se pak
začne s obsazováním Řecka po
jednotlivých kótách. Začínalo to
neslavně. Ještě pted nástupem do
akce poklesl počet členů oddílu
z 12 na 9 a první den útoku se zastavil hned na nádraží v Soluni, kde
rudí tečtí železničáti slavili Svátek
práce stávkou. Náhradní autobusová pteprava byla dražší (státní železničáti asi chtěli pomoci stávkou k
výdělku soukromému autodopravci). Když se pak ale celý oddíl sešel
v základním tábote, věnoval se již
Družstvo „A“ + volný člen expedice
rutinní plánované činnosti. Podivoval se místní fauně, nakupoval v blízkém městečku Kalampaka v Lidlu, který se od našeho lišil
pouze jazykem pokladních. Večery pod vedením ZVK Kábrta **) se nesly ve znamení společen*)
Meteora, to je rozlohou takový Ádr, asi 2 až
5 krát vynásobený na výšku, materiál slepený ze zrn
5 – 100 krát hrubších, nejčastěji křemencových. A byl
tam James Bond, jehož některých zkušeností hodlal
oddíl využít pro výstupy.
**)
S kompetencemi v oddílu to nebylo úplně
jednoduché. Kulturní náčelník (ZVK) měl své pole
jasné, Slávek měl GPS, tak rozhodoval kudy kam,
meteorologický náčelník pravidelně konstatoval, že
je opět (kromě 2 krátkých deštíků) slunečno, Zoologický náčelník Brouček zajišťoval vztahy s místní
faunou (viz obr. nahoře) dokonce tak, že ji osobně
sušil. Zato na nejvyšší úrovni zůstalo nedořešeno,
zda je funkčně vyšší velitel oddílu či tajemník svazu,
jehož součástí oddíl je i během vzdáleného nasazení.

Konkurenční expedice z Rumunska
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ských her utužujících spolu s místním smolným
vínem Retsinou kolektivního ducha. Naptíklad
každý lišáckými dotazy zjišťoval, co má nalepeno
na čele. Boženka i letos tešila svůj osudový úkol,
jak co nejrychleji ptevést v noci s jednou baterkou čtyti lidi ptes lávku, když na lávce mohou být
nejvýše dva a jednomu tvá cesta 1 minutu, druhému 2, ttetímu 5 a nejpomalejšímu 10 minut.
Hlavní úkol úvodního týdne ptedstavovalo obsazení některého z klášterů, jichž je tam ptes 7,
většinou na vrcholech těžko dostupných masivů.
Viděli jsme poučnou freskovou výzdobu, znázorňující veškeré myslitelné dělení lidí za živa jednoduchými ručními nástroji. Jedno družstvo se
v rámci polního výcviku pokusilo prostoupit místní džunglí. Též jsme zažili veselou ptíhodu: To
když Jitina pted slaněním ze 150 metrové věže,
aby si ulevila, hodila napted lezečky. Protože ale
nebylo jasné, kam, následovali Jitinini spolulezci
z družstva A ***) všechny možné trasy lezeček.
V džungli zaplňující strže kolem věží nebylo po***)
Četa byla pružně organizována
ve dvou družstvech, druž. A dvojky Hokři S - E, a
Hokr O - Krauskopfová, druž. B dvojky Kábrt Valentová a Šabati J - L, volný člen Brouček byl
operativně k dispozici oběma družstvům.
****)
V Meteoře
docházelo
i
k horolezecké činnosti. „RAČ – Old“ se specializoval výhradně na hvězdičkové klasické výstupy
v rozmezí obtížnosti V – VI. Dva takové ukazuje
na příkladu jediných dvou účastnic pod 50 let na
str.38 a 67. Tyto cesty byly 2 – 5 délkové, klasicky osazené po 30 m kruhy s nýty u předpokládaných stanovišť. Starší cesty měly ještě od Sasů,
kteří to tu v sedmdesátých letech rozjeli, postupové kruhy, nové cesty jsou i s borháky. Donesených uzlů a smyček bylo možné použít max. v 10
% případů jištění. Zkušeností agenta 007 se zatloukáním skob nebylo třeba, nyní je to tam dokonce výslovně zakázané. Terénem bylo možné
prostupovat i bez horolezecké výbavy a logistického zázemí – (viz obr.str.38) na příkladu bílých
koz.
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chopitelně možné
nic najít, družstvo
hledalo
jen
z morální povinnosti a lezečky si
Jitina našla sama.
Po týdnu, po splnění
v podstatě
všech plánovaných
úkolů ****), následoval návrat vlakem kolem Olympu do Soluně. Pted
odletem do vlasti
zde byl na městské
pláži, kde se koupalo z celého města jen 9 členů oddílu RAČ, sehrán
ještě
turnaji
v pétanque, kvůli
kterému táhl Brťák
celou výpravu 6
koulí.

Olda Hokr

… a Jiřina v cestě stejné klasifikace o kus vedle

.

Závěr výpravy na městské pláži v Soluni
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Nepál 2009
Dhaulagiri circuit 28.9.-22.10.
aneb deníček mladé trekatky
28.9.2009 Pondělí
V poledne jsme se sešli na Ruzyňském letišti:
Jenda, Zuza, Honza, Pavel, Tomáš, Dalibor, Radka,
Vendy, Katka a Jarka. Ve 1400 jsme odletěli do
Istanbulu, tam jsme čekali 2 hodiny na další let do
Delhi. V Indii jsme ptečkali noc v tranzitu.
29.9.2009 Úterý
Ráno holkám na kontrole zabavili boloňskou
omáčku a Polákům, ktetí taky letěli do Kathmandú zabavili velkou štangli salámu. V KTM jsme
vyplnili několik formulátů ohledně H1N1 a když
jsme se konečně dostali z letiště, čekal na nás
minibus, který nás odvezl rovnou do hotelu Potala. Hned po ubytování jsme si šli vyměnit $ a koupit bomby na vatení. Zašli jsme na večeti a pak
do Toma & Jerryho.
30.9.2009 Středa
V 7 hodin jsme vyjeli autobusem do Pokhary. Cesta trvala 6 hodin a cestou jsme se několikrát stavili v motorestu. V Pokhate na nás čekal minibus, který nás odvezl do hotelu Lake Diamond, pak jsme se šli vyfotit na permity a na večeti do čínské restaurace.
1.10.2009 Čtvrtek
Ráno jsme zatídili permity a vyrazili směr Beni. Poprvé jsme ptesedali do jiného auta, když
se rozbily brzdy a po druhé, když byl na cestě bahenní zával a uvízlý autobus, který blokoval cestu. V Beni jsme ptesedli do terénního minibusu a vyjeli do Darbangu. V půli cesty jsme udělali
technickou ptestávku, kdy tidič měnil kolo, a my si dali nudlovou polívku. V Darbangu jsme si
ještě dali Dalbath a šli na kutě.
2.10.2009 Pátek
