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Sezóna 2015 

 

Ani jsme to vlastně neoslavili. Ale letošní sezóna je 

významná hlavně tím, že uplynulo čtvrt století od 

založení celkem slušného oddílu RAČ. Tak opáčko 

pro mladší generace. Měly to být původně křtiny 

mladého Hraběte Koudelky v bivaku pod Pustou věží 

a Trubadúrem, ale zbylí členové Sportovních Staveb 

to v revolučním nadšení a opilecké pýše přeměnili na 

ustavující 

schůzi. 

Sportovní 

stavby byly taky celkem 

slušnej oddíl, ale neměly 

dlouhej život. Založil ho na 

přelomu 70. a 80. let Ludva 

Bednář, blahé paměti, 

odlákáním kamarádů ze 

Slávie VŠ – pramáti 

současných pražských 

horolezeckých oddílů. Po tom, co Ludvu sfoukla na Pamíru lavina, už se 

nenašla osobnost, která by velký kolos udržela pohromadě. Jedna třetina 

odešla do Čedoku, druhá do Alpinu3 a ti nejlepší se sešli na Rači. Název 

oddílu má tedy 2 významy 

– kopec a pískovcová 

oblast na Kokořínsku a 

druhý vyjadřuje 

společenské postavení – 

Royal Alpine Club. 

Dost bolo tlachání. Kromě 

vzpomínání na staré časy se 

letos jezdilo na kole, na 

skialpech, sjezdovkách i 

běžkách, běhali se 

orienťáky , sjížděla divoká 
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voda a dokonce se občas i lezlo. 

Významné byli i cestovatelské 

počiny rodinných klanů Hnyků 

(Patagonie), Michlíků (Cejlon) a 

Abáků (rybaření v Norsku), o 

samorostovi Weignerovi ani 

nemluvě. Slacklinu už leckdo 

vlastní, ale v této doslova 

vyvážené disciplíně máme zatím 

značné rezervy. 

Navštívili jsme kromě 

českých i pár lezeckých oblastí 

v Rakousku, Švýcarsku, Itálii a 

Chorvatsku. Nejpilnější 

v odškrtávání sektorů byla čerstvě 

důchodová děvčata pod vedením 

Vikiho Jarolíma. Za dva týdny 

cesty na Sicílii jich absolvovali, 

pokud to chcete slyšet přesně, tak 

moc. Významná byla taky čistě 

ženská expedice na Mallorku. 

Pokud to vezmeme po 

sportovní stránce, tak letošní 

sezónu ovládli Boženka 

s Brťákem.  1. a 2. místo ve WRC, 

úspěšná skialpová sezóna bez 

přetržených kolen, skalní výstupy 

ve Švýcarsku a Rakousku. Dobří 

dost. Věřím, že jim to vydrží i 

v následujícím roce půlkulatin a 

nám ostatním přeju, abychom je 

neztratili z dohledu. 
 
 

Honza Šabata  
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World  Rač  Cup 2015 

 Jeseníky Jizerský Voděrad. Boudecká Choustník Novohrad. Ostrovská Krušné  Jizerky Liška Rudofov. OBPH     

 běžky LOB bučiny rokle     Hory 24h  hory       dvojboj orienťák     

 7.února_ 21.února 28.března 26.dubna 16.května_ 06.června_ 27.června 12.září___ 03.října 24.října__ 31:října___ 13.-14.11.  součet     

 30 a 39 km cca 35km 6,5  hod. 33 / 49 km 6 hodin 7 hodin     7 hodin cca 70 km 5 hodin   2,5+7 hod.  bodů   poř 

závodní stáj poř. body poř. body poř. body poř. body poř. body poř. body poř. body   poř. body poř body poř. body poř. body poř. body   WRC     

RAČ 2 19,52 13 15,2 8 23,27 10 15,26 15 17,8 7 17,2 3 18,   5 21,02   , 12 14,6 2 19,2 80 36,  217,07 Boženka Valentová 1 

RAČ 11 15,65 9 16,8 8 23,27 10 15,26 15 17,8 7 17,2 3 18,   5 21,02   , 12 14,6 2 19,2 80 36,  214,80 Honza Kábrt 2 

Neny   , 22 11,6 12 21,47 5 17,89 5 21, 2 21,43   ,   3 23,26 8 16,11 11 16,83 1 20,4 72 38,  207,99 Olda Adámek 3 

RAČ 17 13,04 15 14,4 22 12,73 8 16,32 7 20, 12 13,9 1 20,   6 19,65   , 6 19,23   , 68 39,  188,27 Honza Šabata 4 

HoSo M.Skála   ,   , 6 25,   ,   , 1 27,75   ,   1 24, 6 17,22   ,   , 27 61,  154,97 Petr Panec 5 

VIPrahlo   , 5 18,4 5 26,6   ,   ,   ,   ,     , 1 20, 8 18,6   , 14 69,  152,60 Viktor Slavík 6 

RAČ 8 16,67   , 23 11,6 4 16,67 19 14,7 11 15,05   ,   11 13,3 16 9,67 32 6,37 4 13,2 90 30,  147,21 Lída Šabatová 7 

RAČ 10 15,71 ## 19,2 18 16,33 2 18,89 13 19, 5 19,78   ,     , ## 18,89 23 10,53 8 8,4   ,  146,73 Lenka Sedláčková 8 

RAČ 10 16,09 8 17,2   ,   ,   , 4 19,9   ,   7 18,78 10 15,   ,   , 34 56,  142,96 Štěpán Plašil 9 

RAČ 12 15,22 ## 19,2   , 3 18,95 1 23,1 5 19,78   ,     , ## 18,89 23 10,53 6 12,   ,  137,66 Zdeněk Sedláček 10 

Horyinfo 6 17,62 23 11,2 23 11,6 4 16,67 19 14,7 11 15,05   ,   11 13,3   , 32 6,37   , 90 30,  136,50 Marie Čížková 11 

RAČ ### 19,13 10 16,4 13 20,07 7 16,84 8 20, 11 15,05   ,   ## 23,26   ,   ,   ,   ,  130,75 Vláďa Weigner 12 

Alpin 3 8 16,96   , 10 22,27   ,   ,   ,   ,     ,   , 4 19,73 2 19,2 45 49,  127,16 Slávek Hokr 13 

Datona   ,   , 12 21,47 13 13,68 5 21, 2 21,43   ,   3 23,26 8 16,11   ,   ,   ,  116,95 Pepa Čapek 14 

Gnome 4 18,7 3 19,2 2 30,33 1 20, 1 23,1   ,   ,     ,   ,   ,   ,   ,  111,33 Tomáš Hájek 15 

RAČ   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,     ,   , 14 14, ## 19,2 ## 78,  111,20 Honza Štykar 16 

VIPrahlo   ,   , 5 26,6 3 18,95 2 23,1 3 21,15   ,     , 5 17,78   ,   ,   ,  107,58 M.Komanč Horký 17 

Štamgasti Točná   , 21 12, 6 25,   , ## 22,1 1 27,75   ,     , 6 17,22   ,   ,   ,  104,07 Vláďa Martinovský 18 

RAČ   ,   , 13 20,07   ,   ,   , 1 20,     ,   , 7 18,67   , 68 39,  97,73 Jiřina Krauskopfová 19 

SZSAVSD   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,     ,   , ## 21,77   , 6 74,  95,77 Hynek Urban 20 

DAK   ,   , 27 5,   ,   , 4 19,9   ,   7 18,78 10 15, 17 12,67   , 102 23,  94,34 Daniel Kratochvíl 21 

Gnome 10 15,71 14 14,8 18 16,33 1 20, 13 19,   ,   ,     ,   ,   ,   ,   ,  85,85 Eva Hájková 25 

Alpin 20 11,74   ,   , 14 13,16   , 8 16,05   ,     ,   ,   ,   , 56 44,  84,95 Pavel Milenovský 26 

Lbc   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,     ,   , ## 21,77   , 24 63,  84,77 Milan Hokr 27 

RAČ 7 17,14   , 24 9,73 9 11,11   , 14 10,43   ,     , 16 9,67   , 9 7,2 104 19,  84,28 Petra Štykarová 28 

Černošice 21 6,   , 14 19,4   ,   ,   ,   ,     ,   , 18 12,33 4 13,2 92 29,  79,93 Olda Hokr 31 

Alpin 1   ,   , 8 23,27 18 11,05   ,   ,   ,     ,   ,   ,   , 56 44,  78,32 Miroslav Michlík 32 

0   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   ,   , ## 78,  78,00 Libor kříž 33 

Gnome   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,     , 17 8,44   ,   , 14 69,  77,44 David Hrabánek 36 

Alpin   ,   , 26 6,27   ,   ,   ,   ,     ,   ,   , 2 19,2 45 49,  74,47 Eva Hokrová 37 

Erömü   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   ,   , 6 74,  74,00 Martin Šebánek 38 

Ploutvička   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   ,   , 7 74,  74,00 Lenka Nováková 38 

HoSoHoPo   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   ,   , 7 74,  74,00 Jan Mikula 38 

Černošice   ,   , 14 19,4   ,   ,   ,   ,     ,   , 18 12,33 4 13,2 92 29,  73,93 Alena Hokrová 41 
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Kompletní výsledky letošního i minulých ročníků WRC najdete na webu  rac.xf.cz 
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Trek kolem Fitz Roye a 

