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Sezóna 2011
Začal bych u WRC, který poprvé proběhl v roce 1998
a na stupních vítězů tehdy stáli Alias Vondra, Pepa Vosol a
Vláďa Martinovský. Ukázalo se, že je to tak trochu tmelící
prvek volného sdružení RAČ, které zlí jazykové nazývají cyklistický oddíl. Takže teď už je WRC rovnoměrně rozprostřený do všech ročních období a závodíme na kole, na lyžích i
pěšky. Vyvrcholením je vždy na závěr sezóny tradiční a čím
dál tím tvrdší OBPH - orientační běh pražských horolezců.
Tak nám přeju do 15. ročníku WRC dobrou orientaci.
A teď k tomu zlému jazykovi Radkovi. Je pravda, že
jako jediný píše deníček na Lezci, ale to neznamená, že jediný v Rači i leze. Letos bych řekl, že se lezlo nejméně o 107. Už v březnu se dvě skupinky
činily na jihu Španělska v El Chorru, před několika lety rejdišti lezeckých es. V dubnu byla
Radkova parta o trochu severněji v Katalánsku a po propagaci v minulé Račence, kdo letos
nelezl v Orpierre, jako by nežil. Radek si taky vyjel okouknout El Capitana, příští rok můžeme čekat velké věci.
Červencové svátky si Hokro-tenisové družstvo pochvalovalo v Juře a úderná skupina
Míry Michlíka působila ve „Švýcarských zahrádkách“. Díky tomu, že Míra fotku Kingspitze
předem před účastníky zájezdu tajil, všechny tři dvojky osmisetmetrovou severovýchodní
stěnu přelezly. Dá se to považovat za vrchol letošní klubové sezóny.
Tím to ovšem neskončilo. Špatné počasí v Alpách nás zahnalo do Chorvatska na Klek,
nazývaný kolébkou chorvatského lezení a do lidmi opuštěné, ale krásné oblasti Dabarski
Kukovi. V září ještě víno, sýry a lezení v Provence v Baronnies a Hokři při návratu z Orpierre
dobyli Horu Jehlu ve Vercorech, což se mě už počtvrté nepodařilo. Snad příště.
Samozřejmě lezlo se pilně i na českých a saských skalách, trekovalo, cestovalo a žilo
se bohatým společenským životem. Třeba oslavy několika kulatin, do kterých jsem spadnul
i já. Nestěžuju si. Jenom si vždycky vzpomenu, jak Jakub po cestě do Chorvatska vyprávěl:
Přijde starý pán, asi tak 60, k doktorovi a ten se ho ptá.
Jak se cítíte ?
Ale jo, dobrý pane doktore.
Co spaní, vstáváte pravidelně, pane Šabata ?
Jo, jo, každý ráno vstávám pravidelně v sedm.
A co stolice?
Děkuju za optání pane doktore. Taky pravidelná, každej den v šest.
Všichni se srdečně zasmáli, jen já jsem se honem podíval na hodinky.

Honza Šabata
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Jedna cesta
která se dá opravdu doporučit :
Cesta :Seenot ( 6+ A0 , 8 délek, borháky )
Stěna : Falkenstein (vápenec )
Wolfgangsee
Salzkammer , Rakousko
(Průvodce se dá snadno vygooglovat)
Letos v létě jsme o weekendu vyrazili na již dlouho naplánovanou cestu Seenot u rakouského jezera Wolfgangsee nedaleko Salzburgu. Cesta je velmi populární a to hned z několika
důvodů, z nichž asi hlavní je ten, že stěna Falkenstein doslova vyrůstá z tohoto nádherného
jezera a jinak než na člunu se k nástupu nedostanete.
Tedy vlastně dostanete - k nástupu je také možné slanit (velmi vzdušných 3 x 50 m ), ale
já si myslím, že to už není ono.
Zvolíte-li totiž člun, má to hned několik velkých výhod:
Čeká Vás opravdu nádherná cesta přes jezero (cca 1,5 km dlouhá)
Nemusíte řešit, co uděláte v případě, že cestu z nějakého důvodu zapytlíte
Nenamočíte si lano při posledním slanění
Takže ještě pár informací k cestě:
Pokud polezete ráno, je dobré vyrazit co nejdříve než dorazí davy, které tato cesta samozřejmě přitahuje. Nám stačilo, že jsme byli pod stěnou cca v půl 8 a měli jsme ji pro sebe. První
nedočkavci dorazili sice vyspinkaný, ale dost rozčarovaní asi půl hodiny po nás.
Skoro všude se inzeruje jak je cesta neskutečně lehká a jak její vylezení netrvá ani dvě
hodiny. Já bych řekl, že pokud ji vylezete pod 3 hodiny, tak budete mít velmi slušný čas a že
většina délek nabízí docela vyvážené lezení někde na rozhraní francouzských 5c až možná lehčích 6a (vylézt se to bez větších problémů dá, ale na druhou stranu to nejsou nějaké vybíhačky –
pořád se leze ). Pak tam ještě máme jednu lehčí délku v traverzu a klíčové 6+ vhloubení, které je
docela poctivé, nicméně hezké a dobře odjištěné lezení.
Cesta má jednu zajímavost (puristé by řekli chybu). Předposlední délka by asi vylézt šla,
ale byla by asi tak za 9 nebo10 UIAA, což by samozřejmě neumožňovalo, aby ji lezli průměrní
úžívači mého typu, no a desítkoví lezci by se zas neobtěžovali s šestidélkovým nástupem. Prvovýstupci tento problém vyřešili tak, že do sedmé délky navrtali spolu s nýty i umělé chyty, takže
pokud se necháte zlákat, tak Vás čeká i poněkud nezvyklé lezení na umělé stěně.
Na závěr se zmíním o slanění . Cestu dolezete poněkud vpravo od nástupu, což znamená,
že budete hledat slaňák. Není to tak úplně jednoduché, jak jsem si původně myslel. Dokonce se
můžete nechat splést jedním dobíracím štandem. Správný slaňák poznáte tak, že je až za hranou
skály, jde se k němu lesíkem a budete přemýšlet, zda se k němu jistit či ne (na rozdíl od štandu,
který by Vás mohl splést). Slanění je úžasné - je velmi vzdušné a je navrtané buď po 50m nebo
po 30m. Druhá varianta je občas dost na knop. Slaníte přímo do člunu a pak na nic moc nečekejte a odpádlujte rychle pár metrů od stěny - často se stává, že pitomci nahoře u slaňáku shazují
šutry .
Poslední typ pro námořníky – jelikož nás bylo 5, tak jsme si půjčili na Smíchově pořádný
raft = na weekend nás i s příslušenstvím vyšel dohromady na 1700 CZK .
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Tento způsob léta
zdá se mi býti velmi šťastný
Švýcarské zahrádky
Začalo to první týden v červenci povedeným výletem do Švýcarska. Zahrádky proto, že
náš cíl byly lezecké oblasti s dobře odjištěnými cestami. Typické Klettergarten jsou jednodélkové. To my jsme dali přednost vícedélkám, ale na tom jištění jsme dost trvali. Míra a Boženka
vytipovali několik oblastí uprostřed Švýcarska poblíž města Meiringen a sedel Susten a Furka.
První na řadě byla rulová stěna Mittagfluh s desetidélkovými cestami. Obtížnost akorát
pro nás – 5a až 5c. O pár km údolím dál nás čekal Handegg s hladkými žulovými plotnami. Průvodce píše „Plch bude uspokojen, milovník klasiky ztracen“. Prostě rajbas od nástupu až
k poslednímu štandu. My
jsme si vybrali 5b na 5 délek, ale najdou se tu i delší a
těžší. V rámci bloudění při
hledání nástupu jsem nechtěl zpátky slézat převislé
trávy a proslaňoval jsem
docela pěknou vícedélkovou
čtyřku. Zahrnutí do mých
statistik mi ale u kouče neprošlo.
Při přesunu jsme pak
u Meiringenu navštívili
opravdovou Klettergarten –
vápenec s cestami do 30 m.
Lezení hezké, ale jezdit do
Švajcu jen kvůli tomu by se
nevyplatilo.
Jako další cíl Míra
vybral Kingspitz – klasický
alpský výstup SV stěnou je
uvedený ve známé knize „Im
extremen Fels“. Z té zahrádky byla královská jehla
v dálce přes údolí trochu
v oparu a detaily unikaly.
Zrovna tak Míra informacemi nehýřil, jen tvrdil, že na
to všichni máme. Po prašné
cestě jsme dojeli na parkoviště patřící chatě a zaplatili
Mittagfluh
poplatek slečně v džínách,
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Boženčin servis
která si odskočila od dojení. Asi hodinu jsme stoupali na pěknou horolezeckou chatu Engelhornhütte, kde jsme si zamluvili nocleh. Jakub si s chatařkou po telefonu úplně nerozuměl, ale nakonec tu večeři původně pro nás zvládnul místní Bergführer se svým klientem a my jsme platili
jen spaní. Když chatařka zjistila, na co se druhý den chystáme, dívala se na naši skupinu gerontů
s nedůvěrou a moc se neusmívala. Se Švýcarem jsme ještě probrali nákres výstupu. Už ho lezl a
zítra se tam chystá taky. To byla naše klika, protože hledání nástupu by nás stálo dost času. Ze
sněhového pole jsme lezli asi 100 m trojkovým až čtyřkolým terénem, než jsme se dostali na
vlastní nástup v nákresu. Celá stěna má asi 800 m, štandy luxusní, celkem slušně vynejtovaná.
Tři místa jsou 5c, z toho dva převisy se v případě nutnosti dají oprasit, jen jeden rajbas je opravdu povinný. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli mi nohy neujedou a hlásil jsem dolu Olze, že asi půjdu. A vona na to, jestli nahoru nebo dolu. No nezabili
byste ji?
Nahoře trochu hledání sestupu, pár slanění a
klopýtání v suti. Po 14 hodinách zpátky na chatě. Tentokrát už se chatařka usmívala,
protože nemusí volat horskou. Za posledních zbytků
světla k autu a bivak v údolí
vedle silnice. Pernej den.
Teprve ráno Míra odtajnil
fotku výstupu. Před tím se
bál, že by nás tam nedostal.
Měl asi pravdu, tak mu všichni děkujem za správnou taktiku.
Jako oddechový den
jsme si dali výlet pod Eiger a
Náčelník obklopen výpravou
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Severovýchodní stěna Kingspitz—via Steuri
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Royal Alpine club
pak jsme zamířili směrem
k Sustenpassu do oblasti Steingletscher. Je to několik rulových
stěn s cestami 2 – 6 délek a lezci
naší pětkové úrovně tam mají
z čeho vybírat. Sympatický je
kemp Gadmen s lezeckou atmoškou vedený starým horským
vlkem, který je ochotný poradit
ohledně počasí i vhodných cest.
Fajn jsou i parkoviště podél silnice, ze kterých je půlhodinový
nástup k jednotlivým sektorům.
Poslední naše navštívená
oblast byla Brüggler. V průvodci
tvrdí, že jsou to nejhezčí a nejslavnější vápencové plotny východního Švýcarska. Ostrý neklouzavý matroš mi trochu připomínal Paklenici. Přístup do romantického horského údolí s alpskými loukami a mléčnými farmami
je po dost úzké silničce, kde jedním zrcátkem škrtáte o skálu a druhým o svodidlo. V lepším případě funguje auto jako elektrický můstek mezi ohradníky. Řídil zrovna Jakub a ptal se Míry, jestli
si přeje odřený radši pravý nebo levý bok. Rozhodně nahoru nejezděte po ránu, jeep s cisternou
mlíka na vleku má přednost a mohli byste couvat dost daleko.
Z horolezeckého tábořiště Matt je to pod dvousetmetrovou stěnu asi hodinu a od vrcholového kříže parádní panoramata.
Takže závěrem – Švýcarské
zahrádky můžeme vřele doporučit
nejenom kvůli kytkám, které fotila Boženka. U ní si taky na svazu
můžete půjčit průvodce.

Klek a Dabarski kukovi
V srpnu jsme si chtěli některý víkend trochu prodloužit a
vyrazit do Dolomit. Už jsme měli
vyhlídlé nějaké cesty a byli celí
natěšený. Počasí ale v celých
Alpách stálo za houby, jenom pro
Chorvatsko byla slušná předpověď. V Paklenici jsme už byli mockrát, krátké cesty na Istrii nás
zrovna nelákaly, tak padla volba
na pro nás zatím neznámé oblasti
Klek a Dabarski kukovi.

Klek
13
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Výrazný kopec Klek můžete vidět z dálnice, když jedete k moři kolem Ogulinu, těsně před
tunelem Mala Kapela. Údajně připomíná spícího obra. Je označován za kolébku chorvatského
lezení a alpinizmu, první výstup je z roku 1917 a dneska jich je tady asi 60. Taky má dost blbý
statistiky ohledně smrťáků. Není to úplně lezecká zahrádka. I když cesty nepřesahují 5 délek, tak
charakter je dost horský a nejtama tady neplýtvaj. Vybrali jsme si pětkové cesty v jižní stěně.
Předchozí dny pršelo a bylo ještě navlhlo, ale jinak celkem dobrý. Ambicióznější lezci si v JZ stě-

Kemp Bačič Duliby a na levé straně věž Kulatý kopec
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ně Potkleku najdou i těžké sportovní cesty v převisech. Horolezecká chata pod Klekem funguje
jen o víkendech a ani tak se na ni moc nespoléhejte.
Dabarski kukovi leží v hřebeni středního Velebitu poblíž pobřežního města Karlobag.
Dabar je staré slovanské označení pro hluboké lesní údolí nebo skalní průrvu. V průsmyku hlavní
silnice k moři Oštarijska Vrata jsme se zastavili u pomníku rakouského císaře Ferdinanda a po
krátkém klesání odbočili na úzkou silničku, která nás vedla zpátky na hřeben Velebitu. Tam končil pěkný nový asfalt téměř in-lineové kvality a do hlubokého údolí s vápencovými věžemi už
jsme už sjížděli po šotolině. Stany jsme postavili na romantickém tábořišti Bačič duliby vedle
dvou nových dřevěných chat s výhledem na jeden z lezeckých cílů – Kulatý kopec. V ceně 3€
máte k dispozici pitnou vodu z kanystrů, dešťovku na mytí, habakuk dříví na oheň a dvě kadibudky tureckého typu, ve kterých mě na rozdíl od Heřmánek chytala křeč do nohy.
Lezení je podobné jako v Paklenici, cesty dlouhé 3-5 délek. Zřejmě proto, že sem nejezdí
moc lidí, kteří by mohli korigovat klasifikaci, narazíte na velké výkyvy na obě strany. Může se
vám stát, že budete mít velké problémy na 5a a jinou cestu označenou 6a přelezete s prstem
v nose.
Celé údolí je docela zelené, i když tady není žádná voda. Do války tady lidi bydleli trvale a
u každého domu byla vybudovaná kamenná cisterna se sběrnou plochou pro dešťovou vodu.
Díky nedostatku vody se sem ani horolezci ani turisti nehrnou a oproti Paklenici je tady zlatý
klid. Takže zase doporučujeme. Díky chorvatským, slovinským a italským prvovýstupcům máte
minimálně na čtyři dny lezení v klasifikaci od 5a do 6c. A díky nadmořské výšce kolem 1000 m
tady v létě nebudete tak splavený jako v Paklenici.
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Saint
Baronnies
Poslední letní výlet
začal vlastně první podzimní den, ale bylo krásné
babí léto. Zrovna jako
baby, které mě vzaly do
Logana a opět slibovaly, že
se o mě postarají. Zamířili
jsme zase do Provence,
ale o pár km víc na západ
a o pár metrů níž než na
jaře. Na doporučení libereckých kamarádů jsme
jeli do Baronnies. Lépe
řečeno do několika vápencových oblastí v okolí Buis
les Baronnies. Google mi
napověděl, že to znamená
„Baronské Pole“, ale jsem
franštinou
nepolíbený,
takže to nemůžu vyvrátit.
Za to můžu potvrdit, že to
je pěkné historické městečko, kde se konají trhy
každou středu a sobotu a
vůbec je tady víc živo než
v Orpierre. Příjemný byl i
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Julien
obecní kemp, který nás vyšel na 5 € včetně přípojky elektriky nutné kvůli večerním posezením
s vínem, sýry a Sabotérem.
Dvakrát jsme lezli ve dvou oblastech – Baume Rousse a Ubrieux, kde jsou cesty 1 – 2
délky do 40 m. Obě můžu doporučit, jen u té druhé se vyhněte nejlevějšímu sektoru těsně u
silnice, který je oklouzaný začátečnickými kurzy.
Vynechali jsme oblast Lou Passo. Už na pohled nás nelákala, vypadala slizce a při naší
návštěvě se tam na náš vkus hemžilo moc dorostenců.
Zlatým hřebem Baronnies je hřeben Saint Julien. Jsou to takové vápencové Sušky ve
větším vydání s cestami 2 – 5 délek do 120 m, mezi tím ještě sem tam jednodýlka. Kromě několika výjimek se leze z jižní strany. Na konci září příjemné teplíčko pro moje starý kosti, ale v létě
by se tam člověk asi upek. V podstatě všechno, co
jsme v naší úrovni 5a – 6a lezli, se nám líbilo. Nenechali jsme si ujít zdejší nejpopulárnější cestu La
Grotte s průlezem dírou ani výstup L´éperon de la
croix (ostruha kříže). Jinak kolem toho vrcholového
kříže je natažená ferata zpestřená přelaněním na
sousední věž. 3 ocelová lana – jedno pro nohy, další
pro ruce,, třetí jako jistící trolej. Při sestupu jsme tu
feratu využili a zjistili jsme, že není až tak úplně
železná. V hřebenovém žlábku se sestupovalo
dobře i bez použití omšelých horolezeckých špagátů, ale závěrečné 30-ti metrové lano při slanění
vydávalo podezřelé zvuky a nebudilo velkou důvěru.
Všech 8 účastníků si program zájezdu pochvalovalo, jen před Janou Müllerovou nemluvte o
mušlích na víně. Nejsme my na vině, že někdo má
slabší žaludek.