Po snídani jsme konečně vyrazili na trek. Ve vesničce Dharapani jsme si dali Dalbath a pokračovali do Sibangu, kde jsme ptespali.
3.10.2009 Sobota
K snídani jsme dostali vajíčka a chapati a hned po snídani jsme se rozloučili. Na oběd jsme
se stavili v Muri, kde nás usadili na verandu a uvatili nám jak jinak než Dalbath. Odpoledne jsme
došli k chajdě na samotě u lesa, pted kterou stál hrnec s vodou a v něm vychlazené CocaColy.
Dneska jsme poprvé spali ve stanech.
4.10.2009 Neděle
Ráno jsme dostali čaj a uvatili si snídani. Cesta vedla dlouhým zeleným údolím až do Bagory, kde jsme ptespali v místní škole.
5.10.2009 Pondělí
Budík zazvonil v 6:30 a celý den jsme trošku bojovali s pijavicemi. Na oběd jsme se zastavili
u domorodců v Lapche Kharka, ktetí nám dali ohtáté mléko. Už ve 3 hodiny jsme dorazili do Do-
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bangu, kde nám dali tibetian bread, udělali jsme si oheň, na kterém jsme uvatili večeti a postavili
stany.
6.10.2009 Úterý
Původně jsme chtěli vyrazit brzo, abychom dorazili až do Italian BC, ale jelikož neptestávalo
pršet, strávili jsme celý den napáskovaný v Malým ptísttešku čtením 21. Století.
7.10.2009 Středa
Ráno jsme vytešili situaci se zatopeným mostem (což se opakovalo během dne ještě několikrát) a celý den šli v dešti. Proto jsme byli rádi, když jsme dorazili do Sallagari a hned po večeti
si zalezli do spacáků.
8.10.2009 Čtvrtek
Probudili jsme se do azurového rána. Nečekali jsme na slunce a vyrazili na cestu. Krajina se
rychle změnila, už jsme se nebrodili po kotníky vodou a za pár hodin nám i něco uschlo. Konečně
jsme dorazili do Italian BC, do hor.
9.10.2009 Pátek
Do rána zamrznul potok, takže jsme vydali hledat vodu. Počkali jsme si na sluníčko a pak
v klidu vyrazili ptes lavinové pole do Swiss BC.
10.10.2009 Sobota
Vyrazili jsme brzo a šli dlouhým údolím, ve kterém padali laviny. Na úrovni sněhu na mě
padli první ptíznaky AHN a v Dhaulagiri BC už jsem se jen svalila do stanu a spala a spala.
11.10.2009 Neděle
Ráno nás probudilo sluníčko, kterého jsme využili k dosušení pohorek. Kolem 11 hodiny se
začali stahovat první mraky a s nimi ptišla i AHN, která mě poslala znova do spacáku.
12.10.2009 Pondělí
Budík zazvonil v 5 hodin, ještě za tmy. Když jsme dobalili všechny věci, už začalo svítat.
Akorát když jsme došli pod největší stoupání na French Pass dohonilo náš sluníčko. Museli jsme
zavolat vrtulník, na který jsme čekali asi 3 hodiny a jen co odletěl, tak se zatáhlo a spadla hustá
mlha. Na stejném místě, kde nás ráno dohonilo sluníčko, jsme postavili tábor a ptespali do druhého dne.
13.10.2009 Úterý
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Budík jsme nechali nastavený ze včerejška, takže balení ještě za tmy se opakovalo. Po poledni jsme došli na French Pass, kde hrozně foukalo, takže jsme se moc dlouho nezdrželi kocháním a prchali zase dolu. I když jsme dneska původně chtěli ptekonat i Thapa Pass, nosiči nás ptemluvili, abychom v Hidden Valley ptespali jednu noc. Byl tu trošku problém s vodou, která byla
asi 40 minut cesty od tábora, tak jsme si každý uvatili sám.
14.10.2009 Středa
Ráno jsme se vydali na Thappa Pass, který už jsme si užili víc než French Pass, takže jsme se
vyfotili ze všech stran. Pokračovali jsme dlouhým traversem stále ve sněhu. Když už jsme začali
být trošku zoufalí z toho, že cesta stále neklesá a nebyli si jistý kudy dál, mlha se roztrhala a ukázala nám krásný výhled na údolí pod námi. Za chvilku jsme už byli pod úrovní sněhu, a protože
jsme se těšili na teplou postel, rozhodli jsme se pokračovat až do vesnice Marpha do které jsme
došli až v 9 hodin večer. K večeti jsme si dali fried rice a šli spát do hotelu Dhaulagiri.
15.10.2009 Čtvrtek
Ráno jsme se v klidu nasnídali, prohlídli si město a porozhlídli se po okolí a zajeli do městečka Jomsom (ve kterém nic nebylo). Večer jsme se zase všichni sešli v hotelu na večeti a u milk
tea a Carlsbergu jsme probrali snad všechno, co šlo.
16.10.2009 Pátek
Hned po snídani jsme nasedli do auta, které nás odvezlo do Ghasy. Tam jsme si vybojovali
místa v autobuse s domorodcema a pokračovali do Beni, kde se uzavtel kruh. Nastoupili jsme do
atobusu do Pokhary a protože na nás na všechny nevyzbyla místa vevnitt, Jenda, Zuza a Honza
jeli na stteše, což se nejdtív zdálo jako sranda, ale po několika hodinách už nám byla dost zima. A
tak jsme si ustlali a něktetí i usnuli. Jarka s Katkou pokračovali stejným autobusem až do KTM a
ostatní vystoupili a ptesunuli se do hotelu Lake Diamond.
17.10.2009 Sobota
Radka s Vendy se vydali hledat Geocache, Zuza, Honza, Jenda a Dalibor si půjčili motorky a
projeli okolí Pokhary. A Tomáš si Prošel Pokharu pěšky. Z World Peace Stupa jsme sledovali krásný západ slunce nad Macchapuchare. Večer jsme zašli na večeti do Korejské restaurace.
18.10.2009 Neděle
Holky se ráno ptesunuli do KTM, ostatní si půjčili rafty a Jenda kajak, na kterém se málem
utopil. Bylo to docela pěkný, i když nám to trošku kazili protivný průvodci.
19.10.2009 Pondělí
Ráno jsme odjeli z hlavního autobusového nádraží do KTM, kde jsme se všichni zase sešli.
20.10.2009 Úterý
Opět jsme si půjčili motorky a na nich objeli Swayanbunath, Bhaktapur a okolní kopečky.
Večer jsme všichni zašli do Everest Steak House Restaurant, kde Daliborovi zaskočil kus masa, ale
všechno dobte dopadlo.
21.10.2009 Středa
Dopoledne jsme ještě nakoupili nějaké suvenýry a v poledne jsme se ptesunuli na letiště.
Do Delhi jsme letěli rozdělení na tti skupiny. V Indii jsme čekali 12 hodin na let do Istanbulu.
22.10.2009 Čtvrtek
Když jsme odpoledne ptiletěli do Prahy, měli jsme kraťasy a trička, takže nás ty kabáty
všude kolem dost ptekvapily…