Cerro Torre 
 
Když jsem jednoho zářijového dne loňského roku šel ráno do práce, vůbec jsem 

netušil, že příští rok pojedu do Patagonie. Během toho dne mi telefonoval můj kamarád 
Tomáš Tichavský a sdělil mi, že se objevily na netu úžasně levné letenky do Buenos Aires. 
Následovaly bleskurychlé telefonáty Kamile, našim šéfům v práci, dalším našim známým a 
výsledkem bylo, že když jsem se vracel odpoledne z práce domů, měli jsme s Kamilou 
letenky na leden do Argentiny a byli jsme součástí desetičlenné party jedoucí na treky do 
Patagonie. Teprve poté jsme začali domlouvat konkrétní program akce. Trek kolem Fitz Roye 
vždy patřil k mým snům, a když ve skupině byli také lidi s podobným snem, stal se tento trek 
hlavním cílem naší akce. Je to ovšem těžký trek, při kterém se přechází Jižní patagonský 
ledovec, a musíte mít k jeho absolvování i potřebné vybavení. Nakonec jsme se domluvili, že 
si na tuto akci troufá 5 lidí a ostatní se během té doby budou věnovat lehčím trasám na 
východní straně Fitz Roye. Celá trasa se dá absolvovat zhruba za 7 až 8 dní. Začali jsme velice 
důkladně řešit, jaký materiál si s sebou vezmeme, aby byl dostatečný pro uskutečnění akce a 
zároveň, abychom to dokázali unést. Obzvláště já jsem byl limitován radami doktorů, kteří 
mně provedli výměnu kyčelního kloubu za umělý. Dostal jsem doporučení, že bych neměl 
nosit na zádech více než 15 kg. Pořídili jsme si superlehké vybavení - například hliníkové 
cepíny s ocelovými hroty vážící jen 270 gramů. Sněžnice, které se často na tento trek 
používají, jsme si kvůli váze nevzali. Nakonec jsme se dokázali sbalit tak, že já jsem měl 
batoh těžký bez vody asi 18 kg a Kamila o něco méně. Samozřejmě jsme sháněli co nejvíce 
informací o této trase. Sehnali jsme jediného člověka, který stejnou cestu znal - Láďu 
Tajovského z VŠE v Praze. Jeho informace nás moc nepovzbudily. Láďa nás spíše od našeho 
záměru odrazoval. Je to prý sice nádherné, ale obtížnost trasy v kombinaci s počasím, které 
tam obvykle panuje, dělá  z této akce velice obtížný podnik. Oni prý občas doslova bojovali o 
život. Ve sněhových vánicích se ztráceli mezi divokými trhlinami ledovce a občas prý foukal 
tak silný vítr, že jeho subtilní společnici vážící něco přes 50 kg vítr nadzvedával ze země a 
Láďa ji jistil lanem tak, aby mu neulítla. Na podzim vyšla nádherná knížka od výborného 
německého horolezce a fotografa Ralfa Gantzhorna o Patagonii. Autor zde při lezení a 
cestování strávil několik let.  O této trase napsal: "Tento okruh není ani tak trek, jako 
náročná horská túra v jedné z nejslavnějších kuchyní mizerného počasí na světě. Akci může 
kdykoli přerušit nebo dokonce úplně znemožnit nemilosrdná bouře. Těm, kdo mají o tuto 
túru přesto zájem - a měli by to vlastně být jen zkušení alpinisté - však nabízí jeden z 
nejvelkolepějších krajinových zážitků na naší planetě. Spatřit západní stranu Cerro Torre 
znamená hluboce emotivní zážitek s bezmála religiózním charakterem. Ne nadarmo se 
dolina pod Cerro Torre  jmenuje Circo de los Altares - Kruh oltářů."  

V sobotu 16. ledna jsme konečně po týdnech příprav přistáli v pošmourném počasí 
na letišti v Calafate. Odtud jsme okamžitě najatým mikrobusem odjeli do východiště treků 
pod Fitz Royem -  do Chalténu. Přivítal nás silný déšť a informace, že všechny hotely v 
Chalténu jsou beznadějně plné. V prudkém dešti jsme stavěli v kempu stany. Patagonie nás 
přivítala svým typickým počasím.  
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Fitz Roy od severu 
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Fitz Roy v ranním světle  

Circo de los Altares   
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Druhý den ráno se začalo vybírat, zasvítilo i slunce. Začali jsme sušit věci a přebalovat 
se na akci. Řadu věcí jsme nechali v kempu v depozitu. Rozloučili jsme se s přáteli, kteří na 
okruh nešli a kolem poledne jsme odjeli džípem na nástup trasy do údolí řeky Rio Electrico. 
Počasí bylo čím dál lepší, mezi mraky se dokonce už objevoval i samotný Fitz Roy. Cesta vedla 
po loukách podle řeky a občas jsme se ponořili i do krásných notofágových lesů.  Obrovské 
pabuky nám připomínaly Nový Zéland, kde jsme byli před třemi lety.  Jižní Amerika a Nový 
Zéland byly před miliony let součástí stejného prakontinentu Gondwany, co dodnes 
připomínají některé obdobné rostliny. Po několika hodinách jsme dorazili k chatě Piedra del 
Fraile. Tady jsme museli zaplatit 300 pesos za průstup údolí Rio Electrico. Zatímco většina hor 
kolem Fitz Roye je součástí národního parku Los Glaciares, tato severní část oblasti je 
soukromým územím. Byli jsme moc rádi, že jsme si vyměnili peníze v Buenos Aires na černém 
trhu a nemuseli přepočítávat pesos na dolary podle nehorázného oficiálního kursu. Za chatou 
jsme pokračovali po břehu jezera Lago Electrico. Museli jsme tu broděním překonat poměrně 
nepříjemnou říčku. Zde se nám vyplatilo mít s sebou praktické plastové sandále, které se pro 
brodění dají použít a přitom mokré zůstávají stejně lehké.  

Večer jsme dorazili do místa zvaného La Playita, kde tábořilo už několik dalších skupin, 
které se připravovaly k výstupu na Paso Marconi a k přechodu patagonského ledovce. Několik 
z nich tady čekalo na dobré počasí už řadu dní. Další den nás na pochod vyrazilo asi dvacet - 
Argentinci, Francouzi, Češi, Chilané, Němka …  Byli jsme docela rádi, že nás jde víc, že se 
podělíme o hledání cesty s dalšími. Po obejití ještě jednoho dalšího jezera jsme nastoupili na 
ledovec, nejdříve byl zasutěný, ale po prvním výšvihu již byl čistý. Nasadili jsme mačky a blížili  
se ke strmému výšvihu vedoucímu k Paso Marconi. Podle vyprávění Ládi tu měl být strmý 
ledový svah, ale skutečnost byla zcela jiná. Ledovec na svahu roztál a místo něho tu byly 
strmé ohlazené žulové plotny. Zleva byla výstupová trasa ohrožována pádem ledových bloků z 
obrovského ledopádu. Ovšem právě vlevo byla skála nejsnazší. Čím více vpravo byly ty plotny 
strmější a pro výstup těžší. Člověk si musel vybrat, zda zvolit těžší, ale bezpečnější cestu, nebo 
snadnější, ale nebezpečnou vzhledem k pádu ledu. Nejdříve jsme s Kamilou nastoupili více 
vpravo, ale postupně se terén stával stále těžší a Kamila přetraverzovala k ostatním doleva. Já 
jsem dokončil výstup společně s Němkou a jejím argentinským průvodcem vpravo. Nahoře na 
sedle jsme se všichni sešli na okraji velkého kontinentálního ledovce. Po něm jsme ještě mírně 
stoupali nahoru již navázáni na lano. Za námi se začaly objevovat nádherné pohledy na 
skupinu Fitz Roye a okolních hor.  Obzvláště nás ohromila úžasná široká stěna Torre 
Piergiorgio. Ledovec na pohled nevypadal nijak obtížný, ale byly v něm velké trhliny zapadané 
čerstvým sněhem. Museli jsme si dávat velký pozor. Já jsem šel vepředu a do jedné trhliny 
jsem zajel po pás. S přibývající nadmořskou výškou na ledovci bylo čím dál více sněhu. Začali 
jsme se poměrně dost bořit. Ti, co měli na nohách sněžnice, nám samozřejmě rychle utekli.  

Směřovali jsme na sever od sedla do míst, kde pod horou Gorra Blanca je 
stejnojmenná chilská chata. Chilské území tu jako klín vniká do Argentiny. Vzhledem k tomu, 
že vztahy Chile a Argentiny nikdy nebyly nijak ideální, chatu kdysi postavila chilská armáda, 
aby odradila Argentinu od choutek toto území si přivlastnit. Dnes chatu vlastní chilská 
akademie věd a slouží hlavně vědcům a turistům. Oficiálně je uskutečnění okruhu kolem 
Cerro Torre vázáno na speciální povolení jak argentinských, tak chilských pohraničních úřadů. 
To se zase vydává jen na základě zaplacení služeb u argentinských cestovek. Ty za to chtějí 
naprosto nehorázné částky převyšující i 2000 dolarů za osobu. Naštěstí se to zatím nijak 
soustavně nekontroluje, takže to povolení mezi lidmi, co jsme se sešli na chatě, v podstatě 
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nikdo neměl. Na chatě byl jeden chilský horolezec, který tam strávil několik týdnů. Říkal 
nám, že máme ohromné štěstí na počasí neboť je již druhý den krásné počasí. Poslední 
měsíc se prý ani jednou nestalo, že by pěkně bylo déle než jeden den. To ještě netušil, že 
pěkně bude celý další týden. To jsme ovšem netušili ani my. Podle předpovědi počasí na 
internetu se počasí mělo asi za dva dny zkazit. Původně jsme koketovali s myšlenkou vylézt 
na vrchol Gorra Blanca vysoký asi 2900 m, množství sněhu na povrchu ledovce a fakt, že 
počasí by se mohlo zkazit, nás od tohoto záměru odradil. Od chaty byly nádherné výhledy na 
patagonský ledovec a také na celou oblast Fitz Roye. Vidět bylo již také Cerro Torre a jeho 
severní hřeben, po kterém kdysi již v roce 1959 údajně na vrchol vylezl Cesare Maestri a 
Toni Egger. Toni se při sestupu zabil a Maestri neměl žádné fotografie potvrzující jejich 
výstup. Celá desetiletí se horolezci přou o to, zda vrcholu dosáhli nebo ne. Dnes již převládá 
názor, že si vše Maestri vymyslel. Na hoře se po nich ve vrcholových partiích nenalezly žádné 
stopy a též popis výstupu od Maestriho neodpovídá příliš skutečnosti.  