Honza Šabata
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Přehled činnosti v r. 2011
Historie oddílu RAČ se do r. 2010 pohybovala celkem nudně ve dvou hlavních oblastech činnosti: část platičů příspěvků se věnovala
rychlejším vodorovným činnostem (např. cyklistickým), část pomalejším svislým (např. horolezectví), někteří obojímu. Každým rokem pak
vyhodnotil Náčelník nejlepšího lezce a nejpilnější účastníky cyklisticko-běžeckých vytrvalostněorientačních aktivit. To bylo do té doby asi tak
všechno.
Právě končící rok však obohatil činnost
oddílu o další odvětví outdoorových aktivit, do
té doby zanedbávané a cíleně nepěstované.
Jedná se o kombinaci rychlosti vodorovných a
směru
svislých aktivit a zatím byla tato činnost pěstována
pouze jako doplňková ke dvěma hlavním typům. Pokud
by se tato nová aktivita měla stát běžnou součástí oddílových aktivit, nabízí se potřeba v tomto nové pěstovaném odvětví nejen Tlamou roku ocenit nejlepší, ale
zavést pro ni i standardní bodovaný přehled. Ostatně
rozsah letošního přehledu činnosti v této oblasti již
nyní tuto potřebu potvrzuje. Bodování pak nechť je
rovnocennou součástí WRC nebo samostatně vedené.
V tom případě může být vhodný název BRC (Breaking
Rac Cup). A samozřejmě pak ty, kteří dosáhnou nejvíce
příslušných bodů, náležitě ocenit. Cenami mohou být
místo batohů, map či vstupenek na stěnu rozmanité
protetické pomůcky, průkazy ZTP či poukázky na rehabilitace. I když jsme si vědomi, že hodnotné ceny
v tomto bodovaném odvětví by mohly vést ke zbytečné soutěživosti, která by byla velkou zátěží pro zdravotní pojišťovny, v případě největších bodových zisků i
pro krematoria.
Následující přehled uvádí letošní nejvíce bodované počiny v tomto novém hodnoceném odvětví.
Bodová hodnota a z ní vyplývající pořadí je zatím pouze
návrhem předkladatele, bude-li odvětví zařazeno do
oddílových standardů, bude konečné hodnocení pochopitelně na Náčelníkovi. Každopádně při vícečetných
vstupech do soutěže i během jedné akce (letos Karel,
Radek) se bodová hodnocení budou sčítat.
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Člen

disciplína

využité prostředky

body

pořadí

Karel

švestka po žebříku

obratle

30

1

Alena

Šumava kolem

viz obr. 2, obr.3

21

2

Radek

nástup na Bořeň

viz obr. 1, obr. 3

19

3

Olda

Bludička

10. pravé žebro

12

4

Pepa

příprava Voděradských bučin

kyčel

8

5

Lenka

kolem

koleno

4

6

Boženka

přechod heřmánecké louky

viz obr. 3

3

7-8

Dana

přechod jizerské louky

viz obr. 3

3

7-8

Obr. 3 je společný všem podvrtlým kotníkům a dokládá, že se nejedná o zlomeninu a tudíž nelze
nárokovat vyšší bodové zisky.

zpracoval Ing. Oldřich Hokr
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Hon na Lišku 2011
aneb proč Sýkora s Novákem neodstartovali
V dřevních dobách Lišky jsme třikrát závod
vyhráli s Karlem. Poprvé v roce 1978 ještě jen kamarádem a kolegou z Bohnického oddílu, tedy s
Karlem Češkou. A po naší společné svatbě ještě
dvakrát se švagrem Karlem Č. Berndtem. Trojí pořádání závodu s velkou individualitou mi jaksi stačilo. Závod jsem poté absolvoval mnohokrát
s různými partnery. Občas jsme i závodili, ale dost
často jsme se jen procházeli. Rozhodně jsme nevítězili.
Takže loňské vítězství bylo opravdu po letech. Honza Knyttl v roce 2007 přítel mé mladší
dcery Šárky se mnou běžel jako naprostý nováček,
nehorolezec a Kokořínskem a Honem na Lišku
netknutý. Loni jsme spolu běželi podruhé. On, nyní
už můj zeťák ale stále nováček, já pamětník. Honza
je během roku zaneprázdněn zcela jinými záležitostmi. Tak jak to pojmout, abychom do toho vnesli
oba něco? Už cestou domů z loňského závodu
vznikla v autě základní koncepce. Tedy zakomponovat do toho co nejvíce praktických kontrol ale pokud možno s dohledem. Dohled bude nutný kvůli bezpečnosti, kvůli průběžnému opravování
„dráhy“ a hlavně kvůli tomu, že bude třeba psát „čekací“ čas. Báli jsme se, že na praktických
kontrolách se hlídky budou více kumulovat. Ono se to lehce řekne, hodně praktických kontrol.
V praxi to ale nebylo až tak jednoduché. Sehnat lidi a pak aby tam vydrželi celý den. Při vyhlášení jsem je pochválil a ještě to zopakuji. Když se tam hlídky motaly jedna za druhou, tak to šlo.
Ale když tam ti pořadatelé třeba hodinu čekali a nic se nedělo, tak to už bylo horší. Navíc nebylo
jisté, že když je kontrola povinná, že tam určitě dorazí všichni. A já dokonce přimhouřil oko a
hlídku č. 37 jsem na trať vypustil po limitu v 11:08!!! My s Honzou jsme v pátek večer a brzo
ráno v sobotu a po vyhlášení v sobotu na trati strávili spoustu času ale stále v pohybu. A přes
den sice ve stresu ale v teplíčku. Takže velký dík „pomocným“ pořadatelům.
Co se týká otázek, každý vymyslel část s tím, že já (se Soňou) si vzal na starost ty horolezecké a Honza měl volné pole působnosti. A protože moje žena Soňa přivítá každou chvilku, kdy
je rodina pohromadě na nějaké procházce v lese (nyní hlavně s vnoučkem), tak trať jsme procházeli v různých sestavách naší rodiny. Místo startu jsem zamýšlel vybrat úplně nové nebo se
vrátit na místo původní na Ráj. S novým místem to nevypadalo až tak beznadějně, nakonec rozhodlo to, že Karel už Ráj předběžně vyjednal.
Mapu jsem použil „starou“ od Karla. Je třeba říci, že když se člověk motá na nějakém
místě už poněkolikáté a stále mu to jaksi nesedí, tak si uvědomí, že ten terén se mění, různé
cestičky už jsou zaniklé a jiné vznikají. Bylo by vhodné mít mapu „čerstvou“ ale bohužel jsme
jinou nesehnali.
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Při přípravě jsem měl jeden problém. A to ten historický nadhled. V terénu se mi vybavovaly mé předchozí starty (sice nejsem Karel, ale něco si pamatuju) a doma jsem se přehraboval
v historických materiálech. Takže jsem lehce dohledal, že v roce 19xx byla kontrola u tohohle
krmelce a v roce 19xx byla kontrola u téhle věže a tak dál. Pak mě přepadaly pochybnosti.
Postřehy mě napadají nejrůznější. Nehodlám už vyhrát, takže spíše pro jiné. Možná již tak
jiní učinili dříve, ale rozhodně doporučuji na velkou ceduli tlustým písmem napsat přesný čas
vyhlášení výsledků. Nebo mít nějakého „mluvčího“, protože když to člověk zrovna vyhodnocuje
a neustále se někdo ptá, kdy už to vyhodnocení bude tak je to….. Další postřeh a určitě zase
neobjevuju Ameriku, je ten, že základní pravidla musí být napsaná zcela jednoznačně. Trochu
jsem se bál, že nás některé hlídky zmlátí. Mluvím o tom, že některé hlídky se snažily mít všech
18 kontrol. Ale protože vyhrát není žádná velká výhra, tak se snad až tak nezlobí a navíc si více
užily na trati. Ještě jeden postřeh souvisící s přípravou závodu a s porovnání s historií. Před lety
jsme sehnali obrázky, fotky a jinak jsme všechny otázky psali ručně nebo na stroji. A dětskou
jsme nedělali vůbec. Ani trhačky.
Když jsem viděl ten ohromný
balík tisků z několika tiskáren, A4,
A3, v černobílém i barevném
provedení, normální papír i karton, …, no hrůza. A to ještě obrázky lišek a kleštičky dodal taky
Karel. K dětské Lišce se doufám
vyjádří pořadatelky. Já můžu jen
poděkovat. A obdivovat ty, co
postavili a organizovali najednou
obě tratě.
A konečně na závěr k tomu
Sýkorovi a Novákovi. Jistě jste si
někteří všimli, že jsme na začátku
vyvolávali hlídku č. 1 tedy hlídku,
která měla startovat v 9:00. Tak
to byla hlídka fiktivní. Moje dcera
Iva, která byla celý den u slanění
Předání pořadatelské štafety v roce 2010
se mnou a s Honzou ráno instalovala přemostění a pak měla za
úkol, až ráno otevřou hospodu hlídat u startu, kdybychom Honza a já dorazili z trati pozdě. No a
pak tuto pozici předala jinému pomocnému pořadateli Vláďovi a mazala na slanění. A přitom
Vláďovi jako příklad ukázala, jak do startovní listiny zapíše hlídku. My pak dorazili, Vláďa vyrazil
k přemostění a hlídka č. 1 už byla nesmazatelně zaznamenána. Jo, jestli chcete vědět, kdo vyhrál
a kolik hlídek, běželo, jak jim to dlouho trvalo, kdo byl nejchytřejší a tak… tak příště.
Ještě jeden podnět vlastně od Hynka Urbana. Příští ročník je kulatý. Čtyřicátý. „Kronikář“
Karel se celá léta snaží zaznamenávat historii závodu (samozřejmě na začátku kroniku založili
Neratovičáci). Bylo by hezké, kdyby pamětníci zašátrali ve svých archivech a dali k dispozici
(naskenovali nebo vytiskli) nějaké dosud nezveřejněné materiály, hlavně fotky – co vy na to???

Jirka Voráček
23

Račenka 2011/2012

Lezecké oblasti USA
Letos jsme zamířili na rodinnou dovolenou na západ USA, a jelikož jsme tam také trochu
lezli, tak jsem si řekl, že se s Vámi podělím o pár zážitků a zkušeností z jednotlivých lezeckých
oblastí.

Yosemity (California) :
Kdo nemá rád davy lidí a medvědy,
tak sem radši vůbec nejezděte a nebo si
alespoň vyberte jiný termín než my .
Do Yosemitu jsme dorazili přesně 4.
července = Independence Day a byl to
fakt masakr. Naše bystrá dcerka si již
během cesty do parku všimla, že se děje
něco mimořádného a ptala se, zda nemá
náhodou Obama narozeniny.
Jediná šance, jak se v Yosemitu rozumě ubytovat, je přijet před 6 hodinou
ráno do Campu IV a stoupnout si do fronty před kiosek, který v tuto dobu otvírá.
Budete mít reálnou šanci se chytit, jelikož
doba pobytu je omezena na 7 dnů a tak se

El Capitan 2.delka The Nose 5.10c
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El Capitan 1.delka Salathe 5.10c
každý den uvolní celkem významný počet míst.
Camp IV je jediný camp, kde se nedají dělat rezervace – moje pokusy zamluvit si nějaký z ostatních kempů v hlavní sezóně naprosto selhaly. Zkoušel jsem to
zabookovat on line přesně 5 měsíců předem a není
to možné.
Pokud budete chtít v Yosemitu lézt (dá se
tam i velmi dobře turistit), tak se radši připravte na
kulturní šok a nenechte se zmást klasifikací. Místní
lezení je trochu o něčem jiném a je potřeba si na něj
postupně zvyknout. (Samozřejmě kdo umí, tak umí
na všem ,..atd, ale mě se to netýkalo.)
Pokus o vylezení 5.10c (7- UIAA ) = první
délka Salathe Wall na El Capa mi dal docela za vyučenou – a to si o sobě zpupně myslím, že spáry docela
umím. Šutr je to naprosto úžasnej = 50 m hladké bílé
skály protnutý dvěma prstovýma spárama.
Počet normálních stěnových stupů a chytů na celou
délku = asi 4
Počet fixních jištění (kromě štandu ) = 0
Problém byl hlavně v tom, že se po mě chtělo, abych
lezl poměrně náročné sokolíky, kde ruce jsou dobré,
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ale pro nohy nic než tření. To vše
by ještě šlo, kdyby se po mě zároveň nechtělo i to, abych se při tom
jistil. Pokud máte nohy 40 cm na
tření pod rukama a podobný terén
pokračuje několik následujících
metrů bez možnosti se zajistit, pak
nastává kulturní problém. Při lezecké návštěvě Yosemitu bych proto
pro lidi přibližně mé krevní skupiny
doporučoval začít na klasifikacích,
nad kterými doma ohrnujete nos a
postupně se propracovat výše.
5.9 a 5.10a je už poměrně
závažné spárové lezení. 5.9 Vám tu
rozhodně nedají za klasickou spáru,
El Capitan 1.delka Salathe 5.10c
kde drží klasická žába na pěst – a
když ano, tak ta spára musí být minimálně lehce převislá a 40m dlouhá.
Místní lezení občas zpestřují medvědi, kteří se pohybují s naprostou samozřejmostí v úplné
blízkosti silnice. Dana nemůže zapomenout na to, jak při jištění mé maličkosti v první délce El
Capa zaháněla obrovského medvěda křikem : „ Táhni pryč ty debile zasranej „ .
Medvěd měl evidentně problémy s češtinou a tak o co Daně jde, pochopil, až když byl 15m
od ní a teprve potom se dal na ústup. Já tu historku dost odflákl, nechte si ji vyprávět od mé
ženy – většinou k jejímu vylíčení potřebuje tak 20min.

Indian Creek ( Utah )
Velmi zajímavé místo = řekl bych, že se možná jedná o nejvýznamnější centrum spárového
lezení na světě. Spáry již kolem klasifikace 5.10a jsou neskutečné linie, které doslova berou
dech .
V celé oblasti bych našel jenom pár cest, do kterých bych byl
ochotný pustit se na horním konci
lana.
Lezli jsme zde pouze jednu
cestu klasifikace 5.9. Kupodivu
pustila docela snadno a byla i
dobře jištěná.
Zajímavé je, že na skále nebylo vidět sebemenší poškození nebo rýpanec i přes to, že tuto cestu
v poměrně
měkkém
pískovci
(tvrdostí srovnatelný s Prachovem ) lezou každou sezónu stovky
lidí a jistí se pouze friendama.

Indian Creek-Twilling Crag 5.9
25

Račenka 2011/2012
City of Rock ( Idaho )
Moje druhá nejoblíbenější americká
lezecká oblast, kterou jsem navštívil již potřetí. (Za nejoblíbenější oblast považuji hezky
vynýtovaný Smith Rock v Oregonu, který je
vzdálen „jen“ jeden den jízdy a tak se obě
oblasti dají případně zkombinovat)
City of Rock je neskutečné moře žulových útvarů, kde najdete jak vynýtované
cesty, tak i klasiky po vlastním jištění. Místní
žula mi tvarem skály a pestrostí lezení trochu připomíná písek.
Zajímavý je způsob kempování. Je tu 65
krásných míst na táboření, která jsou rozmístěna zhruba na 3km tak šikovně, že je jich
vždy jen pár pohromadě a máte tak skoro
pocit, že jste v té úžasné krajině skoro sami.
Jelikož City of Rock začíná být velmi populární i mezi nelezci, tak není vždy úplně lehké
chytit v kempu volné místo. Nicméně nám se
to s lehkými potížemi v hlavní sezóně povedlo. Zhruba 40 kempových míst je možné
rezervovat on line .
Výborným zpestření místního lezení je
termální koupaliště, vzdálené asi 9 km od
parku, nedaleko místního Visitors centra.