Zuzka Sedláčková
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Ohňová Země—Sierra Valdivieso Circuit—Lago Lola
Další Pravčická brána—Wolfsber Arch—Cedrové hory—Západní Kapsko
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2x NA JIŽNÍ POLOKOULI
Vzhledem k tomu, že lezeckých článků není nadbytek, RAČenka otiskuje stále více i reporty
z aktivit nelezeckých a necyklistických, a tak toto je stručná zpráva o dvou cestách
k protinožcům, které uskutečnila v tomto roce má renomovaná cestovní agentura. S lezením
mají společní jen to, že se jich zúčastnili i některé členové našeho horského spolku (hlavně tedy
členky), a něktetí vysloužilí alpinisté z oddílů jiných.

Patagonie 5.-31.1.
Sportovně hodnotnější byl výpad do končin patagonských, který se uskutečnil hned na
počátku roku. Jeden z účastníků - jistý škarohlídský
penzista z Adršpachu - akci sice ošklivě nazval
„ptedkremační sousttedění“, ale ač věkový průměr
této výpravy byl úctyhodný (svědčí o tom fotografie
benjamínka výpravy), nebránilo to dosažení pěkných cílů.
Auty do Mnichova a letecky dále ptes Madrid a
Buenos Aires jsme se neúprosně sunuli na jih až do
hlavního města argentinské provincie Santa Cruz –
do Ria Gallegos. Čti Rio Gašegos, argentinská španělština má svá specifika. Poměrně velké město
obklopené poněkud hodně jednotvárnou, větrnou a
neptíliš vzrušující pampou. Té jsme si užili bohatě.
Ráno po noclehu v docela pěkném hotýlku jsme
měli pokračovat linkovým autobusem do nejjižnějšího města Argentiny a víceméně celé zeměkoule –
do Ushuaii. Leč rezervace učiněná na dálku se ukázala být rezervací nedostatečnou a autobus odjel
bez nás. Blbá situace, jezdí jen jedenkrát denně.
Nakonec za mnohonásobnou sumu domluven mikrobus se šoférem, ten neměl v potádku
papíry, a tak jsme na argentinsko-chilské hranici strávili asi 4 hodiny. Ushuaia leží na Ohňové zemi (Tierra del Fuego), což je ostrov oddělený od pevniny Magalhaesovým průlivem, jak
známo těm, ktetí dávali pozor v zeměpise nebo rádi koukají do map. Z historických důvodů
celý průliv pattí Chile, je tedy potteba do Chile vjet, nechat se ptevézt trajektem na druhou
stranu průlivu, a pak později opět vjet do argentinské části ostrova. Taky by si tam mohli
zavést nějaký Schengen! Vzhledem k tomu, jak se mají ale tyto 2 země (ne)rády, to bohužel
nehrozí. Každý ptejezd hranic je tudíž vopruz, kterému už jsme díkybohu v Evropě odvykli.
Ta druhá hranice byla naštěstí o něco ptívětivější. Ptesto do Ushuai dorážíme hluboko
v noci.
Vidím, že popisem ptibližování jsem zaplnil už půlku stránky, je tteba tedy zrychlit. Na
Ohňové zemi jsme podnikli trek, který je v LP nazván Sierra Valdivieso Circuit. Možno vtele
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doporučit. Ne tedy toho průvodce, ale trek. Krom začátku k chatě Bonete, ke které jsme
došli v lijáku první den a u které jsme nocovali, a pak kromě úplného závěru, půjdete
netknutou ptírodou bez jakékoliv známky civilizace a tudíž i bez pěšiny, průstup nutno hledat. Barvami ptekypující tundrová vegetace, krásné potoky s množstvím bobtích hrází, kolem nádherné hory a ledovce. Terén občas houpavý, ale celkem průchodný. U chaty Bonete
spala parta mlaďochů, jinak jsme nepotkali nikoho. Bylo pravděpodobné, že bychom okruh
nezvládli za 4 dny, jak popsáno, a tak další nocleh byl po delším dohadování zvolen ještě
pted prvním ze ttí sedel popsaných v průvodci. Výkonostnější jedinci to psychicky nevydrželi a pádili napted, zbytek si nalehko vystoupal na vyhlídkový vrchol ve výšce kolem 1000m.
Dál volíme zkrácenou, nepopsanou variantu. Je to jedno, protože popis v průvodci stejně
ptíliš nesedí. Po výstupu do sedla Beban (850m, již nad sněžnou čarou) scházíme k pěknému jezeru Lola a dál údolím potoka, který z něho vytéká. Po krásných několika hodinách
celkem pohodlného pochodu nastává trochu očekávaný otíšek, jak zdolat práh oddělující
naše údolí od údolí Valle Carbajal hluboko pod námi. Náš potok jej zdolává vodopádem, my
čímsi mezi chůzí a padáním po srázu porostlým pabukovým pralesem. Nacházíme poměrně
pěkné tábotiště a další den k večeru po ptebrodění Rio Olivia dorážíme k silnici, kde nás
čeká dle dohody náš šofér s mikrobusem. V Ushuaii se pak setkáváme s rychlejšími kamarády, ale i ti to nakonec celé nestihli a volili vlastní trasu a ne trasu dle průvodce, kterého si
zapomněli sebou vzít.
Zmíněná hranice argentinsko-chilská vše komplikuje. Jižně od Ushuaii ptes průliv Beagle leží náš další cíl – ostrov Navarino. Ovšem to už je opět Chile. Normální spojení ptes
průliv nefunguje, je možno si vyjednat dopravu malým motorovým člunem za 100 USD/os.
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Jinou možností je let či trajekt z poměrně vzdáleného Punta Arenas, kam dorážíme naším
mikrobusem (po opětovném ptekonávání hranic a Magalhaesova průlivu) hluboko v noci.
Plavba trajektem je volena i pro plavbu samotnou. Trvá zhruba 36 hodin. Na loď se vejde 20
pasažérů, spí se vsedě ve společné úzké místnosti na sedadlech, která rozhodně nelze označit za pohodlná. Většina se nás proto na spánek ptesune pod kamiony ptepravované na
otevtené palubě. Dobu bdění trávíme - vždy než nás vichr a liják zažene - na horní palubě.
Scenérie jsou úžasné, občas jsou vidět lachtani a tučňáci, kolem lodě krouží albatrosi, fantastické jsou ledovcové splazy končící v moti. Krom majáků nikde žádná známka po člověku,
nepotkáváme jedinou loď a krom vojenské stanice tvotené jednou budovou nemíjíme jediné lidské sídlo.
Plavba končí za svítání v „ptístavu“ Puerto Williams. Toto je oficiálně nejjižnější město
na zemi, je to však spíše vesnice. Chceme hned vyrazit do hor, ale z lodi vystupujeme v tak
ptíšerném lijáku, že jsme rádi, že dobíháme k prvnímu baráku. Vyklube se z něj velmi ptíjemný hostýlek. Na trek není ani pomyšlení. Část se nás ubytovává na místě, druhá o něco
výše v o něco ptepychovějším hotýlku. Teprve druhý den se necháme kus popovézt a vyrážíme na „Dientes Circuit“. Vzhledem k tomu, že je psán na 5 dní, nemáme žádné ambice jej
celý zdolat. Spolubydlící v hostelu nám tekli, že jej šli a že nejhezčí je konec. Rozhodneme se
proto jít proti srsti, ale nemůžeme ten konec najít, stoupáme trochu nazdatbůh podmáčenými pastvinami, kloužeme blátem, ale pteci jen nabíráme výšku. Pak jsme v lese, kde je to
ještě horší, žádná stezka neexistuje, prodíráme se mezi padlými stromy a jen doufáme, že
máme správný směr. Práh s vodopádem a s bobtí hrází nad ním ale odpovídají popisu a
nacházíme dokonce (podle GPS) značku barvou na kameni. Ač je ještě brzy, tak na horním
okraji lesa zatábotíme. Nad námi je Laguna los Guanacos, kde se má dát také tábotit, ale
usoudíme, že u lesa bude ptívětivěji a možnost ohně. Rychlejší jedinci opět vyrazili kuptedu
a zatábotili u jezera, kde strávili krušnou noc. Nám u ohně bylo velmi dobte, druhý den docházíme k jezeru, kde dáváme ledovou koupel, a vystupujeme strmou jezdící sutí do Paso
Virginia (829m). Ocitáme se na rozlehlé kamenité pláni, částečně pokryté firnem a táhnoucí
se daleko doptedu. Jdeme po ní mírně s kopce asi 1,5 km, až se nám otevte pohled na skupinu Los Dientes a celé okolní dech beroucí panorama. Kdesi na jihu tušíme mys Hoorn.
Jsme na nejjižnějším bodě našeho výletu, pár set metrů od 55° jižní šítky. Otáčíme a vracíme se. Sestup zpět na pobteží byl snad ještě horší než výstup, les neprostupnější a já se
nakonec témět utopil v bažině. Ptesto ostrov Navarino také vtele doporučuji. Opravdový
konec světa a snad jím ještě nějaký rok zůstane.
Následovala ona drahá plavba rychlým motorovým člunem do Ushuaii ptes průliv Beagle, mote bylo boutlivé a tak jsme čekali od rána celý den, zda nás ptepraví či ne, ptepravili,
ale až pted setměním. Další program byl také pěkný, ale už do míst často navštěvovaných.
Druhý den let na sever do El Calafate, odtamtud v dalších dnech výlet k ledovci Perrito Moreno, trek pod Fitz Roy a Cerro Torre, ptejezd opět do Chile do Torres del Payne, kde jsme
málem ptišli o část výpravy, která se vydala na nákup a ujel jim autobus. Vzali si sice taxík,
ale nevěděli kam s ním jet. My pokračovali od autobusu shuttle busem na tábotiště Las
Torres, oni zaslechli slovo shuttle a domnívali se, že to anglicky znamená parník – i hledali
nás na lodi u Lago Pehoé. No nakonec nás našli.
Pak už jen ptes pampu do Rio Gallegos a ptes Buenos Aires zpět do Evropy.
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Jižní Afrika 23.10.-15.11.
Vzhledem k mé poměrně dobré znalosti tohoto terénu (byl jsem tam snad 15x) a malému
počtu lidí ve skupině (bylo nás 7) bylo lze se domnívat, že zájezd bude zívačka, leč nebylo to
tak zcela pravdou. Na Stolové hote zima déšť a vítr, ale hlavně mlha, v které se nám témět
ztratil novomanželský pár. První tábotení u Atlantiku a hned slušná butina. Kromě mlhy ohavně i na Mysu Dobré Naděje. V ochutnávkových halách vinných farem naštěstí nepršelo.
Cestou do Cedrových hor jedeme po prašných silnicích skoro dvakrát více kilometrů, než