Druhý den ráno jsme vyrazili po ledovci na jih. Zpočátku byl povrch zmrzlý, ale již 
kolem deváté hodiny jsme se začali bořit. Povrch ledovce mírně klesal, ale postup byl velmi 
pomalý. Vlevo nad námi defilovaly nádherné vrcholky hřebene Marconi neuvěřitelně 
namrzlé ledem. Jejich západní stěny jsou vystavené silným bouřím, které přicházejí od 
Pacifiku. Tvar věží opancéřovaných ledem byl často velmi bizardní. Nás ale spíše než bouře 
trápilo slunce a díky němu mokrý sníh na povrchu ledovce. Objevily se názory, že jsme si 
přece jenom sněžnice měli vzít. Teď by se samozřejmě hodily, ale museli bychom je na 
zádech nést několik dní na začátku i na konci akce. Asi v poledne jsme potkali dva lezce 
jdoucí proti nám. Ze setkání jsme byli nadšení my i oni, od této chvíle jsme měli prošlapanou 
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cestu, i když ne úplně ideálně člověkem jdoucím v protisměru. Výrazně se náš postup 
urychlil. Petr Kaštánek si ale přesto začal stěžovat na mokré boty. Vzal si několik let staré 
goretexové pohorky. Bohužel goretex je křehký  a po několika letech začíná popraskávat a 
přestává optimálně fungovat. My ostatní jsme měli nové boty a byli jsme v suchu. 
Odpoledne stopy v protisměru byly čím dál starší a začali jsme se do nich propadat, postup 
se opět zpomalil, ale slavné Circo de los Altares se už nezadržitelně blížilo.  Konečně se 
objevilo Cerro Torre a okolní věže v celé své nádheře. Poměrně snadno jsme nalezli vhodná 
místa na stanování na středové kamenné moréně.  Klesající slunce ozařovalo západní srázy 
čím dál úžasnějším světlem. Jedno z nejkrásnějších míst na světě jsme si mohli dokonale 
vychutnat. Obávaný vítr nefoukal, kolem po ledovci tekly malé potůčky, takže ani problém s 
vodou nebyl. Děkovali jsme za to "Patagošovi", jehož siluetu jsme jasně viděli na ledových 
srázech Cerro Torre. Byl to jeden z nejkrásnějších večerů v horách, opravdu toto místo má 
až religiózní charakter.  

Další den jsme vyrazili ještě před východem slunce, abychom co největší vzdálenost 
ušli po zmrzlém sněhu. Po tvrdém sněhu jsme rychle pokračovali po klesajícím ledovci dál. 
Sněhu s klesající výškou ubývalo a nakonec zcela zmizel s povrchu ledovce. Pokračovali jsme 
dál po holém ledu a už nelitovali, že nemáme sněžnice. Povrch ledovce však už nebyl tak 
rovný jako dřív, občas se objevily terénní zlomy,  přes které spadal ledovec ve formě 
ledopádů. V jednom místě jsme museli přelézt na boční morénu a zlom obejít po ní. V 
těchto místech jsme pokračovali v jedenácti lidech - Češi, Francouzi a Němka s 
Argentincem. Vzájemně jsme si opět pomáhali při hledání cesty. Bylo však stále krásné 
počasí a proto výběr optimální cesty nebyl tak obtížný. Za zhoršené viditelnosti tu může být 
velký problém, protože míst s těžko překonatelnými trhlinami přibývá. Konečně jsme se 
dostali do  míst, kde se z ledovce sestupuje na pevnou zem. Francouzi toto místo našli před 
námi a tak díky jejich navigování s tím nemáme žádný problém. V těchto místech je šedé 
ledovcové jezero, další cesta vede naopak kolem již čistých tmavomodrých jezer. Bohdanka 
se cítí po několika dnech špinavá a odhodlává se v jednom z nich vykoupat, nám ostatním 
se do toho nechce. I když je nadále plechová obloha, začíná foukat mrazivý vítr. Po 
kamenitých pláních dorážíme k Lago Ferrari. Jezero je nazvané po Casimiru Ferrarim, vůdci 
italského prvovýstupu na Cerro Torre v roce 1974. Ferrari vedl skupinu horolezců z 
italského městečka Lecco. Svou cestu nazvali Via dei Ragni - Pavoučí cesta. U jezera si 
nacházíme plošinky pro stan chráněné kamennými valy proti větru. Zatímco Petr s 
Bohdankou už leží ve stanu, my s Kamilou čekáme na Tomáše, který se nám před jezerem 
ztratil. Konečně je tu, oddechli jsme si.  Bez jeho dílu bychom stan nepostavili a představa 
mrazivé noci v sílícím větru se nám vůbec nelíbila.  Během noci vítr nadále sílí, občas držíme 
přijatelný tvar stanu vlastními těly. Ráno musíme vylézt ven a téměř okamžitě odlehčený 
stan vítr málem zdemoluje. Velmi   rychle ho musíme sbalit. Následuje výstup na sedlo s 
příkladným názvem Paso del Viento - Větrné sedlo. Je to obávané nejnižší místo v hlavním 
hřebeni, kterým trvale proudí silné západní větry. Vítr nám fouká naštěstí do zad, ale přesto 
se sotva držíme na nohou. Konečně jsme za hranou sedla a odpočíváme v závětří. Naskýtají 
se nám krásné pohledy na kontinentální ledovec, na Cerro Grande a na Glaciar Rio Tunel. 
Scházíme k ledovci. I když jsme již na závětrné straně hřebene, musíme se mít stále před 
větrem na pozoru. Nefouká již trvale, ale ve formě větrných víru se dostává vítr přes 
hřeben. Pokud se někdo dostane do míst, kterým prochází vír, nezbývá mu než zalehnout, 
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aby nebyl sražen k zemi 
nedobrovolně. Po přechodu ledovce 
směřujeme do míst, kde se dá 
překročit Rio Tunel vytékající ve 
formě divoké řeky z ledovce. Na 
druhou stranu se dá dostat po 
ocelovém laně, které je nataženo 
přes řeku v místě, kde kaňon řeky je 
nejužší. Lano je vedeno asi ve výšce  
třicet metrů nad hladinou řeky. Pro 
překonání je potřeba úvazek s 
karabinou a smycí. Je tu i další lano, 
pomocí kterého se dá přitáhnout 
kladka jezdící po nosném laně. 
Nejdříve jedou na druhou stranu Petr 
a Tomáš, potom přetahujeme batohy, 
nakonec jedu na druhou stranu já po 
holkách. Když se blížím ke konci lana, 
najednou nemohu dál, pomocné lano 
se mi zaseklo. Ostatní se mi snaží 
pomoct, ale nějak to nejde. Když už si 
myslím, že budu muset jet zpátky 
uvolnit lano, je lano volné a já jsem v 
pořádku na druhé straně. Mezitím se 
zatáhlo, po několika dnech nesvítí 
slunce. Přicházíme do kempu u 
Laguny Toro. Tady již táboří více lidí, 
sem se dá už dostat normálně 
chodecky z druhé strany.  

Nejtěžší místa už máme za sebou. Tábor je v lese, místa na stany jsou obehnána 
hradbami z kmenů. Svědčí to tom, že tu mohou být velmi silné větry i v lese. Kolem je spousta 
různých pokřivených stromů všech možných prapodivných tvarů. Už na kamenitých svazích 
nad ledovci jsme potkali různé druhy krásných květin, ale tady v okolí tábora jich je mnohem 
více. Další den pokračujeme směrem na sedlo Paso de las Agachonas,  chceme se dostat 
přímo k Laguně Torre ke krásným klasickým pohledům na slavné Cerro Torre od východu. 
Opouštíme nejkratší trasu do Chalténu a začínáme stoupat na sedlo. Ukazuje se však, že cesta 
na sedlo z této strany není používána. Ztrácíme se v notofágovém pralese, průstup je čím dál 
obtížnější, konečně vylézáme z lesa na kamenitou pláň. Další postup k sedlu je již snadný. Ze 
sedla je nádherný pohled na druhou stranu. Přímo před námi je Fitz Roy a vlevo Cerro Torre, 
které však postupně obkličují mraky přicházející od západu. Na sedle rostou také nádherné 
trsy patagonských pantoflíčků. Jsou to jedny z nejkrásnějších a nejpozoruhodnějších květin, 
jaké jsem kdy v životě viděl. Na druhou stranu již vede dobrá cesta, po které sestupujeme  k 
Lago Torre . Řeku vytékající z jezera musíme opět překonat po laně, které je tu mnohem delší, 
není ocelové, ale naštěstí přechod není exponovaný. Je tu i kladka, bohužel bez vodícího lana. 
Přechod s kladkou je snažší, bez kladky se karabina zařezává do lana. Převážíme holkám 
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batohy, Petr překonal řeku tam a zpátky celkem třikrát, já jsem se projel dvakrát. Kamila jede 
bez kladky, má co dělat, aby se dostala na druhou stranu.  

U Lago Torre je veliký tábor s množstvím turistů, jsme již definitivně v civilizaci. Ráno 
je velmi proměnlivé počasí, chvíli svítí ostré slunce, aby za pět minut zahalily Cerro Torre 
temné mraky. Jsem u jezera asi hodinu a snažím se prchavé okamžiky zachytit foťákem. V 
určitých okamžicích září "Torre" až neskutečně v ranním slunci. Naprosto jasně vidím výrazný 
jihovýchodní hřeben, na kterém se odehrálo spousta slavných událostí světového 
horolezectví. V roce 1970 se k "Torre" vrátil Cesare Maestri zhrzený skutečností, že svět 
nevěří jeho verzi o dobytí Cerro Torre. Přivezl si s sebou 70 kilogramů vážící kompresor a 
postupně do jihovýchodního hřebene zavrtal několik set nýtů, pomocí kterých vystoupil na 
vrcholovou plošinu Cerro Torre. Svět ho za tuto akci ovšem nijak nepochválil, v té době se již 
začínalo cenit více čisté lezení a navíc Cesare Maestri nevystoupil na samotnou ledovou čepici 
"Torre". Nepovažoval to za důležité. Takže mu řekli - a stejně jsi nebyl na vrcholu. Za 
prvovýstupce je tak považován už zmíněný Casimiro Ferrari. Nicméně kompresorová cesta 
vstoupila do dějin horolezectví. Během dalších desítek let vystoupilo na vrchol slavné "Torre" 
mnoho horolezců, ale všichni alespoň část trasy absolvovali pomocí technického lezení. V roce 
2009 se pod "Torre" objevil jeden z nejlepších skalních lezců světa David Lama - syn šerpského 
otce a rakouské matky. Dal si za cíl vylézt jako první člověk na světě Cerro Torre čistým 
lezením ve stylu Red Point. První rok mu počasí vůbec nedovolilo vylézt na vrchol, v roce 2011 
se na vrchol dostal aspoň technicky po kompresorové cestě. Tento výstup ho sice neuspokojil, 
ale mohl si aspoň zblízka prohlédnout možnosti plánované cesty. Konečně v roce 2012 bylo 
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správné počasí a na hoře příhodné podmínky. Jeho výstup měl natáčet po kompresorové 
cestě lezoucí filmařský tým placený obří firmou Red Bull. Jenže krátce před Lamovým 
výstupem kanadsko-americká dvojice lezců část cesty vytloukla. Chtěli očistit horu od nýtů. 
Filmaři se ocitli v problému.  Nakonec najali skvělé horolezce, kteří dostali na vrchol jednoho 
filmaře po Pavoučí cestě z druhé strany. Z vrcholu ho spustili na laně ke kompresoru, odkud 
mohl natáčet úspěšný pokus Davida Lamy o první čistý Red Point výstup na Cerro Torre v 
historii.   