City of Rocks—Morning Glory Spire—Sky Line 5.8

Lake Tahoe (California)
Není jedna oblast, ale celá řada lezeckých oblastí, poblíž zmíněného jezera. Lezení
je charakterem velmi blízké Yosemitu, i když
místní žula je již přeci jenom drsnější a tím
lezecky příjemnější.
Najdete zde skoro všechno = od jednodélkových až po několikadélkové výstupy,
převládá klasické lezení po vlastním jištění,
ale najde se i několik vynýtovaných oblastí.
My jsme lezli v oblasi Bear Lake = nádherné, vřele doporučuju, ale moc cest pod
5.10a tu nenajdete.
Takže, pokud byste zatoužili navštívit
západ USA a něco si při tom vylézt, tak Vám
to vřele doporučuji a můžu Vám případně
zapůjčit průvodce = mám je pro všechny
oblasti včetně Smith Rocku.
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Lake Tahoe—Bear Lake 5.10
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City of Rocks-Elaphant Rock-Thin Crag 5.7
Indian Creek-Twilling Crag 5.9
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Trek kolem Dhaulagiri 2011
Na přelomu října a listopadu jsem v letošním pomonzunovém období absolvoval Trek
kolem Dhaulagiri. Mými společníky byli mí tradiční parťáci z oddílu VHT v Táboře. Vytvořili jsme
silnou sedmičlennou skupinu. V tomto počtu jsme také prošli celou trasu, pouze při sestupu do
údolí Kálí Gandakí jsme se rozdělili na dvě skupiny. Absolvováním tohoto treku jsem si chtěl zkompletovat trojici nejvýznamnějších nepálských ledovcových treků. Trek kolem Dhaulagiri není tak
obtížný jako přechod přes tři sedla od Makalu k Everestu nebo trasa z Rolwalingu také k Everestu,
ale rozhodně se podceňovat nedá. Obtížný by mohl být hlavně při špatném počasí. Celý trek jsme
zvládli bez nosičů a průvodce tzv. na těžko.
Budováním nových silnic se treky v Nepálu neustále zkracují. V současné době začátek
pěší části je až v osadě Darbang, který je vzdálen asi 3 hodiny jízdy autobusem z Beni, respektive
asi 7 hodin autobusem z Pokhary. Dříve se sem šlo asi 5 dní z Pokhary. Silnice z Beni do Darbangu
je stále ve výstavbě za provozu. Několikrát jsme museli čekat až skončí práci bagry Komatsu nebo
Hyunday, které neustále cestu rozšiřují a bojují s nekonečnými sesuvy. Pouze první tři dny je možné spát ve stavení, pro zbytek treku je potřeba stan. Až do tzv. švýcarského kempu můžete počítat
s místní stravou - dalbátem nebo nudlemi. Ani v těch prvních dnech se nedá využít lodžií, jaké známe z oblasti Annapurny nebo Everestu. Jsou zde k dispozici pouze prostá stavení jen s několika
lůžky. I naše sedmičlenná skupina se nevešla do "lodže" v osadě Takum, kde byla k dispozici všeho
všudy 4 lůžka, zbylí 3 členové naší skupiny musel místní učitel a hoteliér v jedné osobě ubytovat ve
svém obýváku. Ze začátku je trasa kopcovitá, vede neustále nahoru a dolů mezi vesničkami a jejich
políčky. Při první etapě vystoupáte z Darbangu z výšky 1100 m do 1900 m, aby za další 2 dny jste
opět dosáhli po strmém stoupání té samé výšky. Z cesty se velice brzo otevírají nádherné pohledy
na Dhaulagiri a okolní kopce. Vertikální členitost je opravdu obrovská, z osady Sibang vidíte dole v
údolí řeku Myagdi Khola v nadmořské výšce 1350 m a nad ní se tyčící Dhaulagiri s vrcholem ve
výšce 8167 m. Přímý výškový rozdíl je tedy kolem 6800 m ! Asi nejhezčí osadou je vesnička Muri. I
tady máme problém, abychom se všichni vešli do ubytovny. Někteří musí ležet na zemi na karimatce. Podle informací jednoho průvodce zde sice mělo být "many,many hotels", ale realita je poněkud jiná. V další vesnici v Boghaře už žádná lodže není. Spíme ve škole v jedné prázdné místnosti.
Dalbát nám vaří místní hospodyně a podává nám ho na verandě svého domu. Před školou hrají
kluci volejbal, který je tady jednoznačně nejoblíbenějším sportem. Za Bogharou se údolí zužuje v
kaňon porostlý horským pralesem. Opět následují "many ups and downs". Na velice pěkném tábořišti Dobang už stavíme stany. V noci prší, každý den se vytvoří mraky vypařením z místních pralesů. To samé se opakuje i na místě zvaném Salagari. Tady je jen malá chýše a dvě mladé holky, které
příchozím uvaří dalbát. V Salagari začíná pršet už krátce po poledni a prší velice vydatně dlouho do
noci. Odtud je to už kousek do Italian base campu pod západní stěnou Dhaulagiri. Ve výšce nad
3300 m v noci sněžilo, tropické stromy porostlé mechem jsou pocukrované sněhem a nad tím vším
bizardním světem se tyčí západní stěna Dhaulagiri - druhá nejvyšší stěna světa.
Italský base camp je velice příjemné místo, tady v letech 1984 a 1985 tábořily naše horolezecké výpravy, které psaly historii této úžasné stěny. Večer se stěna rozsvítí nádherným světlem. V její dolní části se ještě povalují mraky, ale z nich vyrůstá doslova zlatý, později oranžový a
červený přelud. Pozorujeme ty hrozivá skaliska a strmé ledy, na kterých si udělali jméno Jarýk
Stejskal, Karel jakeš, Joska Nežerka a další naši lezci. Další den je ráno opět nádherně, sestupujeme strmou morénou na malý ledovec, přecházíme pod strmými skalními stěnami k chatě, která se
nazývá švýcarský base camp. Tady nám dělají poslední jídlo - čínské nudle. Odtud si už budeme
vařit sami. Dříve byl tento kaňon nebezpečný a pověstný padajícím kamením. Jitka Jakešová byla
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dokonce před několika lety svědkem úmrtí jednoho z nosičů. I Petr Schnabl nás varoval před tímto
místem. V současné době je tu mnohem bezpečněji. V důsledku globálního oteplování se některé
ledovcové splazy zkrátily a kameny padající v důsledku činnosti těchto ledovců už neohrožují průchozí turisty v takové míře jako dříve. Je to aspoň jeden pozitivní efekt tohoto klimatického jevu! Po
dalších asi dvou hodinách cesty vstupujeme na ledovec. Cesta je tu dobře patrná, nedá se to tu srovnat například s ledovcem Hispar v Pakistánu. Další dvě noci táboříme v tzv. Glacier campu ve výšce
4200 m. Aklimatizujeme se vycházkami po ledovci. Z Dhaulagiri sem spadají visuté ledovce. Neustále
je slyšet rachot padajících věží. Ledovec je však dostatečně široký a místo tábora je zcela bezpečné.
Daří se nám pár takových lavin nafotit. Počasí je skvělé, nad ledovcem ční nádherné hory Tukuche,
Dhaulagiri II, Mukut Himal a další. Noci jsou chladné, Luboš naměřil venku 14 pod nulou, je jasné, že
výše budou ještě větší mrazy. Další cesta vede přes ledovec do místa Dhaulagiri campu ve výšce asi
4750 m. Tady začíná normální výstupová cesta na Dhaulagiri. Přímo nad táborem je kopec, který
nazývají horolezci "Eiger", podle podobnosti se slavnou horou v Alpách. I když himálajský Eiger má
podobné rozměry jako originál v Alpách, tvoří zde jen takový podstavec mnohem většímu kolosu
zvanému Dhaulagiri. Při výstupu ho horolezci podcházejí přes ledopád, potom jdou po ledovci na
severovýchodní sedlo a odtud už po strmém hřebeni směrem k vrcholu. My jdeme na opačnou stranu, podcházíme naopak krásnou Tukuche a směřujeme severovýchodním směrem na Francouzské
sedlo (5360 m). Výstup není obtížný, ze sedla se otevírají nádherné pohledy zpátky na severní stěnu
Dhaulagiri a na druhou stranu do "Schovaného údolí" (Hidden Valley). Na sedle se dlouho nezdržujeme, fouká tu studený vítr. Krajina Hidden Valley už má typický tibetský ráz - suché údolí bez vegetace nad kterým svítí zasněžené svahy a hory. Kontrast všech odstínů hnědé a bílé je úžasný. Na severních svazích je poměrně hodně sněhu, občas se boříme. Přímo v údolí je louka, kde jsou stany výprav
lezoucích na Tukuche. Nabíráme vodu z řeky a po krátkém odpočinku stoupáme na Dhampus Pass.
Možnost táboření v údolí jsme zavrhli kvůli nepříjemnému silnému větru. Ten nám stěžuje i výstup
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na sedlo. Občas je nutné se opřít o hůlky, předklonit se a tak vzdorovat větru. Chvílemi není doslova
nic vidět, ztrácíme se v oblacích zvířeného sněhu. Konečně jsme na sedle, z něho se otevírají překrásné pohledy na Nilgiri a masív Annapuren. Sestupujeme do tábora pod Dhampus Peakem. Tady je
mnohem příjemněji než v Hidden Valley, přece jen je toto místo více chráněno před jihozápadním
větrem. Večer se nádherně osvětlují stěny Tukuche. Stěna je zbrázděna velkým množství sněhových
hřbítků a žeber, které tvoří ve večerním světle krásné oranžové varhánky. Ihned po západu slunce
zaléháme do spacáků, rychle se ochlazuje. Čeká nás dlouhá mrazivá noc. Nad ránem naměří Luboš
na svém teploměru teplotu 22 pod nulou. Jsme sice jen ve výšce 5100 m, ale zima je tu snad větší
než v kempu 5800 na Mera Peaku.
Ráno dospáváme déle než obvykle, čekáme na teplo od životodárných slunečních paprsků.
Asi kolem 9 hodiny vyrážíme směrem k Dhampus Peaku. Nemáme na něj permit. Náš agent Govinda
z kanceláře Green Horizont v Kathmándú selhal, sice nám jeho zařízení několik týdnů sliboval, ale
nakonec jsme z něj nic nedostali. V táboře však není nikdo, kdo by nás kontroloval. Velice rychle
postupujeme nahoru, někteří se vrací, nejsou na výstup v dostatečné kondici. Za dvě hodiny jsme na
skalnatých předvrcholech ve výšce asi 5600 m. V nejlepší kondici je doktorka Olina, ale statně ji
sekundujeme i já a Luboš z Písku. Poněkud pomaleji postupuje Jindra. Na těchto předvrcholech však
svůj výstup končíme. Luboš a Olina chtějí ještě odpoledne sestoupit níž, protože jejich parťáci ze
stanu na tom nejsou nejlépe, Jindra v tuto chvíli na vrchol asi nemá a mě se dál jít samotnému nechce. Výhledy jsou odtud však krásné, zespoda z údolí Kálí Gandakí se valí mraky, ale nad nimi ční
vrcholky masívu Annapuren, dokonce v dálce se objevuje i Annapurna II a nad Tukuche vykukuje
vrcholek Dhaulagiri . Odpoledne opravdu všichni kromě mě a Jindry sestupují do mraků, my si ještě
chceme užít sluníčka a nafotit nějaké fotky především překrásné Tukuche. Druhého dne ráno zahajujeme sestup i my. Nejdříve si užíváme úžasné hry světla a stínů překrásného světa hor a mraků,
ale asi po hodině chůze i my mizíme v mlze. Cesta vede nekonečnými traverzy hlubokým sněhem.
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Ještě, že před námi postupuje jedna výprava a prošlapává nám stopu. Také se předháníme s francouzskou výpravou s "full servisem". Teprve po čtyřech hodinách začíná cesta strmě klesat, přicházíme na šeredné špinavé tábořiště Yak Kharka, podle sdělení místních Tibeťanů je lepší sestoupit na
další tábořiště Alubari. Zde jsou krásné rovné terasy s několika domky. Jednu terasu okupují Francouzi, druhou my. V naši salaši vaříme chráněni proti větru, vedle ní stavíme stan s překrásným výhledem na Nilgiri. Další den pokračujeme v sestupu do Marphy. Cesta vede po strmém svahu s
množstvím všelijak pokroucených jalovců. Výhled už není nijak úchvatný, je opar, hory na protější
straně údolí jsou sotva vidět, navíc se zespoda valí další mraky. Jeden Tibeťan nám sdělil, že podle
tibetské astrologické předpovědi se na několik dní pokazí počasí. Tento den ale ještě intenzivně
fotím pokroucené jalovce, svítivě zlaté zemní pyramidy a taky krásné městečko Marphu, do které
sestupujeme. Má typickou tibetskou architekturu, ve skále nad ní je gompa a poustevna, v její horní
části i velký klášter.
Při sestupu na její hlavní ulici na nás doslova dýchne turistický ruch. Je tu množství prodejen se suvenýry, restaurace, hotely. Jen turistů nám připadá, že tu je poněkud málo. Prodejců je tu
rozhodně více než turistů. Poté, co se dostavěla silnice údolím Kálí Gandakí a také letiště v Jomosomu, turistů ubylo. Většina z nich teď po absolvování severní části treku kolem Annapuren odletí
letadlem z Jomosomu do Pokhary nebo odjede autobusem do Tatopani na začátek pokračování
treku na Poon Hill nebo dále do Beni a Pokhary. Po silnici se nikomu údolím šlapat nechce a pro
místní to znamená doslova ekonomickou pohromu. V Marphě se potkáváme s ostatními. Já, Olina,
Luboš a Martin chceme další dny využít pro výstup na sedlo Tolobugin, odkud jsou krásné výhledy do
západní stěny Annapurny a na Dhaulagiri od východu. Jedeme autobusem do Lete, zde si u místního
hoteliéra dáváme oběd a necháváme depozit. I jeho hotel doslova zeje prázdnotou. Počasí se ale
kazí, je šedivo a hory nejsou vidět. Potkáváme tu starého známého Korejce z treku kolem Dhaulagiri.
I on měl stejný nápad, ale vzdává to, nevěří počasí. My se rozhodujeme, že to zkusíme, v nejhorším
případě se vrátíme. Cestou procházíme velice chudými vesnicemi. Na rozdíl od údolí Myagdi Kholy,
kde byly chudé, ale krásné a hrdé vesnice, zde je doslova z každého vesničana cítit rezignace. Jen
děti jsou veselé. Cesta na sedlo sloužila dříve jako přístup horolezců pod severní stěnu Annapurny,
nyní se ale asi nepoužívá, na mnoha místech je narušena sesuvy a není obnovována. Horolezci asi
létají do Base campu vrtulníkem. Zdejší vesničané také přišli o možnost obživy. Na místech sesuvů
musíme dávat veliký pozor, jsou nebezpečná, nechceme tu na závěr akce dojít k úrazu. Překonáváme opravdu divoké údolí, poté vystupujeme strmě horským pralesem. Ve výšce asi 3400 m přicházíme na hřeben, kde je louka a tábořiště. Má tu být i na svahu potok sloužící jako zdroj vody, bohužel
je vyschlý. Je tu jen jedna malá louže. Nezbývá nám nic jiného než opatrně nabírat vodu z louže a
převařovat ji. Doufáme, že se do druhého dne zlepší počasí, zázrak se však nekoná, v noci prší a ráno
je tu neproniknutelná mlha. Tibetští astrologové měli pravdu. Vracíme se dolů, při sestupu ještě
aspoň fotím detaily v divokém pralese. V Lete naskakujeme na autobus do osady Ghasa, kde se potkávají autobusy z Beni a z Jomosomu, abychom hned brzo ráno mohli pokračovat dál. Cesta je v
hrozném stavu, malý autobus pro 20 lidí jich pobral asi dvakrát tolik, navíc jsou v něm nosiči americké výpravy, kteří ihned výplatu proměnili za čang a rakši a obtěžují ostatní cestující. Jednomu z nich
naznačuji, že mu dám pár facek, jestli nepřestane. V Tatopani ještě přistupuje chlápek s kozou, která
se nacpe do chodbičky mezi lidi. Po pěti hodinách s úlevou vystupujeme v Beni a přestupujeme na
velký již mnohem pohodlnější autobus do Pokhary. Přestupuje i koza, končí však místo v uličce na
střeše. Přece jenom tento autobus už je "vyšší třída". V Pokhaře jsme za tmy. Spíme v hotelu Rabi v
centru města. Většina turistů je ubytována v turistické čtvrti u jezera, ale v našem hotelu zase vaří
výborná indická jídla. Bohužel počasí se ani v Pokhaře nelepší, hory vidět nejsou, ani slavná Mačchápučcháre. Jdeme si je tedy prohlédnout aspoň na fotografiích do místního Muzea Himalájí. Návštěva stojí opravdu za to, můžeme si tu prohlédnout kromě stovek fotografií i historické vybavení lezců
při prvovýstupech na nejvyšší hory světa. Dnes by se nikdo s tímto vybavení nevydal ani do Tater.
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Počasí se lepší až v den našeho odletu z Kathmándú do Díllí. Už svítící sedmitisícovka
Gauríšankar v Rolwalingu, která je vidět přímo z letištní plochy, dává tušit, že nás čeká nezapomenutelný let. Mám pravé okno, stejně jako Olina. Foťák připravuji do pohotovostní polohy. A potom to
přichází, postupně stoupáme na úroveň himálajských velikánů, objevuje se Manaslu, Annapurna II a
další a další hory. Viditelnost je obdivuhodná, daleko za hřebenem Himálaje je vidět celý hřeben
Transhimálaje. Na její nejvyšší horu Loinbo Kangri (7095 m), která je ve vzdálenosti více než 200 km,
si můžeme doslova sáhnout. Konečně je tu i "naše" Dhaulagiri, vidíme v průzračném vzduchu nejdříve její jižní stěnu, potom i její západní srázy, pod kterými jsme byli ještě před dvěma týdny. Následuje doslova plastická mapa Kanjiroba Himal, sedmitisícovka Saipal, v dálce se objevuje posvátná Gurla
Mandhata a skupina nejzápadnější sedmitisícovky Nepálu Api. Vedle ní je Bobaye, jedna z hor na
kterých exceloval asi nejlepší horolezec uplynulého dvacetiletí Tomaž Humar. A co se to objevuje
vedle Gurly Mandhaty? To snad není možné! To je přece nejposvátnější hora světa Kailas vzdálená
od letadla asi 320 km. Přehlídka průzračného vzduchu ale nekončí, je tu indický Kumaon a Garhwal.
Daleko na západě svítí bohyně Nandá Déví. Její východní vrchol, pod kterým jsme byli v roce 1999, je
vidět krásně, ale hlavní vrchol se už cudně schovává do mraků, stejně jako hory kolem ledovce Gangótri, velkolepé představení pomalu končí, stejně jako celá naše cesta k nejzápadnější osmitisícovce
Nepálu.