bylo nutno – odbočili jsme z asfaltky ptíliš brzo. Náš skvělý 8-místný mikrobus VW Transporter
z půjčovny drkotá po prvních roletách, je to ale jen chabý trénink na pozdější jízdy.
V Cedrových horách naštěstí neprší a celodenní túra po pískovcových stolových horách
k tamější Pravčické bráně se vydatí a všechny nadchne. Krajina velmi ptipomíná vrchol Roraimy ve Venezuele, akorát tam jsou skály černé a více skrápěné deštěm, zde jsou zbarvené do
červena. U kreseb starých Ktováků je na skále obrovská hromada bobků a pod nimi ve spáte
tmavohnědá až černá hmota. Kdo jste jezdili na Pamír a do těch končin, jistě znáte „mumio“.
Tahle hmota je mu naprosto podobná, jen o něco méně aromatická. V Africe ji vidím poprvé.
Dlouhý ptesun do oblasti Malé Karoo je po výjezdu z Cedrových hor dost nudný, ale
v závěru je zpesttený ptejezdem krásného pohotí Groote Swartberg (Velké černé hory).
V Oudtshoornu nezbytná návštěva pštrosí farmy, jedna členka výpravy vyzkouší jízdu na této
pterostlé slepici bez následků pro ni i pro ptáka. Pak už sjíždíme k Indickému oceánu a ptískoky
se ptesouváme podél něj na východ. Nikdo neprojeví ptání absolvovat bungee jumping do
205timetrové hlubiny z mostu ptes teku Bloukrans, která odděluje Západní a Východní Kapsko.
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Ten byl až donedávna nejvyšší na světě. Skáčou jiní, během ani ne hodinové zastávky jich skočilo asi osm. No ale původní lesy nár. parku Tsitsikamma, kterými vede stará původní silnice,
by byla podívaná krásnější, silnice je ale bohužel dočasně uzavtená. U ústí teky Storms sjíždíme
opět na pobteží a dáváme kratší pěšárnu po známé Vydtí stezce (The Otter Trail). Zbytek dne a
skoro celý další se opět ptesouváme, vjíždíme do dnes už neexistujícího bývalého
„homelandu“ Transkei a ptes jeho (bývalé) hlavní město Umtatu na mezi hippies kdysi oblíbené „Divoké pobteží“ (Wild Coast). Trochu couráme, trochu se pokoupeme a nacpeme langustama. Hotýlek, kde jsem vždy nocoval, skoro ttikrát zvýšil ceny a nejméně tolikrát zhoršil kvalitu
služeb.
Smětujeme na sever do vnitrozemí. Na úpatí hor se loučíme s asfaltem a stoupáme prudce do hor k hranicím Lesotha. Ptejíždíme je za soumraku. Trochu obtížněji hledáme nocleh
v hraničním městečku Quacha´s Neck. Jsme dost vysoko (2000m) a je tu zima.
Lesotho (dtíve známé jako Basutsko) je horské království obklopené ze všech stran Jihoafrickou republikou. Obývá je národ Jižní Sotho (čti sutu), který se ubránil včlenění do Jihoafrické
unie a tím i unikl apartheidu. Je to země nesmírně chudá, ptívětiví lidé se živí ptevážně pastevectvím, domorodci chodí zahaleni do vlněných dek a často jezdí na koních. Většinu obydlí ve
vesnicích tvotí kulaté chýše („rondavely“), což dodává krajině neobyčejnou malebnost. Kromě
západní části tvotí celou hranici hory, které z náhorní planiny s výškami 2000m-3000m spadají
prudce do jihoafrického podhůtí. V zemi leží i nejvyšší vrchol Dračích hor Thabana Ntlenyana
(3482m). Pti jedné z minulých cest jsem objevil i lyžatskou chatu – lyžati nepoužívali vlek, ale
vždy po sjezdu na ně čekal autobus, který je po silnici dovezl zpět nahoru nad svah.
Chtěli jsme projet Lesotho od severu na jih kolem obrovské ptehrady postavené v Katse
na tece Senqu, zdrojnici teky Orange. Lesotho dodává vodu z této nádrže do JAR – je to jeden
z hlavních ptíjmů státního rozpočtu. Pokud bychom se dostali do blízkosti ptehradního jezera,
najeli bychom na asfaltku vedoucí sem z hlavního města Maseru a po ní jeli až k severní hranici. Začátek cesty má být po prašných cestách, ale zatím jsem vždy všechny silnice v této zemi,
které byly zakresleny v mapách, projel, a neviděl jsem důvod, proč by to tentokráte nemělo jít
také.
Z obyvatel jen málokdo mluví anglicky, ukazatele nejsou nikde. Zjistit, že silnice namalovaná na dvou ze ttí našich map, neexistuje a nikdy neexistovala, nám tedy nějaký čas zabralo.
Musíme jet po jiné, mnohonásobně delší. I když je prašná, lze po ní jet rychle a není důvod k
znepokojení. Rychlost se ale postupně snižuje, ptibývá výmolů, balvanů, brodů, a pak začínáme prudce serpentinama stoupat a stoupat. Vyjeli jsme do sedla, které se možná jmenovalo
Matebeng Pass, odhadem asi 2900m. Dana prohlásila, že je jí z toho, co jsme projeli blbě, a že
na tak strašný zážitek nikdy nezapomene. Netušila, co ji čeká. Pod námi se klikatila silnice na
druhou stranu a z výšky se zdálo, že dál už bude pohoda… Po ptestávce na uklidněnou začínáme sjíždět, moc velká pohoda to není, některá místa se mi zdají být „of no return“, nervózně
v duchu konstatuju, že bych je opačným směrem asi nebyl schopen vyjet, a že nezbývá tedy
než jet vpted.
Dal se s námi do hovoru chlápek projíždějící stejným směrem s 4-W. Tvrdí, že cesta dál do
osady Sehonghong je velmi špatná. Prý horší (o dost), než to co jsme právě projeli. No těbůh.
Nabízí se, že až vyloží náklad, bude nám dělat doprovod - rád to ptijímám. Situace není růžová, navíc se blíží boutka a ty jsou v Dračích horách mimotádně povedené.
Liják ptichází brzy a s ním uvíznutí v červeňoučkém bahně. Nemajíce lezeckých ambicí
nemáme sebou lano a zjišťujeme, že ani půjčovna se nenamáhala něčím takovým auto vybavit.
Náš dobrodinec vyndává jakousi šňůru, kterou lanem nazývat by bylo asi podobně trefné jako
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nazývat Slávka Hokra tlouštíkem, ale použita několikanásobně plní svoji funkci a jsme vyproštěni. Jen auto mění poněkud barvu. O něco dál je ale místo, ptes které se tak snadno nedostaneme. Balvanitá silnice v prudkém stoupání dělá dvě rychlá esíčka, v tom druhém je navíc polovina vozovky sesutá. Mikrobus je opět vzat na „lano“, ale ptesto se průjezd nepodatí. Chybělo nějakých 5 metrů a cesta dál na sever už by byla snadná. Místo toho bojujeme drahnou
dobu o záchranu vozidla, ptedstava jak se kutálí se stráně a já – pokud včas vyskočím - se snažím dostat do lůna hor pojišťováka, nebyla potěšující. Dali jsme ještě jeden pokus lišící se jen
v detailech, na ttetí už jsem neměl nervy. Obracíme, potupně se vracíme, nocujeme, a další
den. Na druhý pokus vyjíždíme „nesjízdná“ místa zpět do Matebeng Passu.
Ač jsme takto dopadli, nikdo mi nespílá, protože blízké seznámení s Lesothem a jeho obyvateli (zejména dětmi) tímto způsobem bylo asi zajímavější než pouhý průjezd. Něktetí už uvažují, že se tam dočasně ptestěhují.
Vracíme se do JARu a místo severní části Dračích hor se trochu věnujeme části jižní. Pak
se náš počet snižuje na pouhých 5, Renata pottebuje zalejt kytky a nechce zmeškat francouzštinu, Martin si nevyjednal delší volno. Zbytek výletu trávíme hlavně koukáním na různé kozy a
jiná zvitátka, zejména nosorožců a hrochů se tentokrát urodilo hodně. Též navštěvujeme další
království – Svazijsko (nazývané africkým Švýcarskem), dokonce i královské kasino u hlavního
města Mbabane. Váhám, zda jít do rulety, ale protože ve srovnání s jízdou po lesothských
cestách by to byla málo adrenalinová zábava s ptíliš nízkými sázkami, odolávám.
Trochu vzrušení ještě ptinesl noční výlet do Mozambiku. Noční díky čuze na ambasádě
v Mbabane, která nám víza vydává místo ráno až odpoledne, a taky díky informaci v průvodci,
který uvádí, že místo, které jsem vybral za nocleh je vzdálené 100km (bylo to 190km).
V Mozambiku už auto nebylo pojištěné vůbec, a tak jsem si pti zpětném výjezdu další večer
trochu oddechl.
Zpět letíme z Johannesburgu, jako na cestě do JAR i tentokráte s Qatar Airways. Nevděční
Arabáši, ač jsme jim pustili z basy chlípného prince, nesmíme vézt v ptíručních zavazadlech
alkohol. Ptechod do pražského listopadu z afrického jara není naštěstí tak prudký, aby vyžadoval jeho zvýšenou konzumaci. V Čechách každý den padají teplotní rekordy a je velmi ptíjemně.
Pár poznámek pro ty, co ještě lezou trochu více. V roce 1993 jsem byl v Jihoafrické republice poprvé a tehdy taky lézt. Užili jsme si lezení na Stolovou horu, na žulový dóm u Paarlu i
trochu v Cedrových horách. Vždy, když se na tato místa opět dostanu, mne svrbí dlaně, ale
k lezení jsem se tam už nikdy nedostal. Větte ale, že pokud se tam vypravíte s lezeckými záměry, nebudete litovat. Pískovec na Stolové hote je fantastický, cesty dlouhé a krajinově úžasné.
Žula u Paarlu se podobá yosemitské. A za absolutní špičku bych považoval Cedrové hory. Tehdy jsme ty nejhezčí terény nenalezli, nikdo nám nebyl schopen je vyradit, lezení tam bylo trochu neznámé, a tak jsme udělali jen nějaké prvovýstupy na osamocenou věž, kterou bych dnes
už asi nenašel. Ta pravá místa jsme bohužel našli až v den odjezdu. Dnes už existují lezecké
průvodce, které lze koupit na farmě Cedarberg. Ale lézt by tam šlo jistě i bez nich – úžasné jsou
hlavně soutěsky Wolfsberg Cracks. A je to pískovec, který by naše pískate jistě nadchnul mírou
nevídanou. Další výborné lezecké terény jsou v Dračích horách, ať už v Kwazulu-Natal nebo
v Mpumalanze (býv. Východním Transvaalu). A pokud byste jeli do Namibie, tak by vás nenechal klidným určitě vrchol Spitzkopf uprostted pouště.

