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Sezóna 2016 
 
Myslím, že to v uplynulém roce bylo pestré, jenom málo 
lidí píše o svých hrdinských činech do Račenky. 
Nejhůř jsou na tom se psaním orienťáci, v Račence pouze 
strohá řeč čísel ve formě tabulky WRC. Cestovatelé 
navštívili 2x Vietnam (David s Julií a Tereza s Vojtou), 
Alpin1-isti Kubu a fanklub Vládi Weignera řadu dalších 
míst, ale jediná Tereza dodala článek, 
Stoprocentní informace dodala trekařská sekce z Peru. I 
když to bylo nahnuté, protože v prosinci a Libor Hnyk 
místo aby psal, musel jako bruslař odškrtávat kdejakou 
louži. 

Úplnou zprávu podala díky Slávkovi sekce chodců na sněžnicích, ovšem 
fotodokumentace dost pokulhává. 

Lezci i skialpinisti se činili na všech světových stranách. Obsáhlý referát 
podala Boženka s Brťákem, kteří byli vyhodnoceni jako nejaktivnější lezci roku. Na 
doplnění ještě další navštívená teritoria:  Francie—Burgundsko (Janičky, Drn, 
náčelník), Dolomity-Vajoletky, Korzika a Kanáry (Jiřina), Mallorca (Adéla, Eva, 
Hynek, náčelník) 

Tradiční cenu „Tlama roku“ dostal letos Slávek Hokr za svůj výkon při 
Orientačním běhu pražských horolezců na Vysočině. Jeho způsob slaňování na 

jedné natažené paži 
by mu záviděl  i 
olympijský vítěz 
gymnasta Hudec. Od 
příštího školního 
roku bude zařazen 
d o  v ý c v i k u 
hasičských družstev 
p ř i  p o ž á r n í m 
poplachu. 
V rámci bohaté a 
rozvětvené činnosti 
Rače se letos 
vyčlenila nová sekce 
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rybářská. A hned bylo uděleno 
významné ocenění—Zlatý prut Jakuba 
Vágnera., který obdržel David. Při 
svém týdením putování po jižním 
Norsku a Švédsku se rozhodl živit 
pouze vlastnoručně ulovenými rybymi 
a vrátil se pohublý o 5 kg. 

Do té nové sezóny nám všem 
přeju, aby byla přinejmenším stejně 
pestrá a na jejím konci byli všichni v 
kondici lepší než na začátku. 

 
 

Honza Šabata  
 

Bratře Hokře, bez lana by to 
nešlo ? 
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World  Rač  Cup 2016 

Jeseníky Jizerský Voděrad. Boudecká Choustník Novohrad. Krušné      
Bogan LOB bučiny rokle     Hory hory    

13.února_ 20.února 9.dubna 24.dubna 14.května 28.května 17.září___     
30 a 39 km cca 35km 7  hod. 33km/45km 6 hodin 7 hodin 7 hodin     

poř. body poř. body poř. body poř. body poř. body poř. body poř. body    

  , ### 19,31 4 29,27 17 14,67 3 18,   ,   ,    

  , 3 19,31 1 31,33 17 14,67 8 15,5   ,   ,    

19 13,33 8 17,59 3 30,2 22 13, 2 19,4 1 22,75   ,    

6 18,15 5 18,62 2 31,33   ,   ,   ,   ,    

1 20, 25 9,58 2 31,33   ,   ,   ,   ,    

### 19,26   ,   , 30 10,33 14 15,   , ### 21,57    

9 17,04 14 15,52 13 18,27 27 11,33 15 14,8   ,   ,    

  ,   , 5 28,2 10 17, 10 15,2 2 21,58 2 21,57    

25 11,11 18 14,14 ### 30,2 23 12,67 17 14, 7 12,05 3 16,63    

12 15,93 12 16,21   , 11 16,67 27 2, 3 19,68   ,    

3 19,05 15 15,17 13 18,27 27 11,33   ,   ,   ,    

  , 1 20,   ,   ,   ,   ,   ,    

23 11,85   , 9 25,07   ,   ,   ,   ,    

  ,   , 5 28,2 15 15,33 10 15,2 2 21,58 2 21,57    

  , ### 19,31 16 12,33 3 18,18 3 18,   ,   ,    

5 18,52   ,   ,   ,   ,   ,   ,    

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    

  ,   , 3 30,2 20 13,67 ### 18,   , 1 22,    

  ,   ,   , 29 10,67 16 14,   ,   ,    

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    

19 11,43   ,   , 8 13,64   ,   , 4 15,2    

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    

22 12,22   , 12 20,2 15 15,33 6 17, 4 16,13   ,    

15 14,81   ,   ,   , 16 14,   ,   ,    

  ,   , ### 30,2 23 12,67 17 14, 7 12,05   ,    

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    

  ,   ,   , 8 13,64   ,   , 4 15,2    

  , 26 8,52 10 23,47 21 13,33 ### 18, 6 13,43   ,    

24 11,48   ,   ,   , 15 14,8 3 19,68   ,    

  ,   , 3 30,2   ,   , 1 22,75 1 22,    
  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,    
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Kompletní výsledky letošního i minulých ročníků WRC najdete na webu  hk-rac.cz 