Libor Hnyk
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Kungsleden
Nastavená zima ašských horolezců,
Člověk se pachtí pořád někam nahoru – na skalách doslova, v práci v přeneseném slova
smyslu. A od obojeho si musíte jednou za čas odpočinout. Ale jak přitom nenabourat tradici
jarních lyžařských skialpových výletů? Jednou nepojedem a stane se z toho opačný zvyk. Troufl
bych si i napsat zlozvyk! To jsme nemohli riskovat. A tak jsme s dlouhým předstihem sestavili
expedici za polární kruh. Sníh, zima, lyže a batohy zůstaly. Jen se lehce pozměnil cíl - ubylo výšek
a vrcholů, přibylo dálek a prostoru. Cílem bylo projít nejsevernější úsek švédské turistické Královské cesty, Kungsleden. A podle situace vyšít do mapy pár odboček a variant.
Přesně na apríla jsme se napáskovali do auta a v pěti (Roman Eder s bráchou Jiřím, Jarda
Radovnický a já s bráchou Leošem) vyrazili na sever. Trajektem do Švédska a s nohou na plynu
„furt nahoru“. Po poctivých 20ti hodinách jízdy ve čtyři ráno přistáváme na samém severu
v Kiruně, nějakých 200km za polárním kruhem. Na východě už svítalo a to nás vzpružilo. Projeli
jsme město, našli nádraží a autobusovou zastávku, překročili do neškodna sjeté puberťáky, vymysleli kam zaparkujeme auto, převlékli se, obuli, dobalili batohy, Jarda dojedl řízky, čapli lyže a
šlo se na vlak do Abiska. Měli
jsme to akorát, odjížděl chvilku
po šesté. A tak začal první den
našeho severského čundru. A
protože jich následoval celý tucet, vypíchnu jen pár momentů.
Druhý den, podvečer. Sedíme v sauně na chatě Alesjaure.
První den jsme byli umoření
z auta a bylo dost teplo. Druhý
den byl podstatně lepší, ale posledních
několik
kilometrů
k chatě bylo po zamrzlém a
vysněženém jezeře proti dost
silnému větru. Pomalu končí
dětské choroby čundru, člověk se sžívá s oblečením, batohem, botami, lyžemi, jídlem a sám se
sebou. Saunu tvoří malý domeček nedaleko ostatních, museli jsme si přitáhnout vodu z díry
v ledu a teď sedíme ve vedru a potíme se. Po očku sledujeme švédy co a jak budou dělat. Vedle
sauny je místnost s kotlem vařící vody, vedle kotle několik lavórů s naběračkou, u dveří kýble se
studenou vodou. Každý si nabere do jednoho lavóru vařící vodu, domíchá studenou z kýblů a
polévá se, voda teče na podlahu ve které je kanálek. Jednoduché a účelné. V kotli i sauně se topí
břízou. Občas se někdo vyjde ochladit ven, popř. se trochu tře sněhem. Nikdo neskáče do ledové
vody, žádná show se nekoná. Jen relax a pohoda. Dvakrát se otočíme a jsme vymydlení jak mimina, i bez mýdla.
Pátý den, po poledni. Nedalo nám to a stojíce na vrcholku Švédska, Kebnekaise a má něco
přes 2100m, aranžujeme vrcholové foto. Výšku přesně nikdo neví, protože vrchol tvoří zvláštní
vrcholový ledovec, který samozřejmě pracuje. A tak nejvyšší hora Švédska je vysoká podle toho,
kolik napadne a nafouká sněhu. Máme za sebou třetí den, kdy jsme si střihli odbočku
z Kungsleden, abychom viděli kopec jménem Nallo. A protože nám i přálo počasí byla to nádhe-
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ra. Slunko, sníh, sněžní kuři (říkají jim „giron“ a mimojiné je to i původ jména města Kiruna),
pravé ledovcem formované polární hory s typickými lavorovitými širokými údolími, sem tam
trochu břízek. Čtvrtý den byl podmračený a zasněžený. A pátý den ráno jsme jen tak nalehko bez
batohů vyrazili dobýt vrchol Švédska. Počasí bylo akorát, trochu opar a my se vydali neznačenou
letní cestou. Večer před tím nám dva švédové poradili, že to je nejlepší cesta na vrchol. A byla to
pravda plně srovnatelná s výstupem na naší Sněžku. Jen to panorama na Sněžce chybí. Krásné
kopce na jih (v dálce bájný Sarek) a na sever, na východ nížina směrem k Botnickému zálivu, na
západ roztahané kopce k Norsku. Měli jsme to načasované tip top, sto metrů před vrcholem
přišel mrak a pak už to bylo jak v prádelně. Sestup byl srandovní, na backcountry lyžích (běžky
s hranami) to moc nešlo. Pěšky taky ne. Takže jsme největší krpál zvládali kombinovanou technikou jízdy, chůze a válení se. Pod krpálem to už byla pohoda. Drandili jsme údolím a po pár minutách byli zpátky na chatě Singi.
Šestý den, poledne. Krásný slunný den, viditelnost neomezená. Rozvalujeme se na prázdné
dřevěné terase před chatou Kaitumjaure. Většinou už došlo jídlo z domova a tak jsme u paní
chatařky nakoupili něco proviantu (knackebrot, vločky, něco instantního, sušené ovoce) a pojídáme skromný oběd. Já si dal kousek chleba, pár centimetrů klobásy a zcela luxusně na místě koupenou malou plechovku ananasového kompotu. Slunko peče a tak svlíkáme i trika a dopřáváme
zádům sluneční koupel. Máme
za sebou dopolední etapu pěkným údolím s prímovým sjezdem k chatě a před sebou ještě
nějakých deset kilometrů na
další chatu Teusajaure kde budeme spát. V tu chvíli to ještě
nevíme, ale za dvě hodiny objevíme vyfoukané a slunkem vyhřáté místo s pěti mrtvými lumíky. Dlouho nad nimi budeme
bádat a dumat proč tak najednou a na jednom místě. A na
výšvihu cesty uvidíme naposledy
panorama Sareku a večer bude
další sauna.
Devátý den, čtyři odpoledne. Chata Hukejaure. Slunečno, teplo. Roman nosí zvenku sníh a
strká ho do pevného igeliťáku od Leoše. A potom tím chladí levou Jirkovu nohu, která podezřele
otéká nad kotníkem. Diagnóza laické veřejnosti sice stanovila výron, ale poloha výronu nesedí.
(Až paní doktorka v Kiruně za pomoci rentgenu zjistila zlomeninu a nohu šoupla do dlahy.) Jirka
spadnul při mírném sjezdu, ale sluncem ztěžklý kousavý sníh a batoh na zádech udělali své a
obyčejnému, na pohled nevinnému pádu, dodali torzní moment překonávající mez pevnosti
lýtkové kosti. Jirka udával, že cítil lupnutí a bolest, ale vzhledem k tomu, že se postavil a trasu
dojel po svých, nikdo by neřekl, že si nohu zlomil. Měli jsme za sebou dva dny poměrně nevlídného počasí, kdy sněžilo a fučelo (jak mezi Šišákem a Luční boudou v Krkonoších). Do toho jsme
vřadili hodinový přesun autobusem, čímž jsme opustili Kungsleden a vydali se takovou smyčkou
přes Ritsem a Sitasjaure de fakto kolmo k ní. Dneska bylo od samého rána krásně. Nádherná
viditelnost nás rychle svedla z cesty a my se pustili nazdařbůh. Jenom si hlídali rámcově směr.
Krajina byla jiná než široké údolí Kungsleden, doširoka otevřené pláně, sem tam monumentální
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kopec. Takové roztahané Krkonoše střihnuté Českým středohořím. Zítra ráno se
Jiří rozumně rozhodne nepokračovat a
odfrčí na přivolaném skůtru do Nikkaluokty a autobusem do Kiruny, kde mu
paní doktorka v místní nemocnici řekne
to, co vy už víte. A dá mu to i vyfocené
na cédéčku!
Jedenáctý den, opět čtyři odpoledne.
Stojíme na ostré hraně sedla a koukáme
kudy se pustíme dolů k chatě Tarfala.
Cesta není moc zřetelná, na mapě byla
opět vyznačená jako letní, já se evidentně motám na nějaké převěji a tak z ní rychle couvám. Vpravo od nás sjíždí do údolí monumentální ledovec a hned vedle seraků se rýsují obloučky po sjezdu několika lyžařů, ale do toho se nám
s našimi ohraněnými běžkami nechce. Nakonec nás vycepovaná intuice vede doleva a přes několik sněhových a kamenitých polí hravě přeskotačíme až ke sněhovému poli na kterém už nasadíme lyže a kombinovanou technikou (viz Pátý den) dorazíme do údolí. Před námi zamrzlé jezero
v sevřeném údolí s několika ledovými splazy a ledopády. A za jezerem chata. Krása. Včera jsme
tečovali Kungsleden a dnešní etapa se hrubě vyplatila. Byla vkusnou ski-alpinistickou vložkou. Na
chatě jsme povařili, pohráli karty a připravili se psychicky na poslední den. Ten bude zítra, sjedeme do údolí, párkrát se ohlídneme na vzdalující se kopce a v Nikkaluoktě vezmeme autobus do
Kiruny. Kde čeká Jirka, auto, mobilní signál, civil a dvoudenní úmorná cesta domů.
Na samý závěr pár faktů. Najeli jsme nějakých 250 až 260km (údaj není jednoznačný, měli
jsme totiž dvě GPS!) s batohy okolo 12 až 15kg. Nastoupali nějakých 6000 výškových metrů.
Přespali na deseti chatách švédského klubu turistů (STF). Zhubli něco okolo 4kg (údaje se opět
liší!). Natvrdo otestovali lyžařskou back-country výbavu (široké běžky s hranami a šupinami) a
ocenili její výhody a konstatovali její nevýhody. Ochutnali několik švédských kulinářských instatních lahůdek – za sebe mohu prohlásit, že si mě získala šípková polévka v prášku, která byla delikatesní s ranními vločkami. Viděli spoustu sněžných kurů, něco sobů a jedno asi osmikusové
stádo losů (to byl opravdu zážitek). Potkali pár zajímavých a inspirativních lidí. Věřili byste, že
jsme narazili na bývalého východoněmeckého horolezce, který znal výborně našeho fotografa
Viléma Heckla, prožil tragédii českého horolezectví na Huaskaránu jako svou osobní a z piety
k nim se několikrát zúčastnil jizerské
padesátky? Dneska je z něj opálený
šlachovitý chlapík, který táhne za sebou
severskou tundrou s dvojicí sobě podobných zarputilců sáně s plnou polní,
vzdorují času a stáří a spí ve stanu
v polární divočině. Muselo jim být hodně přes šedesát. A tímto končím dnešní
vyprávění.
Horám a dálkám a vzdoru zdar!
24.4.2011, Martin Hannsmann
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Skialpy očima začátečníka
Musím předeslat, že jsem se ke sjezdovkám vrátil až v pozdním věku, kdy jsem už nemusel bojovat o
pozici ve frontě na vlek v Krkonoších, ale mohl vyrazit do Alp. Do té doby jsem vyznával jako jediný pohyb na
sněhu hodný kultivovaného sportovce - běžky. Když mne tedy Jirka Škrdlant pozval a Boženka přemlouvala k
účastni na skialpinistické akci v masivu Silvretty chvíli jsem váhal, ale pak kývl. Běžky mám v nohách a dolů
to přece nějak sjedu, ne?
Začalo to docela slibně – v klídku, v pozdním slunném odpoledni, výjezdem lanovkou a soustavou vleků
na kopec, do slušné nadmořské výšky. Pohled do mapy sliboval, že teď už s tím těžkým rancem na zádech
pojedeme až do cíle prvního dne z kopce pěkně v pohodě. Už jsem se viděl s půllitrem oroseného weißbieru
na prosluněné terase Heidelberger Hüte. Můj optimismu vzal za své v okamžiku, kdy se pode mnou do té
doby pevný podklad propadl o dobrý metr a batoh na zádech mně dal „nažrat“ se sněhu. Ukázalo se, že
sluncem vyšeptalý odpolední sníh se chová jak past na mamuty. Jen slabou útěchou mi bylo, že podobně
končili i mnohem zkušenější po mém boku. Někteří dokonce museli na sebevyhrabávání použít lopatku. A
tak jsem si zapsal první pravidlo – v tuhle dobu už každý zkušený skialpinista má sedět na chalupě u piva.
Následující den opět plechárna. Dbalí zkušenosti prvního dne a s ambicí být ostatním příkladem, jsme s
Boženkou vyrazili včas a jako první. Po nabrání docela slušné výšky se ale ukázalo, že jsme jaksi sami. Na
rozdíl od nás šli ostatní správným směrem. Pochopil jsem pravidlo druhé - že orientace i za jasného dne není
žádná trivialita a zbrklost se nevyplácí. Poté, co jsem se poslušně zařadil za zkušenější vychutnával si jeden
z těch dní, kdy počasí přeje, sníh drží a vrcholy lákají (tentokrát Breite Krone). Abyste si to vše užili, chce to
jen slušnou fyzičku. Pokud ji máte, stihnete nastavit své otlačené nohy slunečním paprskům na terase Jamtal Hüte ještě za tepla.
Třetí den ráno počasí, do kterého by v Čechách psa nevyhnal. Očekával jsem tedy logicky restday.
Dostalo se mi ale dalšího poučení - i když není vidět ani na krok, drobně mží a příslušníci alpských národů
hrají v teple karty, našinec bere lyže, bagáž a vyráží. Takový výlet v mlze s pomocí GPS (ještě že jsme ji měli)
a mapy má čistě virtuální podobu. Projdete plánovanou trasu, dobudete sedlo, vrátíte se na chalupu. Fotografická dokumentace mohla být zrovna tak dobře pořízena mezi Luční a Špindlerovkou a za jediného svědka o cestě máte záznam v GPS.
Čtvrtý den pro změnu zase plechárna a další zkušenost - mačky, lano, úvazek, pikl, prostě všechen ten
horolezecký vercajk jsem nevláčel v batohu zbytečně. Krásný hřebínek a posléze vrchol a výhledy z Dreiländerspitze za tu dřinu určitě stály. Sjezd na Wiesbadener Hüte po nabytých zkušenostech už byla brkančka. A
na hüte, ejhle, další poznání – na kdejaké horské chatě v Rakousku slouží krásné Češky a Slovenky. Některé
z výpravy chytala třetí míza, ale pivo a únava včas hormony utlumily.
Pátý, poslední den, mělo přijít vyvrcholení celé akce - výstup na Piz Buin. Pochopitelně ráno bylo hnusně, déšť se sněhem, viditelnost nula. Samozřejmě jsme vyrazili. Prosmýkli se pod serakovým zlomem a
v mlze nabírali výšku ve víře, že se počasí zlepší. Nezlepšilo. V sedle pod finálním výstupem jsme spolu
s několika dalšími výpravami ještě chvíli váhali, ale pak to otočili a mazali dolů. Před námi byl ještě mnohahodinový sjezd do údolí, k autu. Padaly hlášky, že alespoň máme důvod se sem příští rok vrátit a podobně, a
tak jsme zklamání z nedobytého vrcholu postupně vytěsnili. Dobrá nálada se definitivně vrátila v Ischglu u
auta při shledání s dobře vychlazeným českým lahváčem (jakou náladu měl Zdeněk, který řídil, si už nepamatuju).
Dovětek:
Troufám si tvrdit, že po těch pěti dnech už vím, co skialpinismus obnáší. Koluje hláška, že v tomto
sportu se vzácně snoubí to nejhorší z běžek a sjezdovek. Je pravdivá, ale o to jsou pak zážitky krásnější.

Honza Kábrt
Termín: 2. – 6.4. 2011
Osazenstvo: Jirka Škrdlant, Dalibor Gut, Zdeněk a Zuzka Sedláčkovi, Martin Forejt , Boženka Valentová,
Honza Kábrt.
Trasa: start na parkáči v Ischglu, Heidelberger Hüte (2264), Breite Krone (3079), Jamtal Hüte (2165), Dreiländerspitze (3197), Wiesbadener Hüte (2443), Galtür, Ischgl.
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SOBI, KLOKANI, LVI , LACHTANI
cesty za polární kruh i do tropů
ADVENTURE HOLIDAYS se v roce 2011 nadále snažila být věrna svému názvu, a tak kromě
(pro nás) už nepříliš vzrušujícího jarního a podzimního lezení a slaňování s bezpočtem holandských a
německých teenagerů na krušnohorských skalkách připravila i 3 větší akce do různých končin zemské koule. I když na lezení kromě jedné z nich nedošlo, zúčastnilo se jich opět několik členů či příznivců RAČe, a tak se odvažuji o nich napsat report i do tak prestižního magazínu, kterým je Račenka.
Se zmíněným trápením se (občas) s lezoucími a slaňujícími školáky pomáhali též někteří RAČisté, za což jim vyslovuji velký dík.
Ty 3 cesty byly:
s lyžema za krásami zimního Laponska (3 členové RAČe)
Austrálií od Tasmánie až po Darwin (2)
Z Johannesburgu přes Botswanu a Namibii do Kapského Města (1)