Vláďa Weigner
50

Royal Alpine Club

S outěžkem na Ukrajinu
aneb kdo chce jít, jde.
Když jsme se pted rokem seznámili s Ivanem a Lesyou, tak jsme ještě nevěděli, že se
odhodláme vyrazit prozkoumat Zakarpatskou Ukrajinu. Rok uběhl a rozhodnutí padlo.
Zdislávka sice potád neumí chodit, ale ono to půjde.
Náš cíl jsou Ivanovi rodiče v prvorepublikové obci Jasinja. Jaká šťastná náhoda, že
bydlí v srdci národního parku.
Vyrážíme v kompletním složení: Ondra+Klárka A.+Václav(3roky)+Zdislava(1rok).
Vašek už se těší. Zase si myslí, že to bude nějaký príma odpolední výlet. Zdislava se těší
potád a ze všeho, hlavně když mami nechodí moc daleko.
Cesta začala mít zajímavý nádech dobrodružství už pted Jičínem, když se polospící
Václav poblinkal. Bylo to několik mohutných erupcí a měli jsme poblinkanou asi polovinu auta, novou autosedačku, mapy, CDčka na cestu atd. Tak jsme Vašíkovi oblékly druhou polovinu oblečení a jelo se dál. Ještě že jsme sebou ptibalili 20l kanystr vody.
Cesta probíhá v dešti, ale ujeli jsme mu. V Liptovském Jánu děláme zastávku, ve 3
ráno stavíme za vesnicí stan a dospáváme noc. Mezitím nás dohnal déšť. Ráno mše,
kostel narvaný k prsknutí, aha jsme na Slovensku. Pak koupání v ptírodním jezírku ve
vsi a polévka z minerálky. Teplota vzduchu cca 15°C + déšť, teplota vody cca 35°C. Celkem ptíjemné.
Další cesta je dost nekonečná, nikdy jsem si neuvědomil, jak je Slovensko za těmi
Tatrami ještě dlouhé. Další ptestávka ve Vranově nad Topl’ou. Pti průjezdu Prešovem
vzpomínáme na Hokry. U Šíravy měníme plán a místo dalšího nocování využíváme
spánku dětí a jedem na Ukrajinu. Jak se blížíme k hranicím, zdá se nám, že bychom měli
vymyslet nějakou taktiku na celníky. Zkusíme to uhrát, že jako máme malé děti a tak.
Určitě nezůstane jedno oko suché. V tom momentě nás staví slovenská stráž a kontroluje, celkem sympatičtí chlapíci v zeleném nás uklidňují, že to tam není tak drsné jak se
povídá.
Za 20minut ptijíždíme k hraničnímu ptechodu Ubl’a (dtíve Vyšné Nemecké) a radujem se, že pted námi nejsou žádná auta. Realita: Slovenský celník nebyl žádný starostlivý taťka a hned nám Václava vyhodil z ptedního sedadla. Nakonec jsem ho znejistěl
ptedem ptipravenými certifikáty o tom, že dítě v sedačce sedět vptedu může, ale stejně Klárka se dvěma dětmi zůstaly namačkáni na zadních sedadlech. Ukrajinci zase dlouho nemohli ptečíst číslo karoserie, celnice chce „něco na kávičku“. Tak dostává 5 euro.
Za chvíli se číslo karoserie pokouší ptečíst ještě několik dalších kolegů. Mé obavy, že
každý bude chtít za ptečtení taky 5 euro, se nenaplňují. Jen nám doporučí, abychom
zpátky jeli taky tudy a že se na Ukrajině může kdekoliv tábotit. Ščastlivo!!! a jsme na
Ukrajině.
Noční průjezd Ukrajinou ptipomíná zemi ptipravující se na nálety, i když silnice pti51
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pomínají spíš zemi po náletech. Všude tma. Ukazatelů směru moc není, spíš je dobré větit mapě a
intuici. Je zajímavé, že vzdálenosti jsou tam nějak
delší, asi je to těmi rozbitými silnicemi. V podstatě
od hranic hledáme nějaké pěkné místečko na
spaní. Asi po 5hodinách jízdy stavíme stan
v kukutici u silnice. Jsem z té cesty trochu otrávený a už se sám sebe ptám, kdy už tam budeme.
Probouzíme se do krásného rána. Obloha jak vymetená, kukutice zlátne, kolem nás se zvedají
hory, místy s jemnou mlhou. 50m od nás vede
silnice a začíná pracovní den. Začínají jezdit Žigulíky, autobusy jak z filmu pro pamětníky, Kamazy a
povozy. Pokračujeme cestou ptes Rachov a za cca
4hodiny jsme v Jasinji. Hurá, hurá.
Po telefonu se domluvíme s Ivanem, že máme
počkat pted poštou. Pted poštou se taky sejdem,
auto necháváme ve městě za plotem u známých a
místo, kde budem bydlet je cca 20mminut ve strmé louce nad městem. Úžasné místo, ze zápraží se můžeme kochat údolím města, kudy se vine železniční trať, kde za první republiky jezdil ptímý rychlík z Prahy, na protilehlých svazích se sklízí voňavé seno a v dálce se zvedá hteben, na jednu stranu na Hoverlu a na druhou na Petros. Kéž bychom se
tam mohli podívat.
Následující den si užíváme toulkami po
okolí, lenošíme v trávě, zdravíme kluky borůvkáte, krmíme koně, plánujeme...
Večer pti lahvince vodky se sousedem
Koljou domlouváme výlet na Dragobrat. Kolja
je sympatický dvěstěkilový Ukrajinec disponent-disponuje strategickým zatízením, které
se jmenuje Lada Niva. Odveze nás do sttediska Dragobrat, které má ambice se spolu
s Bukovelem zatadit mezi největší lyžatské
areály v Evropě. S Bukovelem se údajně počítá i pro potádání zimní olympiády. Bukovel
nemá tak dobrou polohu jako Dragobrat a
není tam vždy zaručen sníh, ale zase tam má
chalupu bývalý prezident Leonid Kučma.
Vzpomněl jsem i na MS v Liberci, ale mluvit
Hoverla
jim do toho nebudu. Cesta dolinou, hlavní a
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jedinou ptístupovou cestou
pro auta vypadala jako tankodrom a Kolaja neustále
chválil své auto slovy: „Oto
malý tank“ Jako cíl první aklimatizační tůry je vybrán pěkný vrchol Velká Bliznica
(1880 m n.m.). Htebene dosahujem celkem snadno a
s ptibývající výškou sílí vítr.
Na htebeni fouká snad
100km/h a skoro stojíme na
nohou.
Děti
navázané
v šátcích celkem klidně spí. Vrcholu dosahujeme asi po 2hodinách a sestupujeme druhou cestou do závětrné doliny s malými plesy. Je krásná viditelnost a celou cestu je
možné z vrcholu prohlédnout. V údolí již děti zase ožívají a tak si užíváme slunečného
větrného odpoledne.
Večer pti lahvince vodky se sousedem Koljou domlouváme, že by nás odvezl do
osady Kozmečuk, které je výchozím místem pro výstup na nejvyšší vrchol UkrajinyHoverlu. Vodka se ukazuje jako univezalnyj translátor. Výstup s ptevýšením asi 1050m
je možný absolvovat za cca 4 hodiny ale my volíme s ohledem na složení výpravy a náklad delší cestu ptes sedlo mezi Hoverlou (2060 m n.m.) a Petrosem (2020 m n.m.).
Máme pečlivě sbalené batohy, jídlo na tti dny, pečlivě ptepočítané zásoby plínek pro
Zdíšku. Anna nám ještě na hory ptipravuje asi půl kila palačinek a asi kilo tvarohu. Na
naši výmluvu, že už to stejně nemáme, kam dát pohotově zareaguje a tak si nesem
igelitku s hrncem, a takhle my ten život vedem. Máme zprávy, že počasí má vydržet 2-3
dny a raději moc nemeškáme. První den ptevážně klesáme pod tíhou batohů a ptevýšením cca 550m dobýváme sedlo pod Petrosem. Větrný večer strávíme klasickým programem: stavění stanu, hledání vody, vatení, dovádění s dětmi. Užíváme větrný, ale
jasný večer po slunečném dni.
Celou noc fouká a to se mi nelíbí. Ráno je ztejmé, že s prosluněnými dny je konec a
nasouvá se na nás nějaká fronta. Ráno vyrážíme tak brzo jak jen to jde a na Hoverlu
jdeme jen s jednodenním batohem. Druhý ukrýváme v houští u cesty. Nemá cenu se
moc zdržovat a tak s dětmi navázanými v šátcích mašírujeme rychlým vojenským krokem směrem k Hoverle. Po cca 2 hodinách se dostáváme k závěrečnému htebeni a je
jasné, že vstupujeme do mraku, který se navzdory stokilometrovému větru usadil jako
čepice na Hoverle. No nic, když jsme tady, tak jdem. Ústup by byl vždy možný, cesta je
jednoznačná. Děti v šátcích naštěstí dělají, že spí a jen občas vystrčí nos. Vrchol v mlze
po hodině rychlého výstupu stojí za to, máme velkou radost, že jsme tu. Jako bonus
dostáváme asi 5minutové protržení mraku a pohled do doliny. Po vrcholové dokumentaci mlžem dolů, než začne pršet. Nakonec se ještě počasí zlepšilo, vracíme se stejnou
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cestou, vyzvedáme batoh a
jdeme najít místo pro odpočinek a hru s dětmi. Tábotíme nad pasteveckou osadou
a celý večer posloucháme
cinkání zvonců, štěkot psů,
práskání bičem a vůbec užíváme večer na horách.
Ráno se oproti původnímu
závazku, že na Tetros už
nepůjdeš, nakonec rozhodujme, že půjdeš. Necháváme vše ve stanu a vrcholu
Okolí Drahobratu
dosahujeme asi za 1,5 hodiny nalehko, pouze s dětmi na zádech. Cesta dolů je ptekotná, ale spěch se vyplatil, protože déšť nás zastihl až u stanu. Navlékáme na sebe důmyslně zkombinovaná ponča,
obaly na batohy a pláštěnky na děti. Celé toto protipovodňové komando se loučí
s horami a vracíme se zpět do osady Kozmečuk, kde podle domluvy měl ttetího dne
čekat Kolja a jeho malý tank. Sestup je nekonečný, ale kolem čtvrté hodiny odpoledne
jsme v Kozmečuku, zničení ale spokojení po dobré práci. Bohu díky!
Zájezd je zachráněn a my začínáme plánovat co s druhým týdnem, který máme pted
sebou. Nakonec vše bylo vytešeno za nás. V Čechách se ptehnala vichtice, na Semilsku
tádil downburst a na sttechu nám spadla část lípy. Odjezd vyšel na neděli. Po poděkování v pravoslavném chrámu se loučíme a jedem domů. Celníci věděli, proč nám doporučovali jet zase ptes Ublu. Znovu si užili nečitelné číslo karoserie a vymohli si dalších
10euráčů.
Cestou zpět strávíme den v akvaparku na Slovensku. Tento rychlý ptechod mezi
drsným, ale jasným životem na Ukrajině a „západním“ plýtváním vším v nás zanechává
trochu rozporuplné pocity.
Závěr:
Ukrajina je asi nejbližší zemí, kde je možné zažít „divočinu“. Být v divočině s malými
dětmi lze, je to jejich ptirozené prosttedí. Rádi bychom se tam vrátili.
Jinak je v každé vesnici alespoň nějaký magazín, kde lze sehnat témět vše (včetně
instantních plínek neboli pemprsek). V turistických infocentrech je možné koupit dosti
kvalitní mapy. Proto mě trochu rozčilovali něktetí západní turisté (hlavně Češi), ktetí si
stěžovali na to, že nemají v obchodech jejich oblíbený jogurt a podobně.