Od Laguny Torre  vedou už obvyklé trasy, my jimi však nepohrdneme, chceme také 
spatřit i Fitz Roy z klasické strany a poklonit se mu s ostatními turisty. Z kempu Poincenot 
spatříme Fitz Roy ozářený ranním sluncem do ruda. Z vyvýšeniny nad Lago de los Tres 
obdivujeme nádherný pohled na Fitz Roy, který tu vystupuje jako přízrak nad jezery Lago de 
los Tres a Lago Sucia. Pohled umocňuje fakt, že prvně uvedené jezero převyšuje to druhé o 
plných tři sta metrů. Po osmi dnech v horách ukončujeme náš přechod sestupem do Chalténu. 
Okruh kolem Fitz Roye jsme úspěšně zvládli, ale čekají nás ještě  další tři týdny v této 
obdivuhodné zemi - v Patagonii. 

 Při absolvování tohoto náročného treku jsme měli úžasné štěstí na počasí. V něm se 
trek nejevil zase tak obtížný, ale člověk musí zůstat pokorný. Počasí tu dokáže pěkně vycenit 
zuby. Zkušenosti našich kamarádů, ale i  tak výborných horolezců, jako je Ralf Gantzhorn, o 
tom svědčí. Okruh není radno v žádném případě podceňovat. Nemá cenu se ho ale také bát, 
patří opravdu k nejkrásnějším trekovým trasám světa.            
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Jak jsme lezli na Aniču 

(cesta Klin 8-….v našem podání 6+ A0) 
 
Mám kolegu Lukáše, který leze po cvičných skalách a na umělé stěně.  
Jednou se mi Lukáš v práci svěřil se svým snem – vylézt si někdy v životě 

nějakou tu více délku. 
V tom samém okamžiku, kdy své přání vyslovil, již slyším sám sebe, jak říkám : „ 

Ty vole, tak to je vyřešeno, … znám jednu super stěnu, která má 350m a vede v ní 
exponovaná , ale docela dobře lezitelná cesta Klin, kterou spolu v září vylezeme.  

No a jak jsem řekl, tak jsme taky udělali. Cestu jsem lezl v roce 1987 s Jirkou 
Šilerem a pamatoval jsem si ji ještě docela dobře. Pamatoval jsem si, jak jsme 
zabloudili na 10té délce, i na krásný lehce převislý sokolík, který ji předcházel,  kousek 
lezení za 8- UIAA na 6té délce, který jsme tenkrát hákli a v hlavě mi uvízla i vzpomínka 
na to, že na štandech jsou obrovské, jistotu budící pískovcové kruhy, které nám 
umožní rychlý návrat na zem,  pokud se naše ambice ukáží jako příliš vysoké. 

Jediné co jsem si zapamatoval špatně, byla obtížnost cesty – moje 27 let stará 
vzpomínka na to, že cesta je v podstatě lehká, byla mylná. Nebo přesněji – obtíže cesty 
nějakým záhadným způsobem stouply i přes naše současné lepší lezecké vybavení a 
četné nýty, které byly do cesty za poslední roky přidány.   

S Lukášem jsme byli lézt před Aničou dvakrát – jednou mně  na umělé stěně 
smáznul jak zpocené okno a nepříjemně mně tak konfrontoval s hodnotou mého 
současného Body 
Mass Indexu . 
Podruhé jsem mu 
vše lehce oplatil 
výletem na Bořeň, 
kde byvše hnán 
kupředu zbytky své 
ješitnosti jsem ho 
s lezením po 
vlastním jištění 
seznámil na Teplické 
cestě v Jižních 
stěnách. 

Z příprav 
vyplynulo, že Lukáš 
je odolný týpek, 
který umí spolehlivě 
jistit a slaňovat – no 
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a pokud nebude schopen v cestě střídat,tak bude vše v poho, protože klidně dám 
celou cestu na prvním (můj další omyl ). 

No a už tu bylo září a my si to šinuli po brněnské dálnici směr Chorvatsko. 
Náš team doplnila dvojice Honza Mikuš a Vláďa Šámal, které budou znát všichni ti, 
kdo se zúčastnili oddílové výpravy na Sardinii v roce 2010. 

Zastávku u benzínky před hranicemi jsme využili k hromadnému  nákupu 
náhradních baterek do čelovky. Tato nákupní panika byla částečně  způsobena 
Honzíkovým popisem jeho  statečných, náročných  Dolomitských výstupů, které 
v 90% případů končily slaněním do tmy (po nezbytném několikaminutovém 
filmování sebe sama  na vrcholu). Panika se však ve finále ukázala jako velmi 
užitečný podnět. 

Ale to už předbíhám. Ve Starym Gradu jsme se ubytovali za rozumný peníz 
v hezkém apartmánu, vypili uvítací rakiji a během následujících dvou dnů vylezli pár 
sportovek  a nějakou tu 3délku na rozlezení. 

Pak nastal den D – vstávali jsme za tmy - venku fučelo celou noc jako kráva a 
tak jsem se chystal podpořit prvního, kdo prohlásí, že na to dneska teda serem. 
Nicméně nikdo podobný se k mé hrůze neobjevil a já měl strach, že budu za 
případný defétismus pomluven před naplněným talířem (mírnější varianta 
zastřelení před nastoupenou jednotkou) – no a tak nám nezbylo nic jiného než 
odhodlaně vyrazit do tmy.  

Vítr se postupně utišil a začalo svítat. Pod stěnou jsme byli cca v půl 8 a za 
chvilku jsme si již užívali nádhernou vyhlídku ze 2 štandu. 
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Honzík (jediný skutečný lezec výpravy ) šel s Vláďou za námi, jako druhé 
nezávislé lanové družstvo.  Honzík vše neustále filmoval a natáčení doplňoval docela 
veselými komentáři ze štandů, takže se spíš než o lezecký film jedná o Honzíkovu 
soukromou talk show – nicméně je pravda, že hezčí záběry z velké stěny nemám a 
že je to hezká památka na krásný den strávený s dobrými kamarády. 

Filmu dominuje neopakovatelný dramatický výkon Vládi Šámala, který první 
křeče do rukou začal dostávat již na konci 4té délky a v klíčové 9té si již dlaň musel 
otvírat druhou rukou – a to i přes to, že na umělé stěně si za večer našvihá spoustu 
cest až na úrovni 6a+. 

Jeho komentář na 9tém štandu, kdy civí bez úsměvu vzhůru a říká : „Do 
p....e , kterej ču..k mi poradil, abych lezl 12 délek, … jako kdyby nestačily 4„  je tak 
autentický, že nejeden zlomyslný týpek neodolal a pustil si video několikrát za 
sebou. Nicméně Honzík kromě svého natáčení, spojeného se zábavnou talk show, 
stihl Vláďu i občas jistit a lidsky podpořit, takže jsme se nahoru dostali nakonec 
všichni. V mém případě to bylo jenom proto, že se Lukáš ukázal jako rychle se učící 
odolný týpek, který celou cestu poctivě odstřídal. Okolo 7mé délky mně začala 
zmáhat má nadváha a celková slabá trénovanost,…ale naštěstí se to po 9té délce 
položilo a tak jsme po 10hod  lezení stanuli na vrcholu a na rozdíl od druhé dvojky i 
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za světla sestoupili. 
Stačili jsme si ještě koupit pití v sámošce v kempu, které jsme v autě 

spokojeně konzumovali, kecali  a čekali až se nám z parkáče ozve druhá parta, aby 
jsme ji tam mohli vyzvednout. 

Až do té chvíle jsem měl takový docela hezký pocit, že jsem si na stará kolena 
vylezl ještě důstojný big wall a že jsem těch celkových 14 hod celkem v pohodě, bez 
většího fyzického vyčerpání zvládnul. 

O tuto iluzi mně připravila 
nečekaná,  strašná křeč do nohy – 
zoufale jsem se vyškrábal z auta a 
zavěsil se na jeho otevřené dveře 
jako rozšlápnutý chrobák .  
Bohužel v tu samou chvíli si se 
mnou chtěl začít povídat místní 
bodrý Chorvat. Nevím  jak můj 
pokus o konverzaci vnímal,…ale 
snad ocenil, že Česká republika je 
rozvinutá země, ve které se lezení 
mohou věnovat  i mentálně 
postižení jedinci. J 
 

Radek  Kekrt 
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Srí Lanka 
 

28.ledna v 18:45 odlétáme z letiště v Ruzyni přes Istanbul směr Colombo. U 
přepážky odbavujeme zavazadla – každý z batohů váží 6,5 kg. Naším cílem je 
turistika, poznávání a trochu keškování. K tomu toho moc nepotřebujeme. 

29.ledna v 15 hodin přistáváme na Srí Lance. Přímo z letiště jdeme asi deset 
minut pěšky na autobusové nádraží. Autobus jede za pár minut a ve 20:30 jsme 
v Kandy.   

Veškeré přesuny jsme se rozhodli řešit místní hromadnou dopravou a 
postupně pronikáme do toho, jak to zde funguje. Nejlepší je poradit se s místními. 
Vždy a všude platí: zeptáte–li se řidiče tuk-tuku (motorové tříkolky) nebo někoho, 
kdo nějakého majitele tuk-tuku zná, dozvíte se, že na dané místo se nelze dostat 
jinak, než tuk-tukem, a to bez ohledu na vzdálenost. Řidič tuk-tuku vás slíbí 
p ř epr a vi t  i  na 
s t a k i l o m e t r o v é 
vzdálenosti. Nevyužili 
jsme příležitosti se 
přesvědčit o tom, zda je 
to možné. 