Hluboký prašan, zimní scenérie, útulné chaty, sobi, sauna, polární záře –
- to jsou dominující dojmy z cesty do Laponska na konci zimy (26.2.-8.3.). Při vlastní cestě asi
ten boj s prašanem, do kterého jsme i s širšími lyžemi v případě, že jsme v lese nenatrefili starou
zavátou stopu po sněžném skútru, místy zapadalo po břicho a postupovali tempem hlemýždím.
S odstupem ale převažují vzpomínky na kouzlo severské přírody, na putování po zamrzlé řece či na
daleké výhledy na hory i bílé pláně finského Laponska.
Laponsko, kam jsem se rozhodl uspořádat akci, k čemuž mne ponoukalo i několik zimomilovných jedinců, mne lákalo už dávno, ale stále jsem váhal do které jeho části se vypravit. Norsko?
Švédsko? Finsko? Rusko? Do území všech těchto zemí zasahuje. Rusko by bylo asi nejdobrodružnější,
ale je tam třeba vízum a asi více času na přípravu. Norsko je blízko oceánu a tudíž lze s větší pravděpodobností počítat s nejistým počasím. Hlavní rozhodování tedy bylo mezi Švédskem a Finskem. Do
švédské Kiruny byly o něco dražší letenky, a tak padla volba na Finsko. Vypravil jsem se do Kiwi nakoupit mapy a začal se topit v jejich množství a ve zdlouhavosti studia finských místních názvů a
zjišťování hlavně ze souřadnic, z které oblasti vlastně jsou. Nejlépe se to zadařilo pro oblast národního parku Urho Kekkonen, a tak tedy pojeďme tam. I ze studia různých podkladů z internetu se to
zdála být volba nejjednodušší a nejlépe zdokumentovaná.
Národní park Urho Kekkonen či Urho Kekkosen (v této podobě se vyskytuje ve finsky psaných
textech) je pojmenován po někdejším finském presidentovi a je druhým největším ve Finsku. Rozkládá se na ploše km2 v SV části země a jeho východní hranici tvoří hranice s Ruskem. Východiskem do
parku je městečko Saariselkä ležící ve výšce kolem 300m na 68°25´ sev.šířky (tj. necelé 2° = cca
200km za polárním kruhem), popř. blízká Kiilopää. Většina parku je hornatým územím a i když nejvyšší vrchol Sokosti dosahuje nadmořské výšky pouhých 718m, méně než Kozákov v Českém ráji,
jedná se o docela slušné kopce, které sice nemají velehorský ráz, ale jejich temena se vypínají do
výše několik set výškových metrů nad hranici lesa, která je zde kolem vrstevnice 400m. Nejnižším
bodem – kolem 100m n.v. – je výtok řeky Lotti do Ruska.
V parku je několik desítek chat, dřevěných či klasických laponských z rašeliny, určených
k jednoduchému přespání, jedná se o chaty bez chatařů obhospodařované tamější lesní správou
(Metsähallitus). Velikosti jsou různé - od 2 po 20 osob. Všechny chaty jsou volně přístupné, ty větší
bývají ale rozděleny na dvě – většinou téměř totožné - poloviny. Volně přístupná a zadarmo je pouze
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jedna z nich, druhá je zamčená a je třeba ji zarezervovat a zaplatit zmíněné firmě, od které se nafasuje klíč. Ta část zdarma má sloužit individuálním návštěvníkům, ta placená pak organizované turistice či jakýmkoliv větším skupinkám. Pro otevřenou chatu je snadno zapamatovatelný termín autiotupa, pro uzamčenou pak ještě snadnější varaustupa. U některých chat pak je sauna, což by mohlo být
velmi příjemné.
Kromě rozhodování „kam?“ bylo třeba rozhodnout ještě „kdy?“ a „na jak dlouho?“ Příliš časný termín hrozil přílišnými mrazy a krátkými dny, termíny později v březnu pak obsazenými chatami.
Termín překlenující údobí mezi výročím Vítězného února a MDŽ se pak ukázal být asi optimálním.
Mirek Jakeš, který se ve stejných místech nacházel o 1-2 týdny dříve, si na rozdíl od nás užil (ve stanu) mrazy klesající pod -30°C, a opravdu na pozdější březnové termíny by bylo obtížné zajistit volné
chaty. A délka kolem 10 dnů byla taky tak akorát.
Řešíme vybavení. Většina se rozhodne pořídit či vypůjčit „back country“ lyže, které jsou o
něco širší než normální běžky, mají hrany a hodí se k nim jiné vázání na pevnější a teplejší boty. Jen
někteří zůstávají u klasických běžek. Hůlky by neměly být příliš dlouhé a měly by mít co největší talíře. Hladkou skluznici a mazání nebo „šupiny“? Co třeba „tuleňáky“ – brát/nebrat? Další klíčovou
součástí je „pulk“, sáňky, na které bude potřeba naložit vybavení. Od skupinky kamarádů, kteří se
naprostou shodou náhod chystají také do Laponska se dozvídám, že Václav Šatava z Jablonce, který
jezdil do Laponska se skupinama z UK, rozprodává svoji velkou zásobu pulků, a to za velmi dobrou
cenu, takže je od něj po dohodě s ostatními zakupuju skoro pro všechny. Na Nový rok je pak testujeme v Jizerkách a zdají se být skvělé. Jedná se vlastně o malé plastové dětské pekáče, které nakoupil
ve Finsku, a které dovybavil o tažné plastové trubky s karabinkama, kterými se připínají k úvazku
kolem pasu. Pekáče jsou podobné těm, co se vyskytují v Čechách, ale jsou vhodnější, stabilnější. Co
sněžnice? Brát či nebrat? Další otázkou, zda brát stan(y), pro případ, že nedojdeme k chatě a bude
třeba nouzově zabivakovat. Kolik jídla a jaké? Jaký vařič a nádobí? ….
Předběhnu a zmíním, jak se co osvědčilo. Back country lyže byly lepší než běžky, bezesporu.
Sporné je, zda by nebyly vhodné skialpy, i když jsou těžké. Ovšem pro boj s prašanem jsou
místní znalci vyzbrojeni širokými „skočkami“ o délce až 280cm s vázáním na pero podobné starému
kandaharu. Ty si asi těžko někdo u nás bude pořizovat. S naším vázáním se občas vyskytl problém, že
bota zamrzla ve vázání. I z tohohle důvodu bylo dobré mít sebou náhradní boty, nejlépe sněhule –
pak mohla bota zůstat na lyži až do doby, než se ji podařilo sejmout s pomocí teplé vody. Též není na
škodu si pro tento účel nechat zbyteček horkého čaje v termosce. Pulky z Jablonce se osvědčily poměrně znamenitě. Honza Čurda, žijící v německém Heilbronnu si přivezl „úžasný“ „profesionální“
veliký pulk se zabudovanou plachtou na přikrytí nákladu – hned první den mu odešlo uchycení a
vůbec se s ním natrápil dost. Petru Štykarovou překvapil Honza ještě asi větší obludou, kterou ji před
odjezdem dodal. Neodvážila si ji vzít sebou a koupila si v samošce v Ivalu něco mezi přepravkou na
maso a dětskou vaničkou. Převracela se a tím, že byla širší než pulky nás ostatních, prorážela sníh i
tam, kde už ostatní projeli. Sněžnic jsme měli několik párů, ale většina je vůbec nepoužila. Potvrdila
se mi zkušenost z minula. Tam, kde se dá jít pohodlně na sněžnicích, se dá jít pohodlněji na lyžích. A
tam, kde se lyže příliš boří, se boří sněžnice stejně, ne-li víc. Potkali jsme partu Francouzů na sněžnicích, byli dost odrovnaní. Pro jednoho, který měl nohu rozedřenou do krve, přilétla helikoptéra. Stan
jsme někteří měli, ale nebyl potřeba. Asi jde risknout jet bez něho, jen se žďárákem (??). S jídlem to
není třeba přehánět, i když spoléhat na to, že si někdo jako Honza Č. přiveze asi 5kg uzeného bůčku
navíc a pak ho bude ze zoufalství rozdávat, by se nemuselo vždy zadařit. I když na některých chatách
bylo jídla dost po jemu podobných, kteří asi neměli komu je rozdat. Základní potravinou do zimy je
samozřejmě špek, sádlo, škvarky a slivovice. Jsou to potraviny nejen chutné, ale podle nejnovějších
vědeckých poznatků - na rozdíl od doposud protěžovaných rostlinných a umělých tuků - i zdravé J.
Vařiče jsme moc nepoužívali, i když jsme v Ivalu bez problému sehnali bombičky na VARy. Na všech
chatách byly vařiče a základní nádobí. Několik bombiček jsme vůbec nenačali – vzali nám je pak
v krámě nazpět a mohli jsme si vybrat zboží ve stejné hodnotě.
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Podle mapy 1 : 100 000 z Kiwi jsem vytvořil trasu tvořící okruh ze Saariselky do Saariselky
s přespáním každou noc na jiné chatě a požádal o příslušné zarezervování. Více jak polovina
z objednaných chat, zejména ty blízko Saariselky, byly už zadané. A tak jsem to celé překopal. Usoudil jsem, že se nám nějak podaří dostat na odlehlejší část NP a odtamtud půjdeme do Saarisälky,
resp. do Kiilopy. Celkově to bude trasa o hodně kratší a na každé chatě budeme spát 2 noce. Takže
vždy jeden přesunový den natěžko a poté jeden den s výletem do okolí nalehko. Ještě, že ty chaty
byly zadané!! Tenhle scénář se ukázal jako mnohem vhodnější a dal se přežít celkem v pohodě přesouvat se s nákladem každý den by nebylo moc veselé.
Považoval jsem za únosný počet účastníků maximálně 8-10 osob, ale bylo nás nakonec 11.
Letěli jsme s Finnairem přes Helsinky do města Ivalo, které leží na jih od velkého jezera Inari. Jezdí
odtamtud jednou týdně autobusová linka do ruského Murmansku, jenže v jiný den, než jsme potřebovali. V Ivalu jsme přespali v chatce v kempu a nechali tam futrály od lyží, které byly třeba, aby nám
vzali lyže do letadla (vždy několik párů svázaných dohromady kvůli úspoře). Ráno pro nás přijel objednaný taxík-mikrobus, sjeli jsme vybrat domluvenou mrtvou schránku s klíčem od chat (jeden
universální) a nakoupit. Poté sbohem civilizace. Jedeme po dobré asfaltce asi 30-40 km směrem
k hraničnímu přechodu Raja-Jooseppi. Asi 8km před ním podle mapy i GPS odhadujeme místo pro
výsadek, nakládáme bágly na pulky, nazouváme lyže a vyrážíme po staré stopě po skútru směrem na
jih k řece Lotti (či Lutto či Lotto; všechna tato jména se vyskytují), pak proti proudu jejího přítoku
Suomujoki a pěkným bočním údolím k první chatě
Nějak jsem se moc rozmáchl, na popis jednotlivých dnů (každý byl jiný, vůbec to nebylo jednotvárné!) už není místo a tak k vlastnímu průběhu akce jen stručně.
Spali jsme na celkem 6 chatách s úžasnými jmény – Jyrkkävaara, Muorravaarakka, Sarvioja,
Luirojärvi/Kuusela, Tuiskukuru a absolvovali 2x saunu. Chodili jsme s nákladem jenom 8-17 km denně kromě dne posledního, kdy jsme museli za den zdolat skoro 30km. Celou dobu jsme z toho měli
obavy, protože těch cca 15km za den s nákladem bylo někdy tak akorát, ale nakonec jsme i den
dlouhý přesun zvládli docela v pohodě, protože nevedl už místy, kde bychom se bořili do hlubokého
prašanu. Celkem jsme s pulkama urazili asi 100 km a navíc podnikli několik hezkých výletů
(několikrát se jednalo o průzkum další cesty) nalehko. Na nejvyšší kopec Sokosti jsme nevystoupili,
jenom na druhý nejvyšší Ukselmapää (698m). Počasí k nám bylo velmi milosrdné – teploty ve dne
neklesaly pod -15°C, nejčastěji se pohybovaly kolem -5°C, -10°C, jeden den se dokonce nebezpečně
přiblížily nule. V noci občas venku přituhlo k -20°C, což nám uvnitř v chatě ale nijak nevadilo. Někdy
bylo pod mrakem, někdy svítilo sluníčko, fujavice se sněžením byla jen jeden den, kdy jsme přecházeli přes hřeben proti větru soutěskou Pirunportti (550m), což bylo dost bojovné. Hrubá orientace
podle mapy byla většinou bez problému, mlhy, které by ji asi dokázaly jaksepatří ztížit, se naštěstí
moc nekonaly. Obtížnější bylo občas sledovat starou stopu, každé vybočení bylo potrestáno nerovným bojem s prašanem, který by osamocený poutník asi nezvládl. Prvních 6 dní jsme byli absolutně
sami, až u jezera Luirojärvi, kde je více chat pohromadě, jsme potkali skupinu mladých Finů na instruktorském kursu. O den později jsme se pak potkali se spřízněnou skupinou z Prahy, která šlapala
opačným směrem a měla za sebou teprve první 2 dny, a na poslední chatě ještě natrefila onu skupinku Francouzů na sněžnicích. To bylo vše. Poslední noc nás pak v Kiilopě, kde už jsme si užívali pohodlí
ubytovny, odměnila obzvláště vydařenou polární září. Pěkná akce.

Sněhová vánice na Tasmánii i pekelné vedro na severu Austrálie –
- to byly protiklady jarního (tam podzimního) zájezdu do Austrálie, jehož příprava bojovala
ještě více než kdy jindy se základním dilema – stihnout toho hodně, ale taky si to užít a neprojezdit
všechen čas v autě. Mnoho lidí si neuvědomuje, že Austrálie je kontinent téměř stejně velký jako
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Evropa, a že požadavky, aby v zájezdu byla pokud možno Tasmánie, Queensland, taky Nový Zéland,
Uluru, Arnhemská země, Kakadu NP, Velká korálová bariéra, opálové doly, pobyt u Aboridginců,
atd., jsou podobné, jako by někdo chtěl mít v 4-týdenním zájezdu kaňoning ve Španělsku, výstup na
Mt. Blanc, Nordkap, jezero Lochness, antické památky a procházku po Rudém náměstí. To nestihnou
ani Japonci.
Snažím se odolávat tlakům na podobné uspořádání a připravuju trasu cesty s naším australským kamarádem Karlem Dostálem. Cenné tipy mi dal také Adam Piňos, který pracoval na ambasádě
v Canbeře několik let. Výsledkem byl tento plán.
1.část - letět do Sydney a podél pobřeží se přesunout do Melbourne.
2.část – přeletět na Tasmánii a projít si pověstný Overland Track
3.část – vrátit se na kontinent a projet si krásná místa na pobřeží západně od Melbourne
4.část – Australské Alpy od jihu k severu a odlet do Alice Springs
5.část – West McDonnel Ranges, přesun na sever, Kakadu NP a odlet z Darwinu do Sydney
6.část – Blue Mts.
Neměl jsem srdce někoho odmítat, a tak nás nakonec bylo 17(!). Bylo to komplikované kvůli
několikerému půjčování aut a zajišťování vnitrostátních letenek, ale jinak to bylo OK a k žádné inzultaci ze stran účastníků proti mně kvůli tomu nedošlo.
Letěli jsme s Emirates s noclehem v Dubai, na prohlídku města bohužel nebyl čas. Přelet Dubai-Sydney byl pořádně dlouhý, zážitkem byl pohled na pusté hory v Ománu a na Maledivy. Pak už
jen dlouhý let nad Indickým oceánem. Ráno 24.3. přistání v Sydney, vyzvednutí 2 vanů a jednoho
normálního auta a trochu dobrodružné hledání zamluveného hostelu. Sydney se nám (asi všem)
líbilo, má příjemnou uvolněnou atmosféru – velký kontrast proti snobskému na odiv stavěnému
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bohatství v arabské Dubai. Pak už cesta na JZ, eukalyptové lesy, první klokani, krásné pobřeží. Počasí
moc nepřeje, je docela zima a dost prší. Asi nejvíce se nám líbí v Croajingolong NP u řeky Thurra,
přestože nám tam drzá kokabura (ledňák obrovský) krade maso přímo z roštu. Svérázný správce
majáku na Point Hicks nechápe, proč jsme se octli zrovna tam. Adame, díky za tip! Ještě, že plánovaná návštěva Wilsons Promontory (nejjižnější bod australského kontinentu) nebyla možná kvůli zaplaveným silnicím a nemuseli jsme tudíž tak pospíchat.
V Melbourne po dlouhém bloudění po předměstích vpadneme uprostřed noci k Dostálům.
Eva je cvičitelka jógy a má za tím účelem v baráku tělocvičnu, a tak mne přesvědčila, že i když je nás
tak obrovský počet, tak se v pohodě vejdeme. Karel podává české pivo, které dováží (Klášter), Eva
připravila úžasné lahůdky. Moc nespíme, brzo ráno se přesouváme na letiště a letíme přes Bassův
průliv do Launcestonu na Tasmánii, kde nás čeká Lee z Tiger Wilderness Tours s objednaným mikrobusem a odváží nás do Cradle Valley v nár.parku Cradle Mountain – Lake St. Claire. Zde se registrujeme na z Prahy zaplacený Overland Track a po popojetí k parkovišti u Dove Lake vyrážíme vzhůru do
hor.
Overland Track – toť několikadenní putování tasmánskou divočinou od severu k jihu, od chaty
k chatě. Bizarní krajina a rostlinstvo, eukalyptové i jiné lesy, obří cykasy a kapradiny, rašeliniště, řeky
s hnědou až černou vodou, vodopády, množství jezer, zmoklí klokani a wombati, staré zálesácké
sruby chráněné jako památka na první trappery, a v našem případě déšť, mokrý sníh, mlha, vítr,
teploty kolem nuly, totálně promáčené boty a neustálé pokusy něco usušit. Cesta většinou vede po
dřevěném chodníčku pokrytém proti uklouznutí „králičím“ pletivem, často ale chodník chybí a nezbývá než kráčet loužemi a čvachtající bažinou. Pokyny navíc vtipně nabádají, že se nemá z pěšiny
ukračovat a louže neekologicky obcházet. Počasí nebývá na Tasmánii nikdy přespříliš vlídné, několik
místních nás ale nezávisle ujišťuje, že tak ohavné v tuto roční dobu nebylo už 15 let. Na všech chatách jsou sice kamna a dost paliva – plyn nebo uhlí (!) – ale nad každými kamny také velký teploměr
a příkaz nevytápět místnost na více než 10°C. Dost jsme na něj nedbali. Ale nutno uznat, že i při
velké návštěvnosti treku je díky vzornému chování návštěvníků příroda kolem prakticky nepoznamenána. Nikde není vidět jediný odpadek, ani vajgl od cigarety, nikde není nasráno. U každé chaty je
ekologické WC, obrovská stavba velká skoro jako vlastní chata s podrobným návodem, jak vykonávat
jednotlivé druhy potřeby. Vlastní chaty jsou velmi prostorné, většinou pro spaní kolem 20 osob,
přesto jsou trekaři nabádáni, aby si nesli stany pro případ, že je chata obsazena. Pro stany jsou kolem chat připraveny plošiny z prken. My jsme sice na žádné chatě nebyli úplně sami, ale vždy jsme se
přesto vešli, stany by se nám stavět opravdu nechtělo. Horší je to určitě v hlavní sezoně (prosinecleden). Z treku je možno dělat krátké postranní výlety. My jsme plánovali výstup na tasmánskou
nejvyšší horu Mt. Ossa (1617m), ale mlha a hlavně sněhová vánice, která nad hranicí lesa (10001100 m) panovala, nás odradila. Trek končí u jezera St. Claire, kam jsme po šesti dnech došli a motorovou lodí se přepravili do jižní brány NP v Cynthia Bay. Přes všechny útrapy se jednalo o velkolepou
záležitost.
Do Cynthia Bay pro nás druhý den ráno přijel Lee s mikrobusem a odvezl nás do Hobartu.
Zbytek dne jsme si prohlédli město a zbýval ještě den na výlet po Tasmánii. Využili jsme jej skvěle,
mj. jsme navštívili svérázného krajana Honzu Zappnera žijícího v dřevěném srubu ve Franklinu u řeky
Huon, přítele cestovatele Miroslava Zikmunda, a dojeli, až kam to jde autem nejdále na jih do Recherche Bay, kde nám GPS ukázala 43°35´ jižní šířky. V noci jsme odlétli zpět do Melbourne a dorazili
opět k Dostálům.
Pobřeží oceánu západně od Melbourne je pověstné svými scenériemi a věnovali jsme mu
další 2 dny. Velká část je chráněna v nár. parcích Great Otway a Port Campbell. Je to opravdu paráda. V menší či větší vzdálenosti od pobřeží vede Great Ocean Road. Nejznámějším místem je asi
soubor útesů „12 apoštolů“ a stejně krásná je o kus dále rokle Loch Ard. Po vykoupání v ní otáčíme a
vracíme se do Melbourne.
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Na další putování se připojuje Karel a jeho kamarád Jura a probíhá v jejich režii. Cílem jsou
různá místa v Australských Alpách, které znají dokonale. Hory jsou dost daleko, první den prakticky
celý trávíme přesunem do Alpine NP a až v jeho závěru stoupáme serpentinami vysoko do hor po
Great Alpine Road do sedla (cca 1800m) pod Mt.Hotham (1868m). V r. 2006 postihly rozsáhlé eukalyptové lesy velkoplošné požáry, z kterých se jen pomalu vzpamatovávají. Obrovské šedivé rozlohy
holých kmenů působí skličujícím dojmem stejně jako pusté lyžařské středisko se sítí odstrojených
lanovek a vleků a jedinou otevřenou hospodou, které ožije až v zimě. Druhý den ráno vstáváme ještě
za tmy a po asi 10km dlouhém hřebeni The Razorback bez výraznějších výškových rozdílů zkoušíme
dosáhnout vrcholu Mt.Feathertop (1922m). Daří se to pro nedostatek času jen některým a bohužel
v mlze. Pokračujeme v jízdě horami, přejíždíme hranici mezi Victorií a New South Wales, přejíždíme
největší australskou řeku Murray, která zde na horním toku žádným veletokem není, a navštěvujeme několik velmi pěkných míst mj. i to u řeky Geehi, odkud je fotografie na přebalu známé desky
„Písně z ohně eukalyptu“, na kterou si někteří pamětníci jistě vzpomenou. Nafotili ji tam naši průvodci, kteří tam s Greenhorny (tehdy Zelenáči) pobývali. No a ještě zbývá vystoupat na nejvyšší australskou horu Mt.Kosziuszko (2.229 m), kterou naše dámy překřtily na „Kočičku“. Vzhledem k použití
lanovky z lyžařského centra Thredbo (vybudovaného českým emigrantem) se nejednalo o extrémní
výkon. Až skoro na vrchol vede od horní stanice lanovky cesta z ocelových roštů, která sice nevypadá
nijak krásně, ale účinně chrání horskou vegetaci před botami množství návštěvníků, které tam každoročně projde. Je krásný den, teplota kolem nuly, hory jsou posypané čerstvým sněhovým popraškem, poslední den v horách si užíváme. Na vrcholu potkáváme Američana, který si plní sen vystoupit
na nejvyšší body všech světadílů a většinu už má za sebou. No Kočička byla určitě nejlehčím. Zajímavé bylo, že za nejvyšší bod Evropy považoval ne Mont Blanc, ale Elbrus, který jinak většina zápaďáků
včetně geografů přiřazuje do Asie.
Sjíždíme z hor a z Canberry (někteří ze Sydney) letíme do Alice Springs v centru kontinentu.
Máme zpoždění, zřejmě kvůli Aboridginci v klepetech, kterého eskortují dva policisté a usazují vedle
nás. Někteří účastníci zájezdu jsou z toho mírně nervózní, ale chlápek se chová velmi klidně a soudím, že let v letadle pro něj musel být silný zážitek. Z města odjíždíme na západ a navštěvujeme
několik pěkných míst v West McDonnel Ranges. Ač jsme v poušti, v soutěskách sevřených rudými
skalami se drží voda celý rok, je možno jimi proplavávat a kochat se přitom nádherným okolím. Dali
jsme jim přednost před poměrně hodně vzdálenou Uluru Rock, o jejíž úžasnosti nelze pochybovat,
ale od jejíž návštěvy mne odrazovala představa stovek turistů, které bychom tam nutně potkali.
Zpět do Alice Springs a abychom si přičichli k australským vzdálenostem dlouhou cestu na
sever absolvujeme po silnici. Je jí známá Stuart Highway. Pokud po ní někdy pojedete, tak nezapomeňte zastavit u Devil´s Marbles - Čertovy kuličky, míněny jsou kuličky na cvrnkání. Jedná se o kamenné, téměř dokonalé koule o několikametrových průměrech, kterých je tu několik desítek. Dalším
skvělým místem jsou horké prameny u městečka Mataranka. Ty už jsou ale na severu, kde poušť a
polopoušť vystřídal bujný tropický les vzpamatovávající se z nedávných záplav. Jím protéká modrá
horká řeka, v jejímž proudu lze dle libosti plavat mezi tlející vegetací. Na odpočinkový den náramné
místo. Také Nitmiluk NP (dříve Katherine Gorge) nás nezklamal, i když kvůli vysokému vodnímu stavu nám nepůjčili kanoe a i když jsme tam málem zdechli vedrem a zachránila nás na poslední chvíli
jen koupel pod vodopádem. Vyvrcholením měl pak být NP Kakadu, který byl naopak trochu zklamáním, nejen kvůli píchlému kolu a marnému shánění opravy. Velké vzdálenosti, drahý vstupní poplatek, hodně turistů, drahé kempy a služby, nejhezčí místa autem nepřístupná kvůli záplavám, po 2
dnech a spoustě km vyjíždíme ven, aniž bychom toho nějak moc viděli a dojíždíme do Darwinu, odkud většina z nás druhý den letí do Sydney.
Ze Sydney ještě podnikáme 1-denní výlet do známých Blue Mts. Nečekal jsem od nich mnoho,
ale jsou velkolepé. Pískovcové skály svou mohutností a rozlehlostí připomínají krapet skály v Sasku,
barva pískovce je ale rudá, a výstupů je v nich vyrobeno minimálně. Tam, kde jsme byli, se lézt ani
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nesmělo, nevím, nakolik zákaz platí v celém pohoří. Byl začátek dlouhého víkendu, všude bylo hodně
lidí, to bylo jediné minus, jinak se jednalo o důstojný závěr výletu.
Karel Dostal tvrdí, že většině návštěvníků se Austrálie líbí až napodruhé, napoprvé prý bývají
zklamáni. Mě Austrálie nadchla napoprvé a hodně…
Sloni, lvi, žirafy, útoční střevlíci a neúspěšný výstup na africký Matterhorn