Klárka Anežka + Ondra + Zdislávka + Václav
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SARDINské
sTřÍPKY
(18 – 28.09 2009)
aneb „ Jak jsme lezli ve sttedomotském
deštném pralese „
Střep Radka Kekrta:
Honza Šabata mě vyzval, abych do Račenky ptispěl článkem na téma našeho
lezeckého zájezdu na tento stabilním počasím vyhlášený ostrov. Trochu jsem se Honzovi divil, jelikož s délkou a neobjektivitou mých článků se již párkrát seznámil, … no budiž, má co chtěl.
Lži a dezinformace, které v ptíspěvku naleznete, reklamujte prosím ptímo u
Honzy, já jinak psát neumím.
Takže Sardinie, ostrov, na kterém podle dlouhodobých ptedpovědí počasí naprší
za celý měsíc v zátí tak maximálně pár mm srážek, nám dal v tomto ohledu za vyučenou. Nejedna totálně zmáčená postavička vysvětlovala, že už měla pti balení věcí kvalitní pláštěnku v ruce, ale že ji nakonec s ironickým úsměvem odhodila stranou a nahradila krémem na opalování značky SUN BLOCK # 30, … ale to už ptedbíhám.
První úderná skupina se setkala na trajektu v Livornu ve čtvrtek 17.09 pted půlnocí. Poprvé jsem si uvědomil, že jsem ptípravu zájezdu materiálně hrubě podcenil,
když jsem spattil Brťákovo auto. Na stteše měl ptipevněné dvě RAKVE!! Nejprve jsem si
tíkal „je to sice fajn, že myslí na všechno, ale jak to provedou, když jsou v autě dohromady čtyti?? Budou losovat nebo jak !!??“
No nakonec se první nedorozumění vysvětlilo, když mi Brťák oznámil, že se v
tomto ptípadě nejedná z jeho strany o ptedčasný pesimizmus, ale že jsou to úložné
prostory pro nezbytnou campingovou výbavu osádky jeho vozu.
V tu chvíli jsem pochopil, že jsem ztracen, a bylo to tak!! Dnes, když vzpomínám
na tento zájezd, vidím sám sebe v podtepu, jak klohním něco v dešti nad vatičem, zatímco nedaleko se velkopansky vyvaluje zkušenější část výpravy pod tropikem velikosti
cirkusového stanu, u stolků se židličkami a lampičkou na 24V s 10m dlouhým kabelem
zapíchnutým do baterie mého poblíž zaparkovaného auta.
Dva dny po našem ptíjezdu dorazil zbytek skupiny vedený Campingovým Guru
Honzou Šabatou, jistota s jakou se po kempu pohyboval, brala dech. Již 10 minut po
ptíjezdu do kempu jsem ho viděl se šroubovákem v ruce zavrtaného v nedaleké elektrické rozvodné sktíňce (původně zamčené), jak zajišťuje dostatečné osvětlení prostoru, do kterého se chystal vykládat náklad svého Berlinga. Myslím, že i konstruktéti to55
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hoto na první pohled nevelkého vozidla by
žasli, co a jak se dá do vozítka uskladnit, trikem, který jistě odkoukal od zelinátů v Holešovické tržnici, dal na frak i automobilovým
designérům pracujícím s 3D grafickými programy. Skoro bylo škoda, že sebou vzal jen Jitinu
Krauskopfovou a 3 členy Plašilovic skupiny, to
auto mělo navíc!!
První dny pobytu se vyznačovaly lepším
počasím a tak jsme využívali krátká období
mezi dvěma dešti i k lezení. Myslím, že plotny
lezecké oblasti POLTONA nad Cala Gonone se
líbily všem, včetně našich dvou Honzíků.
Honzíci # 1 a # 2 (o potadí se stále
ptou) byli jediní skuteční lezci tohoto zájezdu.
(pozn. Redakce – jde o dva nadějné mladé
lezce – tedy ani o Tenisáka, ani o Brťáka či
dokonce o náčelníka) Pokud jsem se dotkl někoho jiného, obraťte se prosím ptímo na Honzu Šabatu. Čas zájezdu trávili kromě lezení, hlavně intenzivním fotografováním (sem
tam se jim do záběru ptipletl i někdo mimo jejich lezeckou úderku, ale tuto chybu již
odstranili pti důkladném ttídění svých cca 3000 fotografií).
Z Cala Gonone jsme se postupně rozjeli k další významné lezecké oblasti = Cala
Goloritze vesměs nadchnuti myšlenkou zdolat zdejší jehlu Aguglii. To se nakonec povedlo jen #1 a #2 …(ostatní se vymlouvali na počasí)
Stateční hoši nedbali blížící se tmy a prudkého ptívalového deště, který ptečkali
pod ptevísky uprostted stěny. Poté co ptekonali totálně promočené délky kl. 6b a 6c stanuli na vrcholu. Zde využili posledních pár minut světla k vyhotovení několika desítek nezbytných fotografií a k natočení 5 minutového videa. Fotografie z následného slanění do
temné tmy pattí k těm nejzdatilejším.
I já jsem se snažil vylézt na Aguglii, své mnohaleté lezecké zkušenosti jsem zde zúročil tak, že jsem
zabloudil již v první délce za 5c,
vydal se do terénu výrazně obtížnějšího a následně metl poctivý
pád cca 8-10 metrů, který se tadí
k nejvýživnějším v mé lezecké
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kariéte. Potvrdil jsem tak s konečnou platností podeztení, že mi pti letošní operaci nebyla vyměněna pouze kyčel, ale i mozek.
Mezi další zaznamenatelné události pattí ztráta a následné nalezení Evy Broučkové. Atmosféra stmívajícího se kempu, táhlého zoufalého volání BRÓÓÓUKŮŮŮŮ
pticházejícího ze vzdálených kopců kdesi nad námi, doprovázeného hlasitým vytím
několika desítek psů se dá ptirovnat pouze ke klasickému detektivnímu románu „Pes
Baskervilský“, tentokrát však byl roli Sherlocka Holmese Jarda Brouček, který v čele
záchranného družstva Evu statečně vyrval ze spárů rozdivočených psů (hlavně měl
strach, že by šel spát bez večete). Místní tisk chtěl o události hned informovat, ale recepční v kempu bohužel nezvedal telefon, tak se k nám nikdo z italských novinátů nedovolal.
Závěrečná noc, která definitivně rozhodila dlouholeté statistiky zátijového počasí na Sardinii, nakonec i rozprášila naši relativně celistvou skupinu. Brťák s Boženkou a
Ziťákama spolu s Honzou Šabatou, Plašilovými a Jitinou Krauskopovou se vydali hledat
Tenisáka, jehož plastový kajak sliboval jakous takous naději na záchranu uprostted rozvodněných horských silnic Sardinie.
Nakonec jsme všichni našli nějaký ten bungalov v různých kempících na východním pobteží, kde jsme se usušili a ve zbylých dnech využívali hezkého počasí k ukojení
svých stále existujících lezeckých ambicí.
Bohužel po roztrhání hlavní skupiny jsem již neměl možnost sledovat osudy zbylé části výpravy, a tak jen fotky zplihlého Rosti a pár rozvodněných tek spolu se spoustou hezkých lezeckých záběrů napovídají, že zbytek výletu stál za to.
Naše část, jmenovitě oba Honzíci doplněni decentně působícím Vláďou se ještě
stačili opakovaně vrhnout do nočního života v Cala Gonone. Vrhli se nejenom do šantánů, ale v půl páté ráno i do několikametrových vln rozbouteného mote. Ptišli sice trochu odtení, ale plní radosti a hezkých zážitků (nejenom) z koupání.
Doslechl jsem se také, že se všichni „Účastníci zájezdu“ navzdory dramatickým
okolnostem nakonec vrátili zdraví domů a že všude vykládají, že brát si na Sardinii pláštěnku (zvlášť v zátí) nemá cenu,…

Ahoj Radek
Střípek Tenisačky:
Sardinie mě nadchla, i když nás počasí okradlo o 3 dny, kdy nás to vždy totálně
vyplavilo ze stanu a nakonec nahnalo do bungalovu a nejen skály, ale i mote bylo neptístupné. Ale tím spíš mám velkou chuť tam jet znovu, abychom to tam mohli důkladněji prozkoumat. Pobteží Sardinie, které jsme stačili poznat, bylo velmi různorodé a
úchvatné, písek se sttídá s drobnými kamínky, oblázky a skalnatým pobtežím. Roste
tam spoustu opuncií (ještě teď vytahuji drobné bodlinky), ale ptitom země není vyprahlá, ale všude se to zelená. Co se týká lezení, měla jsem trochu obavu, že si tam my,
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ktetí lezeme pětky, nezalezeme, ale k mému milému ptekvapení tu toho bylo i pro nás
dost a většinou pěkně jištěného, takže jsem se taky pochlapila a lezla na prvním.

Radka Šerclová
Střípek Helči:

Změna plánu

Jako všichni účastníci zájezdu i my
(Helča, Rosťa, Boženka, Honza) jsme chtěli
lézt na úžasně vypadající skalní jehlu Aguglii
na pláži Punta Goloritze. Plán byl dorazit
večer co nejblíž k jehle a ráno tam být první.
Su Portedu (kemp na náhorní plošině
nad Aguglií) – první ráno prší. Ptijíždějí další
posádky naší výpravy. Domlouvají se náhradní plány. Naše auto nakonec vyráží na výlet
do kaňonu Gola di Su Gorropu. Parkujeme v
sedle Silana a pokračujeme za mírného mrholení pěšky po značce. Asi po hodině cesty
vedoucí divokou krajinou kolem místních
kozích chlívků sestupujeme k tíčce Flumineddu, která vytéká na začátku kaňonu. Pod
ptevislým balvanem svačíme, a protože se
vyčasilo, vyrážíme do bílého bludiště mezi 300metrové skalní stěny. Starší pán, pticházející proti nám, vypadá tak vyčerpaně, jako by tu bloudil už týden. Ptíroda se tu vytádila. Říčka tu teče někde pod zemí a objeví se jen místy. Dno kaňonu je plné bílých ohlazených balvanů obtí velikosti. Kudy postupovat dál není někdy na první pohled ztejmé.
Hledáme cestu, ptelézáme ptekážky, někde je zavěšené pomocné lano s uzly. Po hodině cesty končíme na místě, kde se stěny rozestupují a tvotí amfiteátr, který se zpátky
zužuje a končí tůní. Nad ní visí lano, dál se dá pokračovat jen s technickými pomůckami. Vracíme se do Su Portedu, vyprávíme zážitky. Část naší expedice byla na pláži Goloritze a viděla Aguglii na vlastní oči. Ptedpověď počasí není vůbec dobrá, ptesto pod
Šabatí plachtou u červeného vína doufáme, že se nám zítra výstup na jehlu podatí.
I dál bylo vše jinak, plány jsme měnili ještě několikrát. Ale kdo z českých turistů
může tíct, že zažil na Sardinii povodeň. Co jsme nestihli vylézt a vidět, se může podatit
ptíště. Myslím, že je důvod tento ostrov znovu navštívit.
Tip pro labužníky: Mezi Baunei a sedlem Silana je farma, kde se dají koupit výborné ovčí sýry za dobrou cenu.