Pokud se zeptáte 
člověka, který nemá 
s  t uk - tuk y  n i c 
společného, obvykle 
vám ukáže autobus, 
který se do vašeho cíle 
právě chystá odjet.  

N a k o n e c  s e 
nemusíte ptát nikoho na 
nic, ani nikam chodit, 
autobus, který potřebujete, pojede určitě za pár minut kolem, zastaví a dopraví vás 
přesně tam, kam chcete. Za cenu jednoho lístku na pražské metro projedete půlku 
ostrova, vlaky jsou podstatně levnější. 

Podle pravidel silničního provozu se jezdí vlevo, ve skutečnosti však 
uprostřed. Přednost má větší vozidlo, proto je výhodné cestovat autobusem, je to 
nejrychlejší. Je třeba dávat pozor na slony. Řidiče za jízdy chrání všichni svatí (včetně 
křesťanských), jejichž barevné blikající obrázky má ve vozidle připevněné vepředu 
nahoře.   

Náš první výlet vede do sloního sirotčince v Pinnawala. Pozorujeme 
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z bezprostřední blízkosti stádo asi 
osmdesáti slonů, kterým se nejvíce 
líbí koupel v blízké řece. 
 
Kousek za Kandy je nádherná 
botanická zahrada se spoustou 
nejrůznějších vzrostlých exotických 
stromů, v korunách některých z nich 
visí početná hejna velkých 
netopýrů.  
Do mě sta  Anuradh apura 
s obrovskými budhistickými 

dagobami přijíždíme navečer, právě v době oslav svátku Poja (úplňku), a sledujeme 
procesí s dary pro mnichy v oranžových hábitech a natahování dlouhatánského 
pruhu oranžové látky kolem celé dagoby. 

Druhý den procházíme celý rozsáhlý areál. Ke každému posvátnému objektu 
se musí naboso, štěrk i dlažba jsou rozpálené. Všude jsou makakové a sem tam 
vidíme varana.  

K posvátnému okrsku Mihintale vede 1843 žulových schodů. Nad ním se tyčí 
Meditační skála s krásným výhledem – tam už zase všichni jdou naboso po mělkých 
stupech vytesaných v příkré skále. Dav se tlačí nahoru, další mezitím po stejné cestě 
sestupují, nikdo nikomu neuhne. Žasneme, že takovou tlačenici v tomhle terénu 
všichni ve zdraví přežijí. 

V Polonaruva jsou vedle dagob i pozůstatky hinduistických staveb. 
Sigiriya je sto metrů vysoká „Lví skála“ s pozůstatky palácového komplexu na 

vrcholu. Dnes se nahoru chodí po železných 
schodech, ale je to jen pár let, kdy tam také 
vedly jen vytesané stupy. 

V Dambulle jsou v pěti jeskynních 
chrámech stovky soch Buddhů a před chrámy 
mnohem více makaků.   

Zažíváme první tropický déšť, celé hodiny 
nám lijí vodu z vědra na hlavu. Po dešti 
objevujeme obchod s deštníky a nadšeně dva 
kupujeme. Pak už je nepotřebujeme.  

Vlakem a autobusem se přesunujeme do 
Dalhousie pod Adamovu horu. Na výstup se 
vydáváme ve 2:30 ráno, překonáváme převýšení 
téměř 1100 m po 5200 nestejně vysokých a 
místy příkrých schodech, a před půl šestou jsme 
na vrcholu. Je zima, ale ke svatyni musíme zase 
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bosi. Slunce vychází v 7:16 a na 
západní straně vrhá hora do mraků 
stín. Vypadá to skoro neskutečně. 
Sestup není o nic méně náročný, než 
výstup. 

Vlakem kolem čajových 
plantáží jedeme do Haputale a jdeme 
na exkurzi do továrny na zpracování 
čaje Lipton. 

Z národních parků volíme Uda 
Walawe a určitě jsme vybrali správně. 
Během tříhodinového safari 
pozorujeme dva leopardy, dvacet osm slonů, tři orly, spoustu vodních ptáků včetně 
několika pelikánů, asi deset krokodýlů, spoustu pávů, buvolů a jednoho varana. 

Nakonec se přesunujeme na jih k moři. Na 
pláži Rekava se účastníme se spoustou 
dalších turistů pozorování obří mořské 
želvy při kladení vajec. Želva poté, co 
vystoupí z moře, asi dvacet minut stoupá 
po pláži a hledá si místo. Pak hloubí jámu a 
začne klást vejce podobná pingpongovým 
míčkům. Pak je zahrabává a nakonec se 
pomalu vrací k moři a mizí nám ve tmě. 
Celé to trvá asi dvě a půl hodiny. Pokud 
bychom natočili dokument, byl by to 
celovečerní film, a jak Mirek poznamenal, 

pozorování zajíců má větší spád. Ale stejně to byl zážitek. 
Ještě prohlídka středověkých památek v Galle a trocha koupání v teplém 

Indickém oceánu. 
13.2. večer se rozloučíme se Srí 

Lankou a odlétáme směr Istanbul. 
V Istanbulu máme dost času na výlet 
metrem do centra, tak ještě prohlídka 
Modré mešity, chrámu Agia Sophia a 
cisterny Yerabatan, pár ulovených 
kešek a 14.2. večer vystupujeme 
z letadla v Praze. 

 

Míra a Eva Michlíkovi 
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Jak básníci přichází  

o (horolezecké) panictví 
 

 
Musím se přiznat, že jsem se nechal 

 inspirovat Gertem Tschunkem. Jeho právě 
 vydané Historky ze skal a hor si stylem 
vyprávění nezadají s Juliem Kugym. Já jsem sice o 
něco mladší, ale taky pamatuju (zatím) dobu, kdy 
jsme se navazovali na lano dračákem s 
ˇxandičkama a jistili přes rameno. 

  Pokud bych v nadpise vynechal závorku, tak to jsem 
si   odbyl ve svém skautském ne úplně Modrém životě 
   a v horolezecké Račence to nebudu rozpitvávat. 

 Ve svém prvním roce lezení (1971) jsem se dal dohromady 
  se starým zkušeným horským vlkem Jirkou Markem.  
  Jednak pocházel ze Skaláku a druhak už mu bylo 23.  
  V Ostrově jsem si s ním vyvedl první sedmu na Vztyčenou 
věž, tehdy ve vrcholovce přejmenovanou na věž Jana Palacha. 
Neměli jsme tehdy žádného průvodce, tak jsem přišel ke svému 
prvnímu prvovýstupu na Sírovou věž. 

  Ve Vysokých Tatrách jsem byl poprvé ještě  ve svém  skautském    
životě jako mladý turista na putovním táboře. Ostatní šli na výlet do  Mlynice          . 
a  já spolu s kamarádem Zdeňkem zůstal na tábořišti jako hlídka. Byli jsme            . 
nejstarší a vedoucí předpokládal, že taky nejzodpovědnější. Následující              .    
odpočinkový den nás pustil samostatně na včerejší túru. Když jsme se                         .    
pokochali vodopádem a došli po značce do sedla, ukázalo se, že                    .     to 
stou naší  zodpovědností není  tak  horké.  Furkotský  štít  a                                 . 
dvojkový hřeben k němu byl příliš lákavý. Tím jsem si mohl                                             . 
odškrtnout    –    lezení   v  letních   Tatrách   poprvé. 

Do zimních Tater jsem se vydal s Jirkou                     .       .       .       .       .    
Markem v březnu 72. Celý týden bylo krásné                         .       .       .       .       .       .    
počasí. Při příchodu na Terynku jsem poprvé                                                                 . 
potkal Karla Bělinu, který mě o rok  později                                                                  . 
nechal   zatlouct   první   kruh   na  písku  a                                                                       .  
absolvoval jsem s ním pár  prvovýstupů jako                                                                          . 
jeden z řady jeho spolulezců,  které  používal                                                          . jako 
spotřební zboží s malou výdrží. 

Terynka byla narvaná k prasknutí, tak jsme                              .       .       .       .    
s Jirkou vyfasovali dvě útulná místa ve skladu koksu a                                           .       .     
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začali se rozhlížet po 
okoln ích s luncem 
zalitých stěnách a 
vršcích. Jako první jsme 
dostali typ na populární 
Puškášovu pětku „Cestu 
k slnku“. Ráno nástup po 
z m r z l é m  f i r n u 
v mačkách, potom pěkné 
skalní lezení po vyhřáté 
žule, odpoledne sjezd 
kormidlovaný cepínem 
zasněženými žlaby a 
stráněmi Malé Studené 
doliny, večer hodnocení 
hrdinských činů na 
Terynce. Další výstupy ve 
stejném jarním duchu 
byly Šádkovy plotny a 
Baran í  Rohy  a 
Birkenmaierův pilíř na 
Lomnickou věžičku, 
odkud je krásný výhled 
na západní stěnu 
Lomničáku. 

Takže další den 
opět nástup Jordánkou kolem zbytků telefonního vedení, které se příležitostně 
používalo na Terynce jako elektrické pro slabou žárovku. Už nevím, jestli jsme 
opět neměli průvodce nebo jsme měli Kroutila důvěrně zvaného Bloudil. Šli 
jsme Orlowského – logickým zářezem, který jde ze středu stěny šikmo vlevo a 
končí společně s Stanislawským. Západní Lomnice je populární pro svou pevnou 
skálu, žádné lokry a volné kameny. Co se zdá nemožné, stalo se skutkem. Na 
třetí délce asi 20 m nad mým štandem Jirka jeden asi padesátikilový šutr 
ušlápnul On se udržel a oba jsme se zájmem sledovali balvan, který se v zářezu 
odrážel ze strany na stranu. Měl jsem obavu, že mu nevrátím vcelku půjčenou 
přilbu, kterou vyrobil ze zbylého materiálu při stavbě laminátové kanoe. Na 
štandu jsem byl přivázaný dost na krátko. Přilba sice zůstala celá, ale odneslo to 
levé předloktí- Jirka dolezl na další štand s tím, že na moje jištění jednou rukou 
přes rameno nebyl úplně spoleh. 