Jižní Afrika
Abych vykompenzoval asi zbytečnou košatost popisu předchozích 2 cest, podzimní zájezd do
jižní Afriky zkusím popsat jen stručně. Podzimní u nás, na jižní polokouli samozřejmě naopak, i když
v místech kam jsme cestovali, se vegetační období řídí tím, kdy tam prší, a ne tím, zda je léto či zima.
Hlavním cílem cesty byla NAMIBIE, kdysi Jihozápadní Afrika, kterou jsme projeli od severu
k jihu. Nejprve jsme se ale do ní museli dostat, protože jsme neletěli do jejího hlavního města Windhoeku, ale do jihoafrického Johannesburgu. Ten jsme vynechali, krátce jsme navštívili hlavní město
JAR Pretorii a valili na horký sever. Hned druhý den došlo k zápasu entomologa Jardy Broučka
s obřím střevlíkem, který v předtuše toho, že bude vhozen do smrtičky, bránil se vystříknutím pálivé
tekutiny na nepřítele. Mířil přesně na oči, naštěstí trefil jen skla brýlí a Jardův ksicht, který následky
útoku potom nesl několik dní. Přesto nebyl puštěn na svobodu a je zřejmě již nabodnut na špendlíku. Stejný den jsme překročili hranice do Botswany, bývalého Bečuánska. Tu jsme projeli napříč a po
krátkém zdržení v oblasti delty Okavanga vjeli tedy do Namibie na hraničním přechodu Mohembo,
který je zároveň vjezdem do rezervace Mahango. Ten je kromě obřího baobabu, pěkné krajiny a
množství zvěře zajímavý tím, že jednoho z rangerů tam dělá černoška, která studovala v Brně. Poté,
co jsme jí poreferovali, co dělá Karel Gott, jsme pokračovali dále. Navštívili jsme pěknou stolovou
horu Waterberg Plateau, strávili několik dní v Etosha NP, projeli hustě obydlený Owamboland a
dojeli k (suchým) vodopádům Ruacana na hranicích s Angolou. Ač jsem byl vysmíván, že chci ukazovat vodopády bez vody, nakonec se všichni shodli, že jsou pěkné i tak. Bohužel další cesta podél
hraniční řeky Kunene k (mokrým) vodopádům Epupa, nám byla rozmluvena domorodci, coby nesjízdná pro naše vozidla. Atraktivní Kaokaland s polonahými, blátem s omastkem pomazanými krasavicemi z kmene Himbu, jsme tedy trochu ošidili a polopouštěmi pokračovali na jih k jednomu
z nejhlavnějších cílů, k hoře Spitzkoppe (1.728 m) , která má přívlastek „jihoafrický Matterhorn“.
Tahleta nádherná hora z krásné pevné rudé žuly je sice nižší než skutečný Matterhorn, ale
krásou svého tvaru se mu vyrovná. Z dálky (a z některých směrů i zblízka) má tvar dokonalého kuželu
a dlouho vzdorovala pokusům o slezení. Jak napovídá název, je dost špičatá, německé jméno pak
připomíná, že Namibie byla kdysi německou kolonií. Původně nebylo v plánu na ni stoupat, protože
se však ve výpravě sešlo 5 (zčásti už jen bývalých) horolezců, bylo dohodnuto si pro jistotu sebou
nějaký ten materiál přeci jenom vzít. Budiž řečeno, že hlavní iniciativa pocházela od příslušníka HO
RAČ, který kromě přípravy smrtiček měl čas ještě stáhnout z netu popis výstupu, bez kterého, jak se
později ukázalo, bychom neměli asi sebemenší šanci výstupovou cestu nalézt. Vyzbrojeni popisem,
jsme ji sice nalezli, poté však několikrát ztratili, a když jsme se v 1 odpoledne nacházeli teprve před
klíčovými 5 délkami, ke kterým bylo třeba prolézt skrz celý kopec a 60m slanit, usoudili jsme, že
bychom asi večerní opékání masa nestihli, a hlavně, že bychom dalším stoupáním mohli ohrozit další
program výletu, pomineme-li smrt přehřátím a žízní. Na rozdíl od alpského Matterhornu se zde totiž
nezápasí se sněhem, letem a mrazem, ale naopak s ukrutným vedrem. Při pádu pak hrozí nabodnutí
se na některý z obrovských pichlavých pryšců. A tak jsme teda slanili, ve skalní jeskyni pak čekali, až
pomine největší žár, abychom sestoupili až na úpatí, kde nás čekali kamarádi. Jestli tam někdo pojedete, nepodceňujte tenhle kopec! A nebude-li se vám chtít sápat se na vršek, přesto se tam zajeďte
podívat. Zalézt si můžete na mnoha skalách a skalkách v okolí vlastní hory. Ale i pro nehorolezce
procházka bizarními skalami je nevšedním zážitkem.
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Sjíždíme na pobřeží Atlantiku. Většinou, když se sjíždí z hor do nížiny, teplota stoupá. Tady je
tomu přesně naopak. Během necelých 100 km klesne o celých 15 stupňů z 32°C na 17°C. Může za to
studený Benguelský proud. Zatímco na opačné straně Afriky ve stejné zeměpisné šířce teplota vody
v Indickém oceánu svědčí korálům a různým tropickým potvorám, tady svědčí lachtanům, tučňákům
a velrybám. Taky Afrika – ale trochu jiná, než jaká je v zažitých představách. Pobřeží je totálně pusté
a má přívětivé jméno Sceleton Coast – Pobřeží koster. Vyznačuje se vysokým počtem vraků lodí,
které u něj ztroskotaly. Pokud se z nich někomu podařilo dostat na břeh, neměl moc velký důvod
k radosti, šance na přežití byly malé. Přesto do jednoho z mála obydlených míst na tomto podivném
pobřeží, do poměrně malebného města Swakopmund, jezdí tisíce lidí trávit dovolenou. Jedná se
většinou o Němce, které sem dopravují charterové lety z Evropy, aby si připomněli dobu, kdy kus
Afriky patřil Německu.
Mezi oceánem a náhorní planinou se rozkládá jedna z nejsušších pustin na zeměkouli – poušť
Namib. Letošní rok i zde zapršelo, a proto nám to ani tak nepřipadá. Projíždíme po „Welwitschia
Drive“, podél níž rostou jedny z nejpodivnějších rostlin, velké a některé až 3000 let staré Welvitschia
mirabilis, nocujeme ve vyschlém korytě řeky Kuiseb a dojíždíme do Sesriem, asi jedinému místu,
odkud se dá snadno dosáhnout pásmo obrovských rudých dun. Bez jejich návštěvy by asi žádná
cesta do Namibie nebyla úplná. Pak přejíždíme Namibii od západu na východ a využíváme před 4
roky otevřeného přechodu do JAR v Mata-Mata, kterým zároveň vjíždíme do Kgalagadi Transfrontier
Parku (dřívější Kalahari Gemsbok NP). V něm trávíme další 2 dny, přesouváme se Severním Kapskem
na jih k vodopádům Augrabies na řece Orange a pak přes polopoušť Great Karoo do oblasti Cederberg (Cedrových hor), kde podnikáme celodenní výšlap vedoucí fantastickými soutěskami Wolfsberg
Crags a po temeni pískovcové stolové hory se spousto věžiček a různých bizarních útvarů k mohutné
skalní bráně Wolfsberg Arch. Následuje závěr výletu – Kapské Město, se Stolovou horou, Mys Dobré
Naděje a okolní atrakce, a pak už jen let do Dubai a poté nad pustými už zasněženými horami íránského Zagrosu, nad jezerem Van v Turecku, a nad Evropu zahalenou do nízké oblačnosti, z které
krásně vyčnívá celý oblouk rumunských Karpat a ostrov pohoří Apuseni. A nakonec do pošmourného
podzimu v Praze.
A protože jsme horolezecký oddíl, tak pár doporučení pro ty, kteří o lezení už pouze nemluví,
ale občas se mu i aktivně věnují. I když jet do Afriky pouze lézt by bylo trochu škoda, pro lezce tam
jet a nezalézt si by byla škoda rovněž. Takže v Namibii byste nalezli krásné lezení např. na stěny Waterberg Plateau, určitě také v nejvyšších namibských horách Brandberg Mts., které jsou dost pusté a
dalo by se tam mnoho teprve objevovat, a též na jiných místech Damaralandu, a zejména pak na
krásné žule hory Spitzkoppe a v jejím okolí. V Kapsku pak jsou krásné žulové stěny v okolí Augrabies
Falls a senzační lezení na pevných pískovcích v Cederberg a též na Table Mt. nad Kapským Městem.
Vypravíte-li se tam, nebudete litovat !
Protože jsem vystřílel všechen prach na popis cestovkových aktivit, už mi nezbývá než o soukromém výletu se zmínit jen pár slovy. V srpnu jsem se připojil ke skupině kamarádů, kteří si vybrali
k putování po Alpách oblast národního parku Vanoise v Savojsku. Jedná se o první francouzský NP,
který je propojen s italským NP Gran Paradiso. Oblast je to moc pěkná. Jako základnu jsme měli
kemp Illaz u města Bessans, ještě výše do hor údolím řeky Arc leží malebné město Bonneval sur Arc.
Nejvyšším vrcholem je Grande Casse (3.862 m), my jsme stoupali nejvýše na Levanna Occidental
(3.593 m). Vyzkoušeli jsme i některé z mnoha chat. Pojedete-li tam, mačky a cepín přibalte, sněhu a
ledu je tam poměrně dost.