Helča
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Přestože pršelo a nedalo se lízt, byli jsme po kombinaci Lysohlávky a ostřikovače vysmátý
Ale lezení jsme dávali přednost
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Cala Fuili, sector Amelie. Vláďa v cestě č. 337—“Sixteen“ (6a). Náčelník ve vedlejší cestě
č. 336—Silja (6a) testoval pevnost nového lana a pozornost Jiřiny.
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Náčelníkův Střípek:
Jako obvykle Radek trochu ptehání. Jeho
Octavie má pouze 12 voltovou elektroinstalaci. Dále slavnostní osvětlení cirkusového stanu se bohužel nepodatilo ptipojit
na rozvodnou sktíň, protože jsem neměl
ptíslušnou redukci. A poskládat do Berlinga všechen Plašilovic proviant se mi pti vší
snaze nepovedlo, takže v jejich skupině
občas panoval hlad. Radkovy chvály na
adresu mého auta si hluboce vážím, ale
chtěl bych zdůraznit, že důležitější než typ
auta je jeho posádka. Tímto bych chtěl
posádce B (jako Berlingo) poděkovat za
vzornou spolupráci, včasné nástupy a vůbec ptíjemnou atmosféru. Rozdíly mezi
členy v rychlosti vatení a lezení jsme
úspěšně vytešili vytvotením dvou sekcí,
které operovaly relativně samostatně a
navzájem se nijak neomezovaly.
Pár informací, které můžou být užitečné
pro naše ptípadné následovníky:
Celkem jsme najeli 3082 km, trajekt pro
Berlingo s pětičlennou posádkou stál 4262
Kč. Celkem nás doprava stála 2625 Kč na
osobu, další náklady – kempy, nějaké jídlo
a pití cca 3300 Kč (samoztejmě ti, co si vezli z Prahy 5 kg ovesných vloček, utratili míň).
Celkem se tedy zájezd vešel do 6000 Kč.
Navštívili jsme několik lezeckých oblastí – v Cala Gonone to byla Cala Fuili, jeskyně na pobteží a Poltrona (jediný náš sektor s vícedélkovými cestami), Cala Goloritze
s věží Aguglií, kde se naše posádka kvůli počasí o nic nepokusila a dvě menší oblasti víc
na sever. Jedna pěkná s výhledem na dálnici u města Siniscola a druhá nedaleko - pod
ztíceninou Posada, která mě ptíliš nenadchla.
Kromě lezení byla též provozována KPČ (kulturně poznávací činnost) – návštěva
nuragů, hrobek, obtích pramenů a kaňonů.
Jediná nevýhoda Sardinie je, že je to ostrov. Mohli jsme sledovat
v meteozprávách, jak se nacházíme v té nejhlubší níži, zatímco v severní Itálii v Arcu je
krásné slunečné babí léto, ale změnit datum trajektu nešlo

Honza Šabata
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KALENDÁŘ AKCÍ RAČ 2010
9.1.

Holý vrch - první slanění

HO Bohnice

svařené víno a tradiční horolezecký seminář

leden ?

Jizerky - zimní orienťák

organizátor:

Jenda Sedláček

6.2.

Jeseníky - Boganův memoriál

organizátor:

Vláďa Weigner

????
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Krušné hory

horo

běžky

WRC
běžky

běžky

organizátor:

Vláďa Weigner

2.-5.4.

Velikonoce na sněhu, na skalách
nebo na vodě

10.4.

Voděradské Bučiny

organizátor:

Pepa Vosol, Jitka Postránecká

24.4.

Boudecká rokle

organizátor:

Karel Berndt, HK Mšeno

1.5.

Choustník-memoriál L. Koubíka

organizátor:

P.Koubík, Vl.Martinovský, Pavouk

8.-16.5. ?

Řecko - Meteora

organizátor:

Hokři, Šabata

15.5.

Jasoň & Drsoň

WRC

organizátor:

Hynek Urban, David Hart

skorelauf

horo, lyže

WRC
MTB

WRC
MTB

WRC
MTB

horo

Royal Alpine Club

28.-30.5.

Hokří skály (Kozelka, Polínko, Radyně)

organizátor:

Slávek Hokr, Mikus

4.-6.6.

Novohradské Hory

organizátor:

Libor Hnyk

18.-20.6.

Lužické hory

organizátor:

Krauskopfky

MTB

červenec

??? Hory - Alpy - Dolomity ???

horo

organizátor:

Honza Štykar, Dan Holein

srpen/září

Vysoké Tatry ?

organizátor:

Honza Štykar

10.-12.9.

Krušné hory

WRC

organizátor:

Vláďa Weigner

MTB,horo

2.10.

Jizerské hory

WRC

organizátor:

Zdeněk Sedláček, Honza Střelka

23.10.

Hon na lišku

organizátor:

Lišáci

12-14.11. ?

OBPH — Orientační běh pražských horolezců

organizátor:

Nehasilovi

19-21/26-28.11

Poslední slanění

horo

WRC
MTB

WRC

horo

MTB

WRC
horo OB

WRC

horo, MTB

všichni členové, hosté a přátelé RAČe

8.1.2011

Holý vrch - první slanění

HO Bohnice

svařené víno a tradiční horolezecký seminář

horo
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Kontakty rače
členové
Martina

Bohuňovská bohunovska(a)studio32.cz

Petr

Novák

pkn(a)email.cz, d.261260638, klokan(a)
csworld.cz

Miloš

Piškitel

724 542 081, milos.piskitel(a)seznam.cz
.+ 2005

Brouček

d.257 721 762, 737 412 901, jaroslav.broucek(a)volny.cz

Jiří

Plašil

Eva

Broučková

eva.brouckova(a)gmail.com ,d.257 721
762, z.296 511 310,5 , 739 928 676

Ondřej

Plašil

Ota

Čapek

capek(a)upcmail.cz , 602 339 256 ,
ota.capek(a)cz.ness.com

Štěpán

Plašil

Libor

Gut

603-437 799, zahrady(a)zahradygut.cz

Petr

Roubal

732 652 499, roubal-petr(a)volny.cz

Matěj

Sedláček

d.251 566 353,

Zdeněk

Sedláček

d.251 566 353, 603-441 449, z.261 216
819, zsedlacek(a)gnome.cz

Lenka

Sedláčková

d.251 566 353, 603 813 329 sedlackova.lenka(a)volny.cz

Zuzana

Sedláčková

d.251 566 353,

Markéta

Svárovská
d.251 556 149, 732 479 863, svomar(a)
(Svobodová) seznam.cz

Luboš

Svárovský

lsvara(a)seznam.cz , 724 626 181

Ondřej

Svoboda

603 811 693 onysvob(a)volny.cz ,

Jaroslav

608 109 068, (602 359 304), oplasil(a)
centrum.cz
plasils(a)centrum.cz, 604 276 820, (774
674 767), d.222762226

Dana

Gutová

603-569 996

Libor

Handl

723 806 710, handlova(a)seznam.cz

Štěpán

Heger

stepan.heger(a)seznam.cz, 602-150 709

Jaroslav

Hnízdil

jaroslah(a)email.cz 604 734 163

Libor

Hnyk

z.9722-45624, d.222 957 011, 723 572
120, lhnyk(a)centrum.cz

Pavel

Hokr

pavelhokr(a)centrum.cz, 608 745 297, d.?

Dan

Holein

dholein(a)volny.cz , 737 235 588

Tomáš

Horský

Hortom(a)centrum.cz , d.558 631 277, ??
732816171

Klára
Anežka

Svobodová

Klara.Pospisilova(a)centrum.cz 723 917
197

Roman

Hrabě

d.241 441 254, 603-465 320, rhrabe(a)
volny.cz

David

Šabata

607-104 426, sabata(a)centrum.cz ,
d.241 715 033 skype:sabatdav

Pavel

Husák

603 333 343, p.husak(a)plopp.cz

Jan

Šabata

Chamra

z.224 354 550 chamra(a)fsv.cvut.cz 605782 028

602-544 113, honza.sabata(a)
centrum.cz skype:jan.sabata

Jiří

Šabata

773 462 669, jirka.sabata(a)centrum.cz

Ludmila

Šabatová

z.220 188 350, 721 142 525, d.241 715
033 sabatova(a)vpupraha.cz

Tereza

Šabatová

d.241 715 033, t_s(a)centrum.cz,
skype: ter-sab

Jan

Šercl

d.220 922 906, 77777 3335, sercl(a)
cmail.cz, sercl(a)nasregion.cz

Radka

Šerclová

Jiří

Škrdlant

Jan

Štykar

Pavel

Štykar

777340326

Petra

Štykarová

d.321 693 624, 731 01 85 91 petra.stykarova(a)centrum.cz

Petr

Valenta

Božena

Valentová

František

Vondráček

Helena

Vondráčková vondrackova(a)chmi.cz 602 810 069

Svatoslav

d.257 322 187, 777-550 393 cchlumsky(a)
post.cz
jkabrt(a)centrum.cz 774 488 900, 605 944
180, d.244 462 807, kabrt(a)nasregion.cz
skype:brtak1-domu
d.244 401 448, 777-616 800 jonas_kabrt(a)
atlas.cz

Ctirad

Chlumský

Jan

Kábrt

Jonáš

Kábrt

Radek

Kekrt

z.261 303 171, d.220 941 244, 724-015
554, kekrtr(a)timken.com

Renata

Kleinová

723-016 537 , renatakleinova204@seznam.cz

Petr

Kopejtko

776 704 320, p.kopejtko(a)email.cz

Luboš

Koubík +

.+ 2000

Milan

Krauskopf

604 481 489, krauskopf(a)tiscali.cz, milanzleb@seznam.cz

Tomáš

Krauskopf

739 824 780 ,

Eva

Krauskopfová

"Eva Krauskopfová" <corny.dc(a)
centrum.cz> 737659275

Jiřina

Krauskopfová

732 660 122, jirina.krauskopfova(a)
mmdecin.cz

Roman

Morong

morong(a)volny.cz 777 864 232
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d.220 922 906, 724 885 027, Jontík 776
848 661, radka.serclova(a)axa.cz
603-583 568 skrdlant.jiri(a)
worldonline.cz , z.354 431 258, skrdlant
(a)skrdl.cz
d.321 693 624, 777-876 765 honzastykar@gmail.com

petrvalenta(a)centrum.cz d.235 361 737,
602-588 491
valboz(a)centrum.cz d.220 571 703, 603
-578 535,
603 756 948, haf.vondracek(a)quick.cz