Při rušení mého štandu jsem mu za trest zlomil dřevěné topůrko 
kovaného kladiva, které plynule pokračovalo do doliny. Měl jsem ještě cepín, 
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ale ten na vytloukání skob 
jednou rukou se ukázal 
nepoužitelný. Měl taky 
dřevěné topůrko a já 
nechtěl riskovat zálohu, 
kterou jsem nechal 
v oddílovém skladu. Na 
posledních dvou délkách 
už Jirka skobama šetřil. Na 
předposlední štand 
vypotřeboval poslední dvě 
skoby a nahoře už se 
zajistil na zábradlí 

observatoře. Tam mi 
zkušení meteorologové a 

akademici vyrobili z kartonové krabice dlahu. Protože kvůli větru nejezdila lanovka, 
tak mě Jirka přivázal na pětimetrovou šňůru a nekompromisně kopal ke 
Skalnatému plesu. Odtud jsem už po tmě po magistrále dorazili na Bilíkovu chatu, 
kde jsme narazili na podnapilého, mírně nacionalisticky naladěného pingla. Před 
hodinou tam skončila přednáška Míši Orolína. Po kritických poznámkách, jestli 
jsme vůbec horolezci a opakovaných, 
špatně artikulovaných dotazech „Boli ste 
na Nanaga Parbate ?“ jsme si mohli ustlat 
v teple na čalouněných lavicích. 

Druhý den jsem navštívil místního 
felčara oblečeného v tvídových pumpách 
a károvaných podkolenkách. Jirka potom 
odešel na Terynku pro naše věci a já 
korzoval po Smokovci. Kalhoty proježděné 
v uplynulých dnech na firnu a svítivá 
sádra na ruce budily u svátečních 
návštěvn íků souci tné úsměvy . 
Následudjící ráno v Praze na cestě 
z nádraží na Strahovské koleje Pražáci 
nebyli tak shovívaví a dívali se na mě s 
odporem jako na bezdomáče. 

Pořád se něco děje a pořád se 
najde nějaké poprvé. Tak do příštího roku 
di třeba zase na něco vzpomenu. 

 

Honza Šabata 
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Co můžou dělat  

dvě baby na Mallorce 
 
Letošní podzimní výlet za 
lezením jsme podnikly na 
ostrov Mallorca. O tamním 
lezení jsme měly rozporuplné 
informace, ale nakonec – bylo 
to moc prima. 
Počáteční rozčarování 
z obrovského letiště, večerní 
jízdě po přeplněné dálnici do 
hotelu ke Karlovi,  městečka 
Paguera s jedním bulvárem, 
úzkými uličkami a stovkami 
hotelů, vystřídalo nakonec 
nadšení. 
S vypůjčeným otlučeným 

fiatem Punto jsme objely celý ostrov, naučily se kudy skrz hlavní město Palma, 
zaparkovat na obecním parkovišti zdarma, i najít ten jeden vhodný ze čtyř sjezdů do 
Paguery. S místní policií jsme měly incident jen jednou a doteď nevíme, co jsme 
provedly. Možná  

jsme nezastavily na stopce. Po dvojím přeparkování, dlouhém vysvětlování a 
konečném neporozumění,  policisté jen mávli rukou a zaveleli k odjezdu. Do konce 
zájezdu jsme je už jen marně vyhlížely. 

Navštívily jsme pět lezeckých oblastí, kde jsme měly vytipované pro nás lezitelné 
cesty. Průvodce byl sice z roku 1996, ale použít se dal. 

Lezení příjemné, nikde nikdo, asi koncem září nebyla ta správná lezecká sezóna.   
První den jsme byly v oblasti Calvia. Oblast ukrytá mezi stromy západně od Palmy 

na pěkném místě. Lezení je zde ostré s více chyty než kdekoliv jinde.  I městečko Calvia 
s monumentálním kostelem  a příjemnou restaurací stálo za návštěvu. Zpět jsme se 
vydaly po vyhlídkové silnici západního divokého pobřeží se zastávkami u strážních věží 
a kouzelnými výhledy na rozbouřené moře,.  

 Druhý den jsme zamířily do Cala Magraner. Oblast je situována na východním 
pobřeží ostrova. Přístupová cesta vede  zleva podél koryta řeky, my jsme měly plánek s 
přístupem zprava, překonaly jsme zbytečně  plot a stále jsme čekaly na faktor velkého 
psa z farmy č. 1, který nakonec štěkat začal, ale nepřiblížil se. Zato jsme potkaly 
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krásnou želvu. Zachránili nás pocestni, kteří nám asi v polovině ukázali pohodlnou 
cestu pouze s jedním připraveným přelézáním plotu, okolo farmy č. 2 bez psa. V této 
oblasti byli výjimečně i lezci – Poláci, Němci. Asi kvůli krásné pláži, jinak lezení krátké, 
trochu oklouzané, ale hezké. Cestou zpět jsme vyjely na svatou stolovou horu  Puig de 
Randa , útočištěm někdejších poustevníků, s třemi kláštery a  s krásným výhledem  na 
celou Mallorcu. 

Další den jsme se vydaly do Sa Gubie. To je  lezecky nejvýznamnější oblast . 
Nejpřitažlivějším aspektem je velký výběr dlouhých, vícedélkových cest, některé  

s potřebou dojištění. My jsme tam lezly cesty jednodélkové a prošly se úchvatným 
kaňonem.  Odpoledne jsme si zpestřily návštěvou přístavního městečka Sant Elm 
s krásnou pláží a příjemnou hospůdkou  s výborným tapas a z dálky se podívaly na 
Dračí ostrov. 

 Čtvrtý den v sobotu jsme vyrazily na sever  do oblasti Creveta. Ta se nachází 
uprostřed impozantní skalní 
scenerie. Jsou tam  krásné cesty, 
jejichž jedinou nevýhodou jsou 
ostré chyty. To psali v průvodci, 
ale nám to náramně vyhovovalo. 
Po lezení už jen vyhlídka Mirador 
de la Creueta, kde se konala 
svatba omšelého elegána 
s mladou, krásnou španělkou a 
zpět. Poloostrov Formentor 
s jeho nádhernými plážemi jsme 
už nestihly, ani  lezeckou oblast 
Cala Boquer. Zato jsme celé 
dopoledne strávily uvězněné 
v pitoreskním městečku Alcudia, 
které je sice hezké, ale stačila by 
hodinka. Ten den se v těch 
místech konal cyklistický závod, 
což jsme nevěděly,  a silnice byla 
uzavřena až do 15 hodin. Škoda.   

Poslední den Valldemossa 
nás lezecky nenadchla, ale kdo 
nebyl ve Valldemosse, nebyl na 
Mallorce. Městečko je to 
malebné, sjezd do porto 
Valldemosso odvážný.  Pečtou 
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tam výborné koblihy – Cocas de 
Patata od roku 1920 -  
z bramborového těsta. Toto 
místo si zamiloval i skladatel F. 
Chopin a strávil tam  v 
klášterní cele č. 2 a 4 zimu 1838-
1839 se svoji milenkou, 
francouzskou spisovatelkou 
George Sandovou. 

 Lezecky zajímavější je 
možná oblast Ses tret, to je 
kousek před Valldemosou.V  
našem průvodci byly jen cesty 
bez čísla s nápisem projekt, takže 
jsme tuto oblast v plánu neměly, 
ale usuzujeme tak dle množství 
aut na parkovišti. Zdržely jsme se 
tam nuceně cestou zpět a 
pozorovaly z auta  promočené 
lezce v úvazcích, jak pospíchají 
k autům. Přišla totiž strašná 
bouře, která nám na 20 minut 
znemožnila pokračovat v návratu.  

Ten den jsme ještě stihly 
navštívit oblast Santa Ponca, 
kterou jsme měly nejblíže 
ubytování. Není to oblast 
významná, vápencový masiv 
uprostřed golfového hřiště 
v hájku určeném pro venčení 
psů.  

A na závěr večerní koupání na opuštěné pláži, pak už jen vrácení auta a na večeři. 
Gurmánsky to byl výlet také vydařený.  

Mallorca je krásná, určitě stojí za návštěvu, a to nejen pro plážové povaleče, ale i  
lezce, cyklisty a turisty. Jistě by stál zato i trek GR 221 přes pohoří  Serra de 
Tramuntana.  

 

Jiřina Krauskopfová a Olina Mildeová 

Mallorka 
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foto 

Dachsteiner 
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Hokří Výběr z přehledu 

zahraniční činnosti 2015 
 
Následující krátká zpráva přinese základní údaje o dvou letošních výpravách do 

středních Rakous uskutečněných skupinkou borců kolem hokřího jádra. Zpráva je 
doprovozena dvěma ilustračními fotografiemi, které autor již nikdy nezačlení přímo do 
textu protože dosud vždy se vtipné a logické začlenění ztratilo šlendriánem Náčelníkovy 
jinak obětavé redakční práce. Takže většina přispěvatelů již rezignovala, jen my, grafomani, 
si nemůžeme pomoci pomoci Náčelníkovi zaplnit stránky Račenky. To je také hlavní důvod 
uplkanosti následující črty. 

Tedy k věci: Obě výpravy byly vyústěním loňského plánu o prostup jižní stěnou 
Dachsteinu, nejprve jakkoliv, později vykrystalizujícího do starodávné klasické Steinerweg. 
Loňský plán ovšem nakonec po slezení sněhu z té hory vyústil pouze ve čtveré odvolání 
pohotovosti pro tristní předpověď počasí a odložení akce. Naposledy na letošek. 
Nebudeme čtenáře napínat, letos to vyšlo. I když až napodruhé, nikoliv však 
z meteorologických ale z personálních důvodů. Tím bych mohl skončit ale aby nebyla 
Račenka prázdná, trochu to rozvedu. 