Vláďa Weigner
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Nepál 2011
Trekovanie údolím Khumbu a výstup na Island Peak
Od mladosti, odvtedy ako som sa zapredal horolezectvu a
začal čítať knihy o dobývaní Alpských a Himalájskych velikánov,
vždy ma lákala myšlienka navštíviť Himaláje. Moja prvá šanca
bola v roku 1979 keď šéf našeho Žilinského horolezeckého krúžku pri VŠDS - Luboš Přikryl naplánoval expedíciu do Pakistanského Hindukúšu. Nanešťastie dva týždne pred našim odchodom
sa naši bratia zo CCCP rozhodli navštíviť Afganistan a celá naša
expedícia bola zrušená, Pakistan uzatvoril svoje hranice všetkým
zahraničným expedíciám a tak namiesto sedemtisícovky sme
vycestovali do Maroka zdolať Jebel Toubkal (4167m) -najvyššiu
horu Vysokého Atlasu.
Konečne po 32 rokoch čakania sa mi naskytla ďalšia príležitosť. Pavel Kalibán, môj spolužiak z VŠDS naplánoval so svojou ženou Hanou ich druhý výlet do
Himalájí a ja som sa o tom dozvedel vďaka Ivanovi Kalibánovi, Pavlovho brata ktorý ako ja, tiež
žije v štáte Washington a s ktorým som sa poznám už pekných pár rokov. Pavel naplánoval
prílet do Kathmandu na 29.9. a odlet na 24.10. Celkove bolo v našej skupine 11 odvážnych horolezcov, 9 z Česka (Pavel a Hana Kalibánovi, Jarda a Jiřina Kalibánovi, Vojta a Jana Juráčkovi,
Petr a Ida Jenkovi a Karel Novák) a my dvaja z WA (Ivan Kalibán a ja). My sme odlietali o pár dni
skôr, 26.9 z Kanadského Vancouveru cez Hongkong do Kathmandu a Pavlova skupina z Prahy
cez Miláno a New Delhi. Do Hongkongu sme prileteli o 7 ráno a keďže odlet do Kathmandu bol
až o 6 podvečer, tak sme volný čas vyplnili túlaním sa po meste, čo bola pre nás celkom prijemná prestávka po 13 hod. lete. Hongkong je jeden z najhustejšie osídlených miest na svete, žije
tam okolo 7 miliónov ľudí na ploche 1104 km2, čo je okolo 6340 ludí/km2, ale i napriek tomu sa
nám tam páčilo, je to veľmi moderné a čisté mesto plne mrakodrapov, poprepájane diaľnicami a
mostmi pre chodcov. Jedine čo nás zarazilo bol pomerne silný smog prichádzajúci z Činy z 12
mil. mesta Guangzhou. Hongkong si v rámci Číny udržal status špeciálnej administratívnej zóny
(podobne ako Macau) čo sa napr. odzrkadlilo aj v tom, že z letiska sme bez problémov vycestovali vlakom do centra a v meste sme nevideli žiadne masy policajtov. Občania EU, USA a iných
krajín dostanú automaticky 90-dnove turistické víza bez platenia vízových poplatkov.
Do Kathmandu sme prileteli okolo 9:30 večer, po 6 hod. lete z Hongkongu. Aký obrovský
kontrast, letisko nezapôsobilo vôbec čistým dojmom, po zaplatení vstupných víz ($40) ktoré
platia 30 dni, nás pred letiskom čakala horda taxikárov a nosičov ktorý sa takmer bili o našu
batožinu a potom žiadali nenormálne drahý poplatok ($20-40) čo sme odmietli zaplatiť, nakoniec sa museli uspokojiť s pár dolármi. Našťastie ľudia z našej cestovnej agentúry nás tam už
čakali s malým autom, do ktorého nasardinkovali nielen nás dvoch s 2 veľkými batohmi, ale aj
šoféra s jeho pomocníkom. Večerná jazda mestom dopadla dobre, náš hotel Flora sa nachádzal
v centre mesta v turistickej štvrti Thamel. Na druhý deň sme sa stretli s Deepakom Khanalom majiteľom cestovky Osho World Adventure, s ktorým sme vyjednávali ďalšie detaily nášho treku. Dohodli sme že náš poplatok pokryje 3 noci v hoteli (v Kathmandu) zahrnujúc raňajky, tiež
prepravy na letisko, návšteva historických pamiatok v meste, plat nosičov (ktorý sa budú starať
o svoje jedlo a ubytovanie), let do Lukly a povolenie na výstup Island Peaku a my si budeme v
horách individuálne hradiť svoje ubytovanie a jedlo. Kathmandu je veľké mesto ležiace v nad-
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morskej výške okolo 1400m, spojene s dvoma ďalšími sesterskými mestami Lalitpur (Patan) a
Bhaktapur kde dokopy žije 3 až 4 milióny ľudí a niektorý tvrdia že aj 7 miliónov ale zrejme nikto
poriadne nevie. Musím sa priznať že Kathmandu ma sklamalo a šokovalo, očakával som pekne
mesto v Himalájskych predhoriach preslávene horolezeckými expedíciami a namiesto toho sme
sa ocitli v poriadne znečistenom meste plnom hluku, prachu a smogu kde ľudia musia nosiť
ochranné masky aby si ako tak chránili pľúca a pri návrate sme tiež začali byť z toho nejaký
chorí. Na rozdiel od EU alebo USA, tu sa jazdí po ľavej strane, cesty sú totálne zaplnené kolotočom aut a motocyklov, od rána až do večera, plné dopravného chaosu, navonok bez pravidiel
ale aj napriek tomu som bol prijemne prekvapený ako si motoristi navzájom vychádzali v ústrety
bez žiadnych hádok, všetci sa zdali byť veľmi pokojný a trpezlivý.
Let do Lukly bol naplánovaný na 30.9. piatok o 6:30 ráno. Letisko v Kathmandu bolo chaotické, najprv nás hnali cez kontroly, všetky batohy preskenovali a mne zobrali plynové bomby do
Primus variča, ktoré som kúpil deň predtým, hoci mi bolo povedané že to nebude žiadny problém, potom zistili, že celá naša skupina má 100kg nadváhy, za čo nám účtovali extra $100 a na
záver sme ešte museli zaplatiť nejakú letištnú daň, ktorá sa platí len pri vnútroštátnych letoch.
A keď sme si už mysleli že všetko je konečne vybavené, museli sme čakať ďalšiu hodinu pred
lietadlom, pretože tú daň sme vraj zaplatili len za jedného človeka namiesto celej skupiny a
nakoniec to Deepak musel za nás zaplatiť. Medzitým sa na letisku usadila prízemná hmla, ktorá
sa našťastie rýchlo rozplynula a tak sme konečne odleteli o 7:30 ráno. Let do Lukly bol krátky
okolo 50 minút a pristávanie prebehlo bez nehody, hoci pristávacia dráha je skutočne krátka a
do kopca a toto letisko sa považuje za jedno z najnebezpečnejších na svete.
Hneď na letisku na nás podľa dohody čakali 6 nosiči a jeden šéf, ktorý nám odniesli batožinu
do hotela Mera kde sme sa prebalili. My sme počítali 1 nosiča na 2 ľudí. Najmladší nosič mal 17
rokov a najstarší 35. My sme si do našich batohov nabalili zhruba 10-15 kg a nosiči mali niesť
max. 35kg na osobu, ale podľa mňa niekedy niesli aj viac, ešte šťastie že nepoužívali žiadne
váhy. Lukla je pekne vyzerajúca dedinka ležiaca vo výške 2860m , keby Kathmandu tak vyzeralo,
tak by som bol spokojný. Odtiaľto vyrážajú všetky expedície na Everest, Lhotse, PumoRi, Ama
Dablam a iné vrchy.
Zaujímavé je že žiadne asfaltové cesty tu neexistujú, žiadne auta, všetok tovar, jedlo, stavebný materiál atd. sa odtiaľto prepravuje buď na chrbtoch nosičov alebo zvierat, kráv a yakov,
koňov sme tu videli veľmi málo. Hneď v ten istý deň, okolo 11:00 ráno, sme vyrazili do dedinky
Phading ktorá je výškovo nižšie - 2610m čo je z hľadiska aklimatizácie lepšie. Tu sme došli za 3.5
hodiny a ubytovali sme sa v Snow Land Lodge. Ešte v ten deň sme sa v rámci aklimatizácie vydali
na krátku túru a navštívili sme malú dedinku nad Phadingom. Tu sme stretli dve sestry Dolmu
a Shaili, ktoré boli veľmi prekvapené príchodom zahraničných turistov a hneď nás predstavili
celej ich rodine a pozvali na čaj, ich pohostinnosť nás milo prekvapila, ale nanešťastie už nebol
čas na posedenie, bolo 5 hodín podvečer a o 6 je už tma. Po návrate sme zakúsili našu prvú
večeru v čajovej ubytovni (tea house), z nosičov sa večer stanú čašníci, ktorý objednávajú jedlo
pre turistov a pomáhajú s obsluhou, za čo potom dostanú zadarmo ubytovanie a poriadnu bohatú večeru “Dal Bhat”, čo je vlastne pre mnohých jediné jedlo v ten deň.
Hory sa nám veľmi páčili, Z Padhingu sme na druhý deň trekovali Khumbu údolím do
Namche Bazaru (3440m), ktoré je trhovým centrum Khumbu. Počas pochodu, ktorý trval asi 7
hodín, sme boli 2x kontrolovaný vojakmi, či máme povolenie na vstup do Sagarmatha Nar. Parku a povolenie na výstup Island Peaku. Záverečná časť treku do Namche bola náročná a strmá,
ale zatiaľ sme sa všetci cítili dobre. Na druhý deň ráno to už bolo horšie, Ivan a ja sme sa zobudili s boľavým hrdlom a poriadne nachladnutý(darček od chorého spolucestujúceho v lietadle do
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Hongkongu) a tak sme nemali na výber a len zostať zopár dni v Namche aby sme sa ako tak
vyliečili. Spolu s nami zostali aj Vojta a Jana Juráčkovi, Vojta mal problémy s aklimatizáciou
(našli mu vodu v pľúcach) a doktor mu nariadil oddych na par dni a pravidelne bratie liekov do
konca jeho pobytu a zakázal výstup na Island Peak. Keď sme sa už my štyria “gang chorých”
začali lepšie cítiť, rozhodli sme sa poobjavovať Namche a okolie. Namche sa nám páčilo, žije tam
trvalo okolo 800 ľudí a počas trekovej sezóny aj 3000.
Neskoršie sme vyrazili do vyššie položených dedín ako Khunde (3840m) a Khumjung
(3780m), kde sme navštívili Hillaryho školu čo bolo veľmi zaujímavé. Medzitým sa hlavná skupina “gang zdravých” od nás oddelila a pokračovala podľa pôvodného plánu cez Thame, Gokyo a
Chola sedla do Lobuche s plánom, že sa stretneme o týždeň v Gorak Shep, v poslednej usadlosti
pod Everestom.
Počasie nebolo doteraz najlepšie, stále bolo zaoblačené s občasnými výhľadmi na vrcholy
hor, ale aspoň nepršalo. Konečne sme na 6. októbra, po 4 dňoch “liečenia” aj mi vyrazili a aby
sme stihli naše stretnutie s “gangom zdravých”, trekovali sme hlavným údolím Khumbu priamo
k Everestu. Počasie sa konečne začalo vylepšovať, po ceste do Tengboche sa nám otvorili prvé
výhľady na Ama Dablam (6856m) a na masív Everestu s Lhotse, bol to pekný zážitok, vidieť Himalájskych velikánov prvýkrát na vlastné oči.
Mne sa pochodovalo dosť ťažko, stále som cítil únavu, nádcha ma obrala o kopu energie, ale
Ivan sa cítil lepšie ako ja a Vojta už nemali takmer žiadne problémy až na to, že musel stále brať
lieky a Jana sa ukázala vo výbornej kondičke. Večer sme dorazili do Tengboche (3860 m), kde
sme prespali a na druhy deň (7.10.) sme pokračovali do Dingboche (4410m), kde sme sa znovu
prebalili, nechali sme tu naše stany a horolezecké vybavenie s tým, že keď sa vrátime z pod
Everestu, tak si to vyzdvihneme po ceste do základného tábora na Island Peak. V Dingboche
sme zostali dva dni, tunajší “hotel” Bright Star nestál za nič, v noci sa do Janinho batohu dostali
myši a trochu si zajedli, ale zato náš oddychový deň bol vyplnený obdivovaním neďalekého Ama
Dablam (6856m). Ďalšia zástavka bolo Lobuche (4910m), ubytovanie v “Sagarmatha Natl.Park“
hotely bolo ešte horšie, izby a jedáleň boli hodne špinavé, nakoniec sme povedali našim nosičom aby už takýto “hotel” pre nás nevyberali, typicky nosiči boli vždy vpredu a rezervovali pre
nás ubytovanie. Ivan bol tak znechutený, že hneď zjednal spanie v susednej ubytovni ktorá bola
definitívne čistejšia a za tú istú cenu. Cena ubytovania a jedla narastala s výškou a kvalita jedla
zase klesala s výškou. V Lukle sa platilo okolo 1500 rupií (20$) za večeru, noc a raňajky a v
Gorak Shep za to iste až 3000 rupií (40$), čo začalo byť dosť veľa. Jedlo v ubytovniach nám už
pomáli prestávalo chutiť, mrzelo ma, že som si nedoniesol viac jedla z domu, nejako som sa
spoľahol na ich jedlo, ale našťastie Ivan a druhý priniesli salámy a beef jerky, na ktorom som si
aj ja hodne pochutnal. Hygiena vo vyššie položených ubytovňach tiež nestála za nič, v záchodoch obyčajne nie je voda na umývanie rúk, ešte šťastie že sme mali so sebou antibakteriálne utierky na utieranie. Vodu na pitie alebo na umývanie zubov sme vždy dezinfikovali chlórom
alebo “Stery Pen” ktoré vyžaruje UV lúče, hlavne tento druhý spôsob sa nám najviac páčil lebo
príprava (ožarovanie) 1 litra vody trvá len 90 sekúnd.
Po Lobuche nás čakal ešte jeden deň trekovania a konečne sme 10. októbra dorazili do
Gorak Shep (5140m), čo je posledná usadlosť v údolí Khumbu, vzdialená asi 3 hod od základného tábora pod Everestom. Ubytovanie v Budha Lodge tiež nestalo za nič, izby boli špinavé ale
boli sme radi že sme niečo dostali, pretože tu sa už nedá veľa preberať, všetky ubytovne boli
plné. Na druhy deň sme vyšliapali na Kala Patar (5545m), čo je relatívne mali kopec pod velikánom Pumo Ri (7141m) ale poskytujúci krásne výhľady na vrchol Everestu, Lhotse a Nuptse.
Odtialto tiež vidno spodnú časť Khumbu ľadovca a známe Južne sedlo (South Col) kde sa nachádza posledný výškový tábor pri výstupe na vrchol Everestu. Niektorí ľudia vychádzajú na Kala
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Patar skoro ráno okolo 3 hodiny, aby zastihli východ slnka, ale myslím si, že to nestojí za to,
mnohí sa vracali poriadne premrznutý, ani fotiť sa poriadne nedá, skôr je lepšie isť poobede
okolo druhej a odfotiť si západ slnka. Ivan vyrazil okolo 7 ráno a my okolo 9 ráno, nestihli sme
síce ani východ ani západ slnka, ale aj napriek tomu to stálo a to.
Keď sme zostúpili do Gorak Shep, dolu nás už čakali Pavel a zvyšok skupiny, čomu sme boli
radi, že sme sa znovu stretli. Ja som sa stále cítil nejako mizerne, začal som uvažovať že budem
musieť zostúpiť do Namche alebo ešte nižšie, výška my síce nerobila žiadne problémy ale stále
som s niečím bojoval, nakoniec ma Hana (ktoré je lekárka) presvedčila aby som skúsil 3-dnove
multispektrálne antibiotika, som rad že som si dal povedať lebo hneď na druhý deň som sa začal
cítiť lepšie, podobne rozhodnutie spravil neskoršie aj Ivan, škoda že sme to nespravili hneď v
Namche.
Teraz nás už čakala posledná etapa nášho treku - výstup na Island Peak (6189m), trvalo nám
dva dni sa presunúť do bočného údolia k dedine Chukhung (4730m), ktoré je pod krásnym Ama
Dablamom. Tu sme si dali oddych a keďže som sa začal lepšie cítiť, nevydržal som lenošiť a
vyšliapal si na blízky Chukhung Ri (5550m), aby som si overil svoju kondičku. Do základného
tábora (5150m) pod Island Peakom nás čakal ešte jeden deň pochodu. My sme sa znovu rozdelili na dve skupiny, Ivan potreboval extra deň na dobratie antibiotík a mne dobre padol ďalší deň
oddychu. V prvej skupine Pavel, Jarda, Petr a Ida vystúpili za krásneho počasia na vrchol, Hana a
Jiřina sa rozhodli zostať v tábore a Karel v tú noc o 9 večer pomáhal Jane eskortovať Vojtu ktorému neočakávane došli lieky a prišlo mu tak zle že musel narýchlo zostúpiť do Chukhungu. V
druhej skupine boli Karel, Ivan a ja a o výstup na vrchol sme sa pokúsili na druhý deň. Vyrážali
sme okolo 3 ráno, ja som bol spočiatku dosť pomalý, ale nakoniec to šlo, a Karel, ten zase ako
vždy bol plný obdivuhodnej energie. V noci sa zaoblačilo ale potom sa nadránom pekne vyčasilo. Vrcholová možno až 100m stena bola dosť strmá (55 stupňov alebo viac), ale všade boli naťahané lana, tak sme to využili. Na vrchol sme došli okolo 9:30 ráno a museli sme sa oň podeliť
spolu s ďalšími 8 ľuďmi.
Výhľady boli úžasne, pred nami, na druhej strany údolia sa týčil Ama Dablam (6812m), po
strane vzdialený Makalu a hneď za nami mohutný masív Lhotse (8516m). Pri zostupe, kúsok
pod vrcholom, sme mali hodinové zdržanie, lebo sme čakali na jedného Austrálčana ktorý musel
pre výškovú chorobu za pomoci sprievodcov narýchlo zlanovať vrcholovú stenu, ale nám to
nevadilo, mali sme čo obdivovať. Do základného tábora sme došli okolo 3 hodine poobede,
vyčerpaný ale šťastný z našej prvej Himalájskej 6 tisícovky.
Posledne tri týždne sme mali fantastické počasie, v dolinách do 3000 m bola obyčajne hmla
a hore slniečko, typická inverzia. Pri zostupe do Lukly, ktorý trval 4 dni sme začali stretávať pomerne veľké zástupy ľudí čo bolo až príliš veľa na môj vkus, bol som rád že Pavel a Hana naplánovali príchod o trochu skôr pred hlavnou sezónou, z tohto hľadiska to stálo za to. Do Lukly
sme došli večer 22.10 a našu poslednú noc sme strávili v Mera hoteli kde sme na záver odmenili
každého z našich nosičov extra 60$ a každému darovali pekne tričko, musím povedať že sme
boli s nimi veľmi spokojný, ich práca je veru poriadne namáhavá. Náš odlet do Kathmandu bol
naplánovaný na druhy deň, 23.10.Dúfali sme že v Lukle budeme môcť zostať o jeden alebo dva
dni dlhšie aby sme sa vyhli pobytu v Kathmandu, ale nedalo sa. Let do Kathmandu dopadol dobre, náhodou som sedel na pravej strane lietadla vďaka čomu sa mi ukázali krásne záverečne
výhľady na Himalájske vrcholy zaliate zlatistým ranným slnkom.
Ešte raz vďaka všetkým, čo mi pomohli, hlavne mojej žene Vierke ktorá znovu dokázala
pochopiť moju horolezeckú dušu túžiacu po Himalájskom sne.

Vlado Matuška
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Rudawy Janowickie
Polská žula blízká, ale neznámá.
Nedávno jsem přemýšlel nad tím proč, když se bavím se znalci jizerských věží a stěn tak
málo vědí o lezení na polské žule, která je hned za hranicemi. Snad vyjma Sokoliků o jejichž existenci se vydáním průvodce přeci jen na českou stranu nějaké informace dostaly. Zřejmě za to
může minulý režim, který nám návštěvy polské části Jizerek i Krkonoš znesnadňoval, ale i fakt,
že odsunem Pruských Němců se přerušila kontinuita a tradice.
Cílem tohoto krátkého informativního článku je sdělení, že i na polské straně Jizerek a
hlavně Krkonoš je obrovské množství zajímavých žulových skal.
Pátráním na internetu jsem zjistil, že zmapované a lezecky objevené nejsou zdaleka
všechny oblasti. Nejvíce se za poslední 3 roky lezecky rozvinula oblast jihovýchodně od Jelení
Góry nedaleko od Janowic Wielkich nazývaná Rudawy Janowickie.
K mé velké radosti vyšel zhruba před dvěma měsíci nový krásně zpracovaný průvodce,
který vřele doporučuji zakoupit a oblast podle ní prozkoumat. Sám jsem to udělal a mohu říci, že
oblast na mě zapůsobila svou nádhernou horskou podobou, neporušeností a klidem.
Níže uvádím stručnou charakteristiku oblasti Rudawy Janowickie.
Výška stěn: od boulderů až po 30m stěny.
Materiál: žula podobná jizerské, jen s menším počtem krystalů.
Obtížnost cest: Od I až po VI.5. V Polsku se stále používá Kurtykova klasifikace.
Jištění: buď tradiční (stopery, friendy), nebo jsou cesty plně vyborhákované. Několik cest
je kombinovaných tak, že pokud není možné jistit vlastními prostředky, je v cestě borhák.
Slanění: nenašel jsem skálu osazenou klasickým slaňovacím kruhem. Většinou se slézá,
slaňuje za stromy, smyčky nebo se u několika věží slaňuje přes řetěz.
Přístup ke stěnám: z Janowic Wielkich nebo z Karpnik po značených turistických cestách.
Horolezecký průvodce: Nové vydání z roku 2011 popisuje 12 sektorů. Rozsah 300 stran,
900 cest, 120 skalních objektů. Cena 57 zlotých.
Možnost ubytování: na tábořišti ve vlastním stanu, v chatičkách nebo na chatě Szwajcarka.
Zajímavé internetové odkazy:
http://www.goryonline.com/gory,10751,0,0,0,C,c.html
http://www.szwajcarka.jga.pl/
Další informace rád poskytnu osobně. (Pepis.Koudelka@seznam.cz)
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Slanění 63 m na laně 60 m—lehčí doskakujou dál
(a chlapi rádi pomůžou)
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Merci mesieur Maire
Subjektivní srovnávací studie lezení na jihu Francie
Dostala jsem za úkol napsat povídání o
jarním lezení ve Francii, ale protože moje jarní
francouzské zážitky jsou dost překryty podzimními francouzskými zážitky, zvolila jsem žánr systematické srovnávací studie, která snad zastíní fakt,
že z jarního zájezdu si toho už tak moc nepamatuju.
Hledisko lingvistické: Orpierre umím vyslovovat, zatímco mé Les Baronnies furt někdo kritizuje.
Hledisko teplotní: Na jaře jsem se těšila, že
si v Orpierre prohřeju své skoro staré kosti a místo toho jsem si od Olgy půjčovala tlusté ponožky
a mastila Sabotéra (viz níže) v kulichu. O Honzově
teplotní pohodě v letním spacáku se ani nerozepisuju. Na podzimní pobyt v Les Baronnies jsem se,
poučena, vybavila dobře. Od Olgy jsem si pak
půjčovala triko bez rukávů, a v noci jsem se odkopávala.
Hledisko společenské: V Orpierre nás bylo
fakt hodně - výprava měla pražskou, prachatickou a turnovskou sekci. S prachatickými separatisty jsme se ale skoro nedružili, protože do skal
odjížděli za kuropění a vraceli se roztřesení únavou a zimou v době, kdy zejména pražská sekce
zjišťovala, kdo je sabotér a kdo trpaslík (viz níže). Do Les Baronnies přijela sice také pražsko – prachaticko – turnovská skupina, ale malá, se shodným přístupem k lezeckým, konzumačním a jiným
aktivitám.
Hledisko konzumačně kulinářské: V Orpierre byl jeden obchod, kde měli kozí sýry jen občas
a víno nebylo potřeba složitě vybírat. Relativně chudá místní nabídka byla vyvážena tím, že jsme
byli součástí stravovací skupiny, které velel náčelník, který vždycky spolehlivě rozpoznal, že máme
hlad a na co máme chuť; když jsme mu říkali, že chceme kašpárky, nekompromisně servíroval
těstoviny. V Les Baronnies byla situace opačná. Fádní vaření v ešusu bez momentu překvapení
(náčelník zvolil jinou stravovací skupinu) bylo kompenzováno pohledem na všežravého Jakuba a
skvělou místní nabídkou sýrů a vůbec všeho včetně mušlí, které na trhu nakoupila a uvařila Olga
(chutnaly všem, zvracel jen Turnov, zato na několika štandech).
Hledisko společenskoherní: Zatímco v Orpierre jsme hráli Sabotéra každý večer, na podzim
v Les Baronnies již byla patrná určitá únava z neustálého zjišťování, kdo je trpaslík a kdo je sabotér.
Hledisko sportovní: V Orpierre jsme se fakt snažili trénovat na slacklině a některé naše
kreace budily pozornost okolo kempujících mlaďochů (viz ilustrační foto), kteří své lajny přecházeli
bez špetky fantazie. V Les Baronnies jsme lajnu zanedbali, ale zase se tam daleko více dařilo hře
v petanque – hráli jsme na náměstí po boku místních borců.
Hledisko lezecké: V Orpierre jsou skály dostupné pěšky a nabízí se tu dost lehkých cest;
Olga říká, že na tři zájezdy. Je tam ale taky dostatek trošku těžších vícedélkových cest, do kterých
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jsme se pouštěli ve dvou dvojkách (Náčelník a Olga, Honza a já), s pocitem, že případné blbé místo
aspoň jeden z nás čtyř dá (a bude se mu to líbit). Náčelníkovi to pěkně lezlo, takže jsme ho využili
hlavně na poslední délce Jak se ta cesta sakra jmenovala???, kde vystoupal přes pořádnou střechu. Jinak si pamatuju už jen to, že poslední cesta, kterou jsme lezli, se jmenovala Merci mesieur
Maire a Honza tam zřejmě z vděčnosti zanechal šroubovací karabinu. Les Baronnies zahrnuje několik oblastí, do kterých se dojíždí cca 10 – 15 minut autem. Vyzkoušeli jsme tři z nich, ale většinu
času jsme lezli v Saint Julien, což je masiv vypadající jako velké Sušky, kde je spousta jedno i vícedékových cest, v průměru trošku těžších, než nabízí Orpierre. Lezení jako v Orpierre, to znamená
pěkný vápenec, perfektně zajištěné cesty a navíc skoro žádní lezci, takže naše pražsko - prachatická čtyřka (Jakub a Iva) měla dost místa k rozletu. Největší místní atrakcí je cesta Grotta, na které
jsou hodiny, které se neprovazují ale rovnou prolézají, což obézním a nemotorům činí potíže.
Víc už si nepamatuju, skočte do auta a vyražte. Howg.