Royal Alpine Club

hosté
Karel

Berndt

Jitka

Fašungová

David

Hart

Jiří

Oldřich
Slavoj
Zuzana

d.284 842 060, 775-677 602 berndt(a)
atlas.cz
604-384 396 Fasungova(a)seznam.cz ,

317 721 646 , david(a)sks-hart.cz, 602385 735, 606-617 477
z.226 066 136, d.224 221 325, 739 327
Heráf
230 herafj(a)pragoprojekt.cz herafj(a)
seznam.cz
d.251 640 292, z.603 893 457, 774 195
Hokr
047, hokr(a)ima.cz
d.222 941 517, z.241 402 563 / 526, 603Hokr
573 880, hokr(a)geodet.cz
777 103 012, Zuzana.Husarovicova(a)
Husarovičová
seznam.cz

Václav

Jindrák

Pavel

Koubík

Josef

Koudelka

Tomáš

Koudelka

Gabriela

Licková

Vladimír

Martinovský

jindrakv(a)quick.cz 602-615 075
606-423 438, d.251 621 387, pavelkoubik
(a)seznam.cz
d.235 310 617, z.221 802 226, 731 467
332 pepis.koudelka@seznam.cz
d.354 426 009 , 777-195 250, koudelka.tomas(a)post.cz
d.354 432 662, 777-293 278, z.354 436
299 lickova(a)misot.net
z.267 052 659, d.272 766 710, vladimir.martinovsky(a)pre.cz 724-218 804
602-253 619 , d.266 310 942 mraz.martin
(a)volny.cz

Martin

Mráz

Petr

Panec
775 339 478, petr(a)simpanz.com
Postránecká
777 552 032, d.354 528 514, z.359 603
Radovnický
076, j.radovnicky@centrum.cz

Jitka
Jarda

Martina

.+41-27-306 8158, (737-667590) skype:
Remondeulaz matana211 martinaremondeulaz(a)
seznam.cz

Jan

Slunéčko

jan(a)a1hotel.cz, 777 914 916

Michal

Spudil

737 377 739, michal.spudil@volny.cz

Roman

Spudil

Jiří

Suchomel

736 645 258, 261 006 712, roman(a)
spkolo.cz
603-542 516, (602 416 732), 605 267 439
spacekarel(a)seznam.cz

Ivo

Štolc

d. 281 864 602, 724 778 780, ivo.stolc(a)
seznam.cz skype: ivo.stolc

Jiří

Tichý Pavouk

Pavouck(a)atlas.cz 602 782 514 tichy(a)
cegelec.cz

Pavel

Trojánek

608 143 043, P.Trojanek(a)seznam.cz

Marcela

Trojánková

602295583, m.trojankova(a)volny.cz

Hynek

Urban

602-114 407, Hynek.Urban(a)nokia.com

Josef

přátelé a rod.příslušníci
Andrea

Hokrová

Elena

Berndtová

Jiří

Erik

Dušek
Dušková
Eder
Frei

Kamila

Hnyková

Milan

Hokr

Alena

Hokrová

Eva

Hokrová

Marie

Václav

Hokrová
Chlumská
Jakubův

Aandrea(a)seznam.cz 251 643 864
d.284 842 060, 604 296 902, z.236 099 632 elena.berndtova(a)pragonet.cz
d.272 913 758, 777-003 840
janadusek(a)centrum.cz 773 160 162
724 936 256, ro-man(a)seznam.cz
d.274 775 730, 604 500 060 erik.frei(a)centrum.cz
d.222 957 011, 728 089 113, z.281 093 467 khnykova(a)centrum.cz
milan.hokr(a)tul.cz, 604-744 920, z.485 353 520,
d.481 022 655
ahokrova(a)centrum.cz, 776-673 656
737 751 958, d.222 94 15 17, hokrova(a)geodet.cz,
z.241 402 563,
mhokrova(a)centrum.cz, 777 029 237
jchlumska(a)post.cz 724 033 095
777-334 101, jakubuv(a)volny.cz skype: branik2008

Martin
Magnusek

Klonfar

polez(a)volny.cz , z.267 287 314, d.251 642 086

Jana

Krtková

Jaroslav

Mašek

Jiří

Mazanec

Hana

Pavel

Mazancová
Mertová
Michlík
Míka
Mikan
Mikanová
Mildeová
Milenovský

Martin

Ministr

Alexandr

Namyslov

Eva

Namyslová

Vítězsl.

Míša

Plašilová
Richter
Richterová
Rozmajzl
Řízek
Sedláček
Seifert
Sláma
Spudilová
Spudilová

Jan

Střelka

Jan

Šír
Šplíchal
Šťastný Abé
Tůma
Vondra
Zicha

Jana
Roman

Juliána

Helena
Mirek
Zdeněk
Zdeněk
Olga
Olina

Martin
Ivana
dědek
Jaroslav
Michael
Michal
Pavel
Dana

Vosolsobě

777-793 234, vosol(a)esonic.cz

Petr

Vrňák

602-615 376, vrnak(a)ceps.cz

Vladimír

Weigner

d.2-? , z 224 941 863, skype:weigner_ah
603-158 107, adv.hol(a)worldonline.cz

Jarda

Jiří

Zbytovský

d.220 612 074, jzbytovsky(a)volny.cz

Martin

Jiří Špicál
Jaroslav

Radek

736-765 327 Jkrtova(a)ptas.cz Jkrtkova(a)chello.cz
Jkrtek(a)pikelectronic.com
z.283 870 400, d.233 542 068, masek(a)trisoft.cz ,
777-310 968
d.251 640 46, z.241 483 230, 728 360 799 jiri.mazanec(a)seznam.cz, mazanec(a)inservis.com
d.251 640 46
mertovah(a)seznam.cz 777-025 830
777 258 661, mirekmichlik(a)seznam.cz
d.266 610 136 , 724-292 049
605279670 , zdenek(a)amsoft.cz
mikanova(a)vurv.cz 607 739 701
olimil(a)centrum.cz, 737 124 400
z.272 011 445, 776 016 122,
z.244 026 122, d.244 461 043, mministr(a)
appg.com, 776 264 790,
sasan(a)tiscali.cz, 602 648 979 skype:a.s.a.n.872
d.315 685 858, 728 324 860 evanamyslova(a)
tiscali.cz
d.222 943 160, ch.326 991 865, m.774 844 772,
776 144 007, d. 261 213 913
602-144 007, d. 261 213 913
603 164 292, z. 257 315 964
z.381 211 835, d.381 212 430, 608 242 539, ová-8,
d.241 430 233, 777-302 290, Sedlacek(a)bropy.cz
d.281 971 608, 777 910 474, seifert(a)citasa.cz
slama(a)uzlabina.cz , d.267 712 021
731 564 712, dana.spudilova(a)ceskatelevize.cz
mspudilova(a)csas.cz , 724 602 128
„Strelka“<mandikm(a)kolektory.mepnet.cz d.271
910 314, 603 466 097, strelka(a)chello.cz
honza.sir(a)centrum.cz , 604-742 430
603 185 846, spical(a)post.cz
stastny.jarda@volny.cz , 602 840 140
d.261 215 582, 602-208 744,
777-614 793, d.272 735 222
d.235 515 589, m. 602 516 666 zicham(a)volny.cz
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Slávkův konečník
Tak jsem podlehl tvému stálému nátlaku něco do Račenky napsat. Úvodník na
úvod určitě máš, sttedník do sttedu také. A máš na konec konečník? Zkusím to.
Na Posledním slanění na Tolštejně jsem nějak propásl vyhlašování výstupu(ů) roku. Seděl jsem
na wc... A ptemýšlel o smyslu
tohoto soutěžení a vůbec. Jak
jsem se v této společnosti ocitl,
co tu pohledávám a proč. A
vzpomněl jsem na staré rčení, že
horolezectví je způsob života.
Kdy na cestě k jakémusi pomyslnému vrcholu neptekonáváme
někoho, ale sebe. A další ptekážky pticházejí samy nebo si je
vlastní blbostí sami tvotíme. A
na této cestě stoupáme v partě
nám podobných a s parťákem či
s parťačkou nejbližší. Vzpomněl jsem si na starou dobrou SláviiVŠ, kde jsme mnozí začínali a hledali a nacházeli. Rozum, ptátele, kamarády, nejbližší. A tam jsem se pti lezení
naučil, že nic neošidíš, jen sebe. Lezeš, pomalounku stoupáš, musíš vše mít promyšlené. Cestu vpted i občas couvnout, počkat, zajistit se, máš odpovědnost i za svého parťáka a naopak. Tvoje chyby - nevědomé, neúmyslné i podcenění nebo lenost - se dtíve
nebo později obrátí proti tobě. Nemáš nic, zavěsíš pytel. Game over.
Jen hra a pak restart? Nejsem však na laně a v životě sám, je to i pytel mého druha! Vůbec mi neptišlo jako nedostatek, že jako výstup nebyl vyhlášen nějaký Supereverest. Spíše to svědčí o tom, že uptednostňujeme jiné hodnoty, že jdeme - snad - více ke
kotenům. A taky se mi nějak zdálo, že těch pytlů zbytečně ptibývá.

Slávek Hokr
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