Nejprve bylo po zmizení jinak dost pozdního sněhu hezké počasí ale kvůli 
vnoučatům nebyl k mání Slávek. My tři (pisatel, JK, PR) ze zbylých adeptů jsme tedy vyrazili 
do oblasti jezer severně od Dachsteinu a zavrhli jsme Steinerweg z obavy, že ve trojce by to 
bylo na víc než den, a jinou starou trasu, jednodušší Pichlweg, pro nedostatečnou 
atraktivitu v těch strašných vedrech (max 36). Ale zlezli jsme třeba pětidélkovou Via Doris 
(max 6) na Zwerchwand, která je nejkrásnější cestou středního Rakouska *). V oblasti 
Plombergsteinu u Wolfgangsee se pak lezlo pěkně od rána, dokud se neobjevilo Slunce, a 
večer. Mezi tím se ve 36 stupních dalo jen koupat a historik PR recenzovat práci jiného 
historika. Večery byly tráveny sledováním Dachsteinu na jihu, vycházejícího úplňku za zády 
a zapadající konjunkce Venuše s Jupiterem (každý si již jistě určil místo a datum výhledu). 

K vlastnímu dosažení Dachsteinu došlo až koncem srpna, kdy téměř slezl sníh u 
nástupu a k mání byl už jen Slávek. Takže došlo k rychlé operativní akci „na otočku“. 
Samotný výstup se ukázal pro Slávka pouze spojnicí mezi keškou nad záchodem 
Südwandhütte (odtud foto) pod impozantní jižní stěnou a druhou, zahrabanou v kamenech 
těsně pod vrcholovým křížem. … Vstali jsme ve 4.30 v předposlední serpentině pod 
parkovištěm a za nástupním firnovým polem se navazovali kolem 7.30. V cestě před a nad 
námi už byly 4 jiné dvojky a byl odtud vidět i suťák, kde čekala fronta asi 15 zájemců o 
nástupní převísek do proslaveného klettersteigu Dr. Johann. Pak už jsme jen obyčejně lezli, 
klasické 3 – 4, v dolní čtvrtině 150 m šikmá dvojková rampa bez lana, občas 4+ nad starou 
skobou. Štandy skoro vždy s nýtem, často vlastní materiál. Dole řádilo max. 36 stupňů ale 
rychlost lezení jsme nastavili tak, aby bylo stoupání teploty s denní dobou právě 
kompenzováno klesáním s výškou takže bylo stále stejně příjemně kolem 20 a takto to 
vyšlo na 8,5 hodiny i s piknikem v jeskyňce uprostřed stěny. Po traverzu pod horní na sebe 
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navazující komíny jsme ovšem po chvíli hledání vstupu do nich**) ze strachu uhnuli od 
základní trasy vpravo, protože naše 4 předdvojky občas vyslaly neočekávatelný kámen, 
který měl 200 m na rozlet a vydával jen jemné bzučení těsně před průletem. Tam dole se 
fronta na Dr. Johanna rozrostla na 40 lidí. A to byl všední den. Jak to musí vypadat v sobotu 
v hlavní sezóně! Takže příště vstávat ve 3.00 a nikdy o víkendu. Zpod vršku je to ještě 
hodinu rozbředlým ledovcem k lanovce a pak 2 hodiny dolů, zpočátku po kramlích a 
utrženém lanu klettersteigu. S posledním paprskem Slávek vyhrabává pod lavičkou na 
dohled dolní stanice třetí kešku a jedeme dolů k potoku spát. Cestou domů ještě 
prozkoumáme Michlíkem zmíněnou Burgstallwand, která je jižní a tedy nemá ve 35 
stupních naději ale jindy nemusí být marná, a skalky u Dörnbachu těsně před Linzem, kde 
jsme dobývali zahliněné 5 dokud se nevynořily ze stínu. Nakonec jsme jeli domů. 

 

O. Hokr 

 
 
 
 
*) Po pečlivějším přeložení 
popisu bylo zjištěno, že je 
jen nejlehčí ve Zwerchwand 
(foto) ale je možno si 
objednat knihu s popisy 
n e j k r á s n ě j š í c h  c e s t 
středního Rakouska. 
 
**) Po pečlivějším 
prostudování popisu bylo 
zjištěno, že jsme hledali 
právě směrem označeným 
NO! 
 
 
 
Poznámka red.:  Redakce 
r a č e n k y  n e n e s e 
zodpovědnost za hokří 
humor, ale projeví velkou 
dávku tolerance a autorovi 
t o h o t o  p ř í s p ě v k u 
nenaúčtuje ty tři stránky 
promrhaného papíru a 
toneru. 

Via Doris 

Ministr zdravotnictví varuje:  hokří humor může zabíjet ! 
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Skialpinistický výlet 

v oblasti Ortleru 
 
Na výlet kolem Monte Cevedale nás původně mělo jet devět – velitel a zubař Jirka 

Škrdlant, pomocný zubař Matěj, zkušený skialpinista Jenda Sedláček se svým „tempařem“ 
Martinem Forejtem, doyen výpravy Dalibor Gut, mimořádně zdatní Iva a David Palasovi 
(„když jdu kolem tělocvičny, tak mně naskakujou svaly…“) a já s Honzou. Po přistání vozidla 
B v Suldenu se ale ukázalo, že v něm chybí Martin Forejt, kterého těsně před odjezdem 
sklátila rýmička a kašlík, a tak nás nakonec vyrazilo po sjezdovce vzhůru na  
Schaubachhütte neboli refugio Citta di Milano jen osm. Těch cca 600 m převýšení bylo 
možno zdolat i lanovkou, ale tuto variantu se nikdo neodvážil navrhnout.  Dalibor, 
původně spoléhající na uměřené tempo Martina Forejta, se přimkl ke mně a k Honzovi, 
s vědomím, že my dva mu určitě neutečeme. 

Druhý den jsme vyrazili přes třítisícové sedlo Madritschjoch a nízko položenou 
chatu Martellerhütte (pivo) údolím Langentall na Zufallhütte. Víceméně odpočinková túra 
proběhla bez kolizí vyjma ztracené haršajzny, kvůli které Jenda vydupal o pár stovek 
výškových metrů navíc než ostatní (podezíráme ho, že kvůli aklimatizaci).  

Další den bylo naším úkolem dobýt Monte Cevedale (3769 m) a přesunout se na 
Rifugio Branca. Jirka, který výlet naplánoval, nenaznačoval, že by mělo jít o něco 
mimořádného, jen mimochodem zmínil, že výlet je trošku delší, a že při minulém skialpu 
byl výstup na Cevedale trošku ledový. Ostatní tomu nevěnovali moc pozornost, a ani já 
jsem se ničeho neobávala, protože díky vzpomínkovému optimismu jsem si pamatovala, že 
výstup na Cevedale je choďák. Všechno bylo jinak: Z choďáku na Cevedale se vyklubal 

Monte Cevedale 
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výstup prudkým a pěkně 
„utaženým“ svahem. Když se 
k tomu přičetl dost ostrý 
nárazový vítr, tak některé 
psychicky slabší jedince, kteří si 
včas nenasadili mačky, bylo 
nutno zachraňovat. Po dobytí 
vrcholu se ukázalo, že refugio 
Branca je dosažitelné jen přes 
další hřeben, další údolí a další 
hřeben, což, myslím, zaskočilo i 
vůdce Jirku. Dojezd k refugiu byl 
zakončen,  ve chv í l ích 
absolutního vyčerpání většiny 
členů výpravy, poměrně prudkým sjezdem totální sněhovou kejdou, ve které se šlo 
nedobrovolně válet, ale rozhodně ne zatočit. Ve finále z toho byl více než 
dvacetikilometrový výlet s převýšením přes 2 km, který u některých účastníků výpravy 
vzbudil pochybnosti o krásách skialpinismu.  

Přes noc jsme ale zázračně zregenerovali a další dva dny si užívali výletů na okolní 
kopce, slunění na terase a popíjení piva. Na závěr náš čekal návrat do Suldenu přes Pizzini 
Frattola, sedlo Cassati a Rifugio Cassati. Od dalšího trošku delšího výletu nás zachránilo 
počastí – díky minimální viditelnosti a sněhu s deštěm jsme zakotvili na refugio Pizzini 
Frattola, jejíž hlavní předností je možnost saunování s následným ochlazováním ve sněhu 

před chatou. Euforické ochlazování, které 
provozovali oba zubaři a Zdeněk s Honzou, 
vzbudilo pozornost polských skialpinistů, 
kteří přispěchali na pomoc a házeli na ně 
plné lopaty sněhu. Počasí se stabilizovalo, 
a tak jsme do té sloty stejně museli. 
Upustili jsme od dobývání Gran Zebru a 
vyrazili sice nejkratší, nikoli však 
jednoduchou cestou zpět do Suldenu. 
Nejdůležitější hádanku dne – kudy vede 
cesta přes tříapůltisícové sedlo Cassati - se 
po delším rejdění v mlze, setkání s taktéž 
bloudícími polskými kolegy, nečekané 
návštěvě pomníku z 1. Světové války a 
využití všech navigačních pomůcek 
podařilo vyřešit, takže jsme odpoledne 
sjeli k autům a vydali se domů, do lékárny, 
do…  

Autor Božena Valentová 

 cenzura Honza Kábrt 

trhliny 

I špatné počasí má něco do sebe 
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 Když je svah strmý 
Alpspitze 
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Alpy  pro 

lenochy, starší 

a  pokročilé 
 
V roce 2015 jsme podnikli čtyři výpady do 

větších kopců. Všechny se nejen díky stále 
postupujícímu globálnímu oteplování vydařily.  

Naším prvním cílem byl Wilde Kaiser, kde jsme 
po dlouhém hledání nástupu přece jen přelezli 
Dülfera  na Predigstuhl.  Před dalšími neúnosně 
dlouhými nástupy a sestupy nás zachránilo nestabilní 
počasí a tak jsme potrénovali na místních 
sportovkách, i se Sedláčky, kteří se tento rok již 
podruhé! a asi naposledy? nechali zlákat k lezení. 

Nepoučeni lezením v Kaiseru, naplánovali 
jsme výlet na Brentu, kde jsme si s kamarády z Alpinu 
zničili kolena (hlavně kolena!) už při výstupu na chatu 
Di Brenta a pak i při nástupech a sestupech z Campanily Basso (Normal route - Ampfere, Berger) 
a Cima Molveny (Via Agostiny). Poté, co jsme vyčerpali námi lezitelné cesty i fyzické fondy jsme 
odjeli do oblasti Falzarego a přelezli pár cest s přívětivými nástupy a sestupy.  