Boženka Valentová
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Zastávka na pískovci v Pfalzu při cestě na vápenec do Orpierre
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KALENDÁŘ AKCÍ RAČ
2012

7.1.
14.1.
organizátor:

11.2.
organizátor:

16.
16.--18.3.
organizátor:

31.3.
organizátor:

Holý vrch - první slanění
Jizerky - zimní orienťák
Jenda Sedláček

horo

WRC
LOB

Jeseníky - Boganův memoriál
Vláďa Weigner

Krkonoše—Strážné

WRC
běžky
Lyže

Lída Šabatová

Otevírání skal

OB

Mirek Michlík, Alpin 1

???

horo,lyže

Voděradské Bučiny

WRC

6.
6.--9.4.
14.4.

Velikonoce

organizátor:

Pepa Vosol, Jitka Postránecká

21.4.

Boudecká rokle

organizátor:

Karel Berndt, HK Mšeno

12.5.

Choustník-memoriál L. Koubíka

organizátor:

P.Koubík, Vl.Martinovský, Pavouk

19.5. ?

Jasoň & Drsoň

organizátor:

Hynek Urban, David Hart

25.
25.--27.5.

Hokří skály

organizátor:

Slávek Hokr

9.6.

Novohradské Hory

organizátor:

Libor Hnyk

23.6.

Co se vejde do Marušky 65

organizátor:

Radek Chlumský

8.9.

Krušné hory

organizátor:

Vláďa Weigner

6.10.

Jizerské hory

organizátor:

Zdeněk Sedláček

MTB-O

20.10. ?

Hon na lišku

WRC

organizátor:

Urban, Šebánek

horo OB

10.11.

Heřmáneckej Voryjenťák

organizátor:

Míra Michlík

16.
16.--17.11.

OBPH Orienťák pražských horolezců

organizátor:

Tomáš Horský, Libor Kříž

1.
1.--2.12.

Poslední slanění
všichni členové, hosté a přátelé RAČe

5.1.13
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Holý vrch - první slanění

MTB-O

WRC
MTB-O

WRC
MTB-O

skorelauf
horo

WRC
MTB-O

MTB

WRC
MTB,horo

WRC

noční OB

WRC
horo OB
horo,MTB
voda, lyže

horo
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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: Sídlí v Olbrachtově ul.1 blízko Budějovického nám.
10% na zboží
15% na servis a vybrané produkty
Na výrobky Specialized dle druhu
zboží (zkuste, co s Michalem nebo
Romanem ukecáte :-)
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.
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Kontakty rače
členové ČHS - hk RAČ

Miloš

Piškitel

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

Jiří

Plašil

.+ 2005

Ondřej

Plašil

608 109 068, oplasil(a)centrum.cz

Štěpán

Plašil

plasils(a)centrum.cz, 604 276 820,
(774 674 767), d.222762226

Petr

Roubal

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

Martina

Bohuňovská bohunovska(a)studio32.cz

Jaroslav

Brouček

Eva

Broučková

d.257 721 762, 737 412 901,
jaroslav.broucek(a)volny.cz
eva.brouckova(a)gmail.com ,d.257 721
762, 731 162 838, z.257 721 762

Ota

Čapek

capek(a)upcmail.cz , 602 339 256 ,

Libor

Gut

603 437 799, zahrady(a)zahradygut.cz

Dana

Gutová

603569996, zahrady(a)zahradygut.cz

Libor

Handl

773 300 205, handlova(a)seznam.cz

Štěpán

Heger

Libor

Hnyk

stepan.heger(a)seznam.cz, 602-150
709
z.9722-45624, d.222 957 011, 723 572
120, lhnyk(a)centrum.cz

Pavel

Hokr

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

Dan

Holein

dholein(a)volny.cz , 737 235 588

Tomáš

Horský

Hortom(a)centrum.cz , 732 816 171,
(d.558 631 277)

Pavel

Husák

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

Zuzana

Husarovičová seznam.cz

Svatoslav

Chamra

Ctirad

Chlumský

Jan

Kábrt

Jonáš

Kábrt

d.244 401 448, 777-616 800 jonas_kabrt Radka

Šerclová

Kekrt

724 015 554, z.234 035 757, d.311 722
Jiří
024, radek.kekrt(a)timken.com

Škrdlant

603-583 568 , skrdlant(a)skrdl.cz

Radek

d.251 566 353, 731 440 363
mat.sedlacek(a)gmail.com
d.251 566 353, 603-441 449, z.261
Zdeněk Sedláček
216 819, zsedlacek(a)gnome.cz
d.251 566 353, 603 813 329
Lenka Sedláčková
sedlackova.lenka(a)volny.cz
d.251 566 353, 731 440 362
Zuzana Sedláčková
zuzasedlackova(a)gmail.com
732 479 863, svomar(a)seznam.cz
Markéta Svárovská
(d.251 556 149)
Matěj

Sedláček

Luboš

Svárovský lsvara(a)seznam.cz , 724 626 181

Ondřej

Svoboda

Klára
Anežka

Svobodová 917 197

David

Šabata

Klara.Pospisilova(a)centrum.cz 723

777 103 012, Zuzana.Husarovicova(a) Jan

Šabata

Jiří

Šabata

Ludmila

Šabatová

Tereza

Šabatová

Jan

Šercl

z.224 354 550 chamra(a)fsv.cvut.cz
605-782 028
d.257 322 187, 777 550 393 cchlumsky
(a)post.cz
jkabrt(a)centrum.cz 774 488 915, 605
944 180, d.244 462 807, kabrt(a)
nasregion.cz skype:brtak1-domu

603 811 693 onysvob(a)volny.cz ,

607 104 426, sabata(a)centrum.cz ,
skype:sabatdav
602 544 113, honza.sabata(a)
centrum.cz skype:jan.sabata
773 462 669, jirka.sabata(a)
centrum.cz
z.220 188 350, 721 142 525, d.223 017
297 sabatova(a)vpupraha.cz
725 757 015, t_s(a)centrum.cz,
skype: ter-sab
d.220 922 906, 77777 333 5, sercl(a)
cmail.cz, sercl(a)nasregion.cz
d.220 922 906, 724 885 027, Jontík
776 848 661, radka.serclova(a)axa.cz

Renata

Kleinová

723 016 537 , renatakleinova204(a)

Jan

Štykar

777 876 765, d.321 693 624,
honzastykar(a)gmail.com

Petr

Kopejtko

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

Pavel

Štykar

777 340 326

Svatopluk

Kopřiva

603 427 567, 724 936 325, svatkop(a)
volny.cz

Petra

Štykarová petra.stykarova(a)centrum.cz

Luboš

Koubík +

.+ 2000

Šárka

Tesková

Milan

Krauskopf

604 481 489, krauskopf(a)tiscali.cz

Tomáš

Krauskopf

739 824 780 ,

Eva

Krauskopfová "Eva Krauskopfová" <corny.dc(a)

Jiřina

Krauskopfová mmdecin.cz

Helena

Vondráčková vondrackova(a)chmi.cz 602 810 069

775 866 412, jirina.krauskopfova(a)
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d.321 693 624, 731 01 85 91

731 482 912 , sarka.teskova(a)
gmail.com,
petrvalenta(a)centrum.cz d.235 361
Petr
Valenta
737, 602 588 491
valboz(a)centrum.cz d.220 571 703,
Božena Valentová
603 578 535,
603 756 948, haf.vondracek(a)
František Vondráček
quick.cz

Royal Alpine club
hosté
Karel

Berndt

Slavoj

Hokr

775 677 602 berndt(a)atlas.cz
604 384 396 Fasungova(a)
seznam.cz ,
d.224 221 325, 739 327 230 herafj(a)
seznam.cz
d.251 640 292, 774 195 047, hokr(a)
ima.cz
d.222 941 517, 603-573 880, hokr(a)
geodet.cz Slavoj.Hokr(a)seznam.cz

Milan
Komanč

Horký

608 973 570, horky.mil(a)seznam.cz

Václav

Jindrák

Jitka
Jiří
Oldřich

Fašungová
Heráf
Hokr

jindrakv(a)quick.cz 602 615 075
606 423 438, d.251 621 387,
Pavel
Koubík
pavelkoubik(a)seznam.cz
731 467 332, pepis.koudelka(a)
Josef
Koudelka
seznam.cz
Marie
Kuhajdíková 731 573 061, marie.kuha(a)seznam.cz
724 218 804, z.267 052 659, d.272
Vladimír Martinovský
766 710, vladimir.martinovsky(a)pre.cz
777 258 661, mirekmichlik(a)
Mirek
Michlík
seznam.cz
Albert
.777 639 336
Mikan
Olina

Mikanová
Mildeová

Martin

Mráz

Petr

Panec
Postránecká . 777 793 241

Olga

Jitka

mikanova(a)vurv.cz 607 739 701
olimil(a)centrum.cz, 737 124 400
602 253 619 , d.266 310 942
mraz.martin(a)volny.cz
775 339 478, petr(a)simpanz.com

777 552 032, d.354 528 514, z.359
Jarda
Radovnický 603 076, j.radovnicky(a)centrum.cz
.+41-27-306 8158, (737667 590)
Martina Remondeulaz
martinaremondeulaz(a)seznam.cz
737 113 170, erihova(a)centrum.cz
Eliška
Říhová
d.222 762 226
Michal Spudil
737 377 739, michal.spudil(a)volny.cz
736 645 258, 261 006 712, roman(a)
Roman Spudil
spkolo.cz
strelkaj(a)kolektory.mepnet.cz d.271
Jan
Střelka
910 314, 603 466 097
Marcela Střelková
d.271 910 314,
603-542 516, (602 416 732), 605 267
Jiří
Suchomel
439 spacekarel(a)seznam.cz
d. 281 864 602, 724 778 780,
Ivo
Štolc
ivo.stolc(a)seznam.cz skype: ivo.stolc

Josef

Tichý
Pavouk
Trojánek
Trojánková
Urban
Vosolsobě

Vladimír

Weigner

Jiří

Zbytovský

Jiří
Pavel
Marcela
Hynek

přátelé a rod.příslušníci
Olda
Petr
Elena
Jiří
Roman
Erik
Jan

Adámek
Adrian

adx(a)seznam.cz, 776 620 627

Dušek
Eder
Frei
Gürtler

d.272 913 758, 777-003 840 jirkadusek(a)volny.cz

603 503 977, petradrian(a)volny.cz 724 063707
604 296 902, z.236 099 632 elena.berndtova(a)
Berndtová pragonet.cz , skype: berndtelena
724 936 256, ro-man(a)seznam.cz
d.274 775 730, 604 500 060 erik.frei(a)centrum.cz
malygecko(a)seznam.cz , 775 112 350

Martin Hannsmann 606 641 568, martin.hannsmann@petainer.com

Tomáš

Hart
Hnyková
Hokr
Hokrová
Hokrová
Hokrová
Hokrová
Hokrová
Hrabě
Jakubův
Kekrtová
Klikarová
Koudelka

Jana

Krtková

Gabr.

777 293 278, lickova(a)misot.net

Eva

Licková
Mazanec
Mazancová
Mertová
Michlíková
Míka
Mikan
Milenovský
Ministr
Namyslov
Namyslová

Petr
Klokan

Novák

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

Pavel

603 531 357, pisa(a)cmp.felk.cvut.cz

David
Kamila
Milan
Alena
Andrea
Eva
Lenka
Marie
Roman
Václav
Dana
Lenka

Jiří
Hana
Helena
Eva
Zdeněk
Zdeněk
Pavel
Martin
Saša

david(a)sks-hart.cz, 602 385 735, 606 617 477
d.222 957 011, 728 089 113, khnykova(a)centrum.cz
milan.hokr(a)tul.cz, 604 744 920, d.481 022 655
ahokrova(a)centrum.cz, d.251 640 292 , 776 673 656
Aandrea(a)seznam.cz 251 643 864
737 751 958, d.222 94 15 17, hokrova(a)geodet.cz,
lenny-batika(a)centrum.cz, 604 461 934
mhokrova(a)centrum.cz, d.251 640 292, 777 029 237
d.241 441 254, 603-465 320, rhrabe(a)volny.cz
777-334 101, jakubuv(a)volny.cz skype: branik2008
724 723 186, d.311 722 024, kekrtova@volny.cz
d.222 724 563, 604-231 443
777 195 250, koudelka.tomas(a)post.cz
739 010 203, Jkrtova(a)ptas.cz Jkrtkova(a)chello.cz
Jkrtek(a)pikelectronic.com
728 360 799 jiri.mazanec(a)seznam.cz,
d.251 640 46
mertovah(a)seznam.cz 776 025 830
michlikova@seznam.cz
d.266 610 136 , 724 292 049
605 279 670 , zdenek.mikan(a)gmail.com
776 016 122, milenovsky.p(a)gmail.com
mministr(a)appg.com, 776 264 790
sasan(a)tiscali.cz, d.315 685 858, 602 648 979
728 324 860 evanamyslova(a)tiscali.cz

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

Míša

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

Jan

Píša
Plašilová
Pospíšil
Rozmajzl
Seifert
Sláma
Spudilová
Spudilová
Šanovec
Šír

602 295 583, m.trojankova(a)volny.cz

Jiří
Špicál

Šplíchal

603 185 846, spical(a)post.cz

602 114 407, hyneku@seznam.cz

Lada

603 577 073, l.stastna(a)volny.cz

777 793 234, vosol(a)esonic.cz
603 158 107 , z 224 941 863, weigner
(a)seznam.cz skype:weigner_ah
d.220 612 074, jzbytovsky(a)volny.cz

Abé

Šťastná
Šťastný
Štolcová
Tůma
Zicha

Vítězsl
Luboš
dědek
Michal
Pavel
Dana
Vít

Jitka
Jarda
Martin

774 844 772, plasilovavita(a)seznam.cz
pospisil(a)jh-inst.cas.cz
m.603 164 292
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
d.257 711 882, 603-447 489
honza.sir(a)centrum.cz , 604-742 430

stastny.jarda(a)volny.cz , 602 840 140
d. 281 864 602, 723 708 502, jitann(a)seznam.cz
d.261 215 582, 602 208 744, jarda.tuma(a)volny.cz
d.235 515 589, m. 602 516 666 zicham(a)volny.cz
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Zámek na nebesích
Až bude zase inverze, zajeďte se podívat
k Mostu. Před tím, než se při sjezdu od Loun ponoříte do mlhy, zavřete okýnka a větrání a neotevírejte ani při průjezdu Zálužím a Horním Jiřetínem. Nadechnout se můžete teprve při parkování
u zámku Jezeří nebo o 500 m výš u závory lesní
silničky.
Na hřbetu, který se zvedá od zámku a nad
Šramnickým potokem se nachází 3 skupiny skal.
Jak píše průvodce (boren.wz.cz) „Skála je stejného složení jako okolní oblasti (Kapucín, Jezerka)
a je u většiny skalních útvarů pevná. Tvoří ji dvojslídná až biotitická ortorula, středně až hrubě
zrnitá, místy okatá, typicky rezavého zabarvení.“
Nejsem geolog, ale jako praktik můžu říct – na
omak velice příjemné, lezení i na konci listopadu
fajn. Vylezli jsme si pěknou Západní čtyřku na
Zámeckou jehlu, ještě hezčí JZ čtyřku na Hlavní
věž a nejtěžší byl výstup na 20 m dub kvůli fotce
zámku vyčnívajícího z mlhy.
Zámecká jehla
Vrcholová knížka je pouze na Zámecké
jehle, průměr je 2 zápisy ročně. Místňáci z Chomutova většinou vyžerou Hore Zdar už
v lednu, ale můžete mít štěstí ještě v srpnu.
Neměli jsme moc času, tak typ na příště asi 5 km vzdálené Liščí skály na úbočí
Kapucína, případně využít čelovky, které jsme tentokrát nesli zbytečně a podívat se do
některé ze štol.
Pokud bude v Mostě pěkně a nebudete se chtít kochat od Jezeří vyhlídkou na velkorypadla, zastavte se u přestěhovaného kostela
Nanebevzetí Panny Marie, kde je pro kačery naučná mutikeška a finálka vás zavede na 2 km
vzdálený Špičák. V jeho úbočí je opuštěný znělcový lom, kde jsou nasázené vyborhákované
cesty výšky 25-30 m. Obtížnost od 4 do 7, na své
si přijdou milovníci rajbasů. Tření se rapidně zlepšuje, jakmile se dostanete nad úroveň okolních
stromů.
Naopak pro odpůrce rajbasů je třetí typ –
Zlatník. Je to zase znělcový kopec, tentokrát po
pravé straně rychlostní silnice směrem na Bílinu.
Navštívili jsme skupinu skal u Škuneru, kde to
Bělina trochu pročistil a celkem slušně osadil borháky. Najdete tady chytovaté cesty od trojek. Přístup doporučuju z louky přímo do kopce ke skalám, náš obchvat zprava pod vedením Velkého
Geodeta nebyl úplně šťastný
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Honza Šabata

Hlavní věž

Royal Alpine club

Zámek Jezeří
Hlavní věž—JZ cesta

Maják—Čára ponoru
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