Třetím horským cílem byl Hochschwab, vápencové pohoří ve Štýrsku oblíbené pro svou 
nenáročnost zejména turisty v seniorském věku, horskými mloky, kamzíky a svišti; tři posledně 
jmenované druhy se vyskytují ve značném množství. Lezení na hlavní hřeben - Grosse 
Hochschwab a Kleine Hochschwab - nabízí řadu krásných cest v délce kolem 300 m, mnohé 
s oblíbenými wasserrillen (doporučit lze např. Himmelsleiter a Lufthammer, které jsme 

zkombinovali). Lezení je ovšem 
podmíněno několikahodinovým 
výstupem na chatu Voistaler 
hutte a dále pod nástupy. Ani 
návrat zpět k autu s batohy 
plnými matroše není zadarmo, 
takže naše opotřebovanost po 
výletu do Dolomit se lehce 
prohloubila. Trochu to zachránila 
závěrečná nádherná koupačka 
v Erlaufsee .  
Teprve při čtvrté horské výpravě 
jsme přešli na model Alpy pro 
lenochy, jehož duchovním otcem 
je Petr Jandík z www.horyinfo.cz, 
kterému pokročilá artróza 
v kolenou velí vyhýbat se 

Brťák na vrcholu Campanile Basso 

slanění na Brentě 

http://www.horyinfo.cz
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mnohahodinovým nástupům a sestupům. Na 
Petrovo doporučení jsme zamířili na Alpspitzi, 
2 628 m vysoký kopec tyčící se na kraji 
Garmisch-Partenkirchenu v sousedství 
Zugspitze. Největší plus tohoto lezeckého cíle 
spočívá v tom, že zhruba kilometrové 
převýšení z Garmiche se dá překonat pomocí 
lanovky, od které je to už jen cca 20 – 30 
minutovým traverzem na nástupy pěkných 
vícedélkových cest. Dalším pozitivem je, že 
po cca osmi, deseti délkách (podle toho, 
kterou cestu lezete, a jak moc zabloudíte), 
kdy dolezete na suťové pole Herzl, můžete 
zabalit vercajk a po ferratě a pěšince se 

sesypat zpět k lanovce, která vás sveze zpět do Garmische. Tam čeká na ty, co mají 
Zugspitzkarte alespoň na tři dny, další bonus v podobě volného vstupu do plaveckého stadionu 
s několika bazény, skluzavkami, vířivkami, vlnobitím a vůbec. Třídenní permici jsme využili 
k přelezení tří vyhlášených cest KG Ausbildungsweg 4+, Sontagausflug 5 a Dachlweg 6+ 
(šestkový holý traverzík jsme oprasili všemi myslitelnými způsoby) a několika sportovkami 
v místní klettergarten. Do druhé části stěny na vrchol Alpspitze, kam vedou dvě cesty, jsme se 
nepustili, v hrůze, že nám ujede lanovka (končí ve 4) a zavřou bazén. 

 
Wilde Kaiser 
Predigstuhl 2115 m - Dülfer, 4+, 200 m 
 
Hochschwab 
Kleiner Hochschwab, 2248 m - Himmelsleiter, 4 – 5, 250 
m, první a poslední dvě délky Lufthammer 
Karlmauer, 1938 m – Waiblkante, 4-, 130 m 
 
Dolomity - Brenta 
Campanile Basso, 2833 m – Normal route (Ampfere, 
Berger), V, 270 m 
Cima Molvena – 2918 m – Via Agostini, 4, 260 m 
 
Alpspitze – 2628 m 
KG Ausbildungsweg – 4+ 
Sontagausflug - 5 
Dachlweg – 6 
 
Co dodat? Že lezeckým dvojkám s naším věkovým 
průměrem a výkonností kondičního lezce všechny 
zmíněné cíle vřele doporučujeme.   
 

Honza a Boženka 

Boženčin kamarád mlok 

Bo na vrcholu Campanile Basso 
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KALENDÁŘ  AKCÍ  RAČ  2016 
9.1 Holý vrch - první slanění horo 

HO Bohnice svařené víno a tradiční horolezecký seminář   

6.2 Jeseníky - Boganův memoriál  W R C 

organizátor: Vláďa Weigner běžky 

20.2. Jizerky - zimní orienťák W R C 

organizátor: Jenda Sedláček běžky LOB 

?  20.3. Pražské věže   
organizátor: Komanč   

2.4. Otvírání skal   
organizátor: Karel Berndt, HK Mšeno OB 

9.4. Voděradské Bučiny W R C 

organizátor: Pepa + Jitka Vosolsobě MTB-O 

 24.4.  neděle Boudecká rokle    W R C 

organizátor: Karel Berndt, HK Mšeno MTB-O 

30.4. Jasoň & Drsoň   
organizátor: Hynek Urban, David Hart skorelauf 

7. ?  14.5. Choustník-memoriál L. Koubíka W R C 

organizátor: P.Koubík, Vl.Martinovský, Pavouk MTB-O 

21.-22.5. Hokří skály  horo 

organizátor: Slávek Hokr   

28.5. Novohradské Hory  W R C 

organizátor: Libor Hnyk MTB-O 

18.6.(náhr.25.) Ostrovská 24h W R C 

organizátor: Škrdlanti  , rezervované 2 víkendy kvůli počasí horo 

?   3.9. Rudolfovský dvojboj W R C 

organizátor: Honza Štykar, Šárka Tesková MTBO + OB 

17.9.  Krušné hory W R C 

organizátor: Vláďa Weigner MTB-O 

8.10.  Jizerské hory W R C 

organizátor: Zdeněk Sedláček MTB-O 

?  22.10.   Hon na lišku W R C 

organizátor: Štursová, Urbanová horo OB 

5.11.    Heřmáneckej Voryjenťák   

organizátor: Mirek Michlík, Alpin 1 noční  OB 

? 18.-19.11. Orienťák pražských horolezců W R C 

organizátor: Kakoni horo OB 

?  2.-3.12.  Poslední slanění horo, MTB 

 všichni členové, hosté a přátelé RAČe voda, lyže 

 7.1.2017 Holý vrch - první slanění horo 

HO Bohnice svařené víno a tradiční horolezecký seminář   
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Sleva  pro  členy  a  hosty 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. 

 R A Č    2016 

                                 

  leden  únor  březen   duben   květen    červen  

Po   4 11 18 25   1 8 15 22 29   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27 

Út   5 12 19 26   2 9 16 23   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28 

St   6 13 20 27   3 10 17 24   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29 

Čt   7 14 21 28   4 11 18 25   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 

Pá 1 8 15 22 29   5 12 19 26   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   

So 2 9 16 23 30   6 13 20 27   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   

Ne 3 
1
0 

17 24 31   7 14 21 28   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   

                                 

  srpen   září   říjen   listopad  prosinec  červenec   
Po   4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26 

Út   5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27 

St   6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28 

Čt   7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29 

Pá 1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30 

So 2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ne 3 
1

0 
17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   
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PODZIMNÍ prázdniny NA ISTRII 
 
 
Vyrazili jsme v úterý večer Honzovým Scudem nacpaným až po střechu lidmi, 

matrošem a Borůvkovic řízky a štrůdly. Po příjezdu do Rovinje ve středu ráno jsme, 
alespoň my neřidiči, byli plní sil a mohli jsme si udělat tak trochu nedobrovolnou exkurzi 
v lisovně oleje. Její majitel nás totiž ubytoval a evidentně se chtěl svou lisovnou pochlubit. 
Odpoledne jsme plni lezeckého nadšení vyrazili kousek za město, abychom si ještě vylezli 
dvě, nebo tři cesty. Hledání skal v městském parku nám však zabralo více času než 
samotné lezení. 

Ve čtvrtek od samého rána pršelo, proto jsme se vydali do Puly. Tam jsme si, mimo 
jiné, prohlédli slavný amfiteátr. Odpoledne jsme se vypravili do starého kamenolomu. Na 
tomto místě se těžil vápenec už za Římanů, jak nám sdělila informační tabule u vstupu. 
Dnes tam je lezecká oblast. Protože jsme s sebou neměli matroš, žádnou z cest jsme si 
nemohli vyzkoušet a byli z nás tak zdatní horolezci – teoretici. Ohromilo nás, kolik cest 
bylo zajištěno na těch hladkých kolmých stěnách. U dvou cest jsme dokonce došli 
k závěru, že jsou naprosto nelezitelné. Dále nás upoutala asi deset metrů dlouhá cesta, 
postavená z kamenů přilepených ke skále, která, ač vybavena zvratným jištěním, neměla 
po celé své délce jediný nýt!  

V pátek jsme se vydali na Dvigrad. Skály byly kousek od cesty na stráni, z níž byl 
úžasný výhled na údolí, kterému dominoval hrad postavený na malém návrší.  Dle mého 
názoru to byl nejlepší den, cesty byly pěkné, počasí přívětivé, jídlo dobré a nálada skvělá. 

V sobotu jsme lezli v oblasti Limski kanal. Cesty byly na skalách hned u silnice. 
Ačkoliv cesty zde byly docela těžké, přeci jsme se královsky bavili, tedy kromě okamžiku, 
kdy mi ze skály při slanění vypadla z ruky karabina. Naštěstí nikoho netrefila. 

V neděli ráno jsme zabalili všechny věci a vydali se k Pazinu. Parkování bylo, 
poněkud nezvykle nad skálou, a k cestám jsme museli sejít oklikou podle hromosvodu 
dolů. Tady jsme vylezli někdo jednu, někdo dvě cesty, a pak jsme vyjeli směrem ČR. 

Cestou jsme neměli žádné problémy, pouze na českých hranicích nás zběžně 
zkontrolovala policie, aby se ujistila, že nepřevážíme žádné uprchlíky. Kontrola spočívala 
jen v pozdravu, na který jsme všichni, pochopitelně česky, odpověděli. Policisté tedy 
usoudili, že jsme Češi a pustili nás domů. 

Ač to tak možná nevypadá, celý den jsme měli vždy co dělat. Když jsme nelezli, tak 
jsme hráli různé hry, nebo si plnili bříška výborným jídlem, které pro nás nachystali Eva 
s Honzou.  

Pokud si budete chtít prodloužit lezecké léto, tak tuto akci v teplých krajích, která 
se konala v období českých podzimních plískanic, mohu jen doporučit! 

 

zapsal Vašek Borůvka 

Na zadní straně obálky:  Aniča kuk—Klin 
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Istrie… 
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