   Jizerky Liška Rudofofský OBPH     

         dvojboj orien ťák     

   08.října_ 22.října__ 3.září___ 25.-26.11.  součet     

  cca 70 km 5:30 hodin   3,5+7 hod.  bodů   pořadí 

   poř. body poř. body poř. body poř.v kat. body   WRC     

   ### 18,33 2 23,41 1 20, 1 64,  206,99 Zdeněk Sedláček 1 

   6 15,83 2 23,41   , 6 85,  205,05 Viktor Slavík 2 

     , 15 16,58   , 27 69,  201,85 Milan Komanč Horký 3 

   8 12,17   , ### 18,75 2 99,  198,02 Honza Štykar 4 

     ,   , ### 18,75 2 99,  178,66 Šárka Tesková 5 

   9 11,33 14 16,64   , 2 55,  149,13 Vláďa Weigner 6 

     , 12 17,32 2 18,75 7 33,  146,02 Honza Kábrt 7 

   3 18,33 15 16,58   ,   ,  138,45 Olda Adámek 8 

   6 15,83 29 11,1   ,   ,  137,73 Pepa Vosol 9 

     , 31 10,21   , 31 53,  133,68 Štěpán Plašil 10 

     , 12 17,32 2 18,75 7 33,  132,89 Boženka Valentová 11 

   1 20,   ,   , 7 84,  124,00 Pavel Kurz 14 

     , 6 20,38 2 18,75 4 46,  122,05 Slávek Hokr 15 

   3 18,33   ,   ,   ,  120,21 Pepa Čapek 16 

   ### 18,33 25 13,17 1 20,   ,  119,33 Lenka Sedláčková 17 

   10 9,5   ,   , 20 75,  103,02 Jakub Sýkora 19 

     , 13 16,78   , 6 85,  101,78 Lucka Slavíková 20 

   5 16,67   ,   ,   ,  100,53 Vláďa Martinovský 21 

     , 14 16,64   , 3 52,  93,31 Pavel Milenovský 24 

     ,   ,   , 7 91,  91,00 Hynek Urban 25 

     , ### 21,52   , 15 67,  88,52 Martina Štursová 27 

     , 21 14,08   , 6 34,  88,34 Helena Vondráčková 28 

     ,   ,   , 9 87,  87,00 Pavel Hokr 29 

     ,   ,   , 7 84,  84,00 Zuzana Kurzová 30 

     ,   ,   ,   ,  80,88 Zdeněk Mikan 31 

     ,   ,   , 3 52,  80,81 Miroslav Michlík 32 

     , 29 11,1   ,   ,  80,02 Jitka Vosolsobě 33 

     ,   ,   , 15 80,  80,00 Albert Mikan 34 

     , 22 14,03 2 18,75 4 46,  78,78 Eva Hokrová 35 

     , 21 14,08   , 6 34,  76,91 Franta Vondráček 38 

     ,   ,   ,   ,  76,75 Jiří Tichý Pavouck 39 

   8 12,17 11 17,7   ,   ,  75,82 Dalibor Gut 41 

     ,   ,   ,   ,  74,95 Petr Panec 43 

     , ### 21,52   , 31 53,  74,52 Michaela Urbanová 44 
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Pár tipů pro starší a 
pokročilé horolezce 

 

Grazer Bergland 
Rozsáhlá vápencová oblast u Grazu nabízí množství hlavně vícedélkových cest i pro 
nás J.  Nejpěknější a nejhodnotnější cesty vedou na Rote Wand, ale za návštěvu stojí 
i další lokality, např. Rothelstein, kde vede vyhlášená cesta Michelangelo za 6-. 
Vyhlédli jsme si ji poté, co jsme s přehledem vylezli jakousi 5+ v oblasti 
Rampenwulst, a oslovil nás i příjemný dvacetiminutový nástup. Po dvou hodinách 
pročesávání strmého terénu jsme nástup Michelangela opravdu našli a po další 
hodině, vyplněné těžkým a místy nečestným bojem v první délce, jsme dali přednost 
pěkné, původně s pýchou přehlížené Postlerweg za 4+. Nemáme to na koho svádět, 
byli jsme tam s Honzou v celém sektoru sami. Při skoro týdenním pobytu jsme 
kombinovali lezení a kola (vede zde jedna z tras Alpentour), došlo i na kulturu (Graz a 
Bad Blumau  - blízký lázeňský architektonický skvost z dílny Hundertwassera). 
Návštěvu oblasti lze doporučit také jako mezi zastávku při cestě do / z Chorvatska.  

Gesäuse - Kalbling 
Vápencový kopec v  pohoří Gesäuse s výhodou dojezdu autem až k chatě Oberst 
Klinke Hütte, odkud je to k nástupům cest zhruba hodinku (i když pořádně do kopce). 
Tentokrát jsme si vybrali klasiku Herbst / Scholz, 4+, 250 m, ale doporučit lze řadu i 
dalších cest, např. oblíbenou Pelikan Riebe. Spaní je možné na chalupě a tolerované i 
na parkovišti pod chalupou. Bonusem ke konzumaci piva podávaného na terase 
chalupy je výborný výhled na Kalbling umožňující rekapitulovat v bezpečí hrdinské 
činy.  
 

Hohe Wand 
Vápencová prý stolová hora zhruba 50 km JZ od Vídně. Spaní na tábořišti za mírný 
peníz (hází se do kasičky), spousta vícedélkových cest a milosrdné nástupy, pokud se 
to nezvrtne. V našem případě se to zvrtlo: Celá výprava čítající čtyři lezecké dvojice 
uvěřila turnovské Janě, že to tam zná, a Brťákovi, který ujišťoval, že jdeme dobře. 
Díky rozvinuté rojnici se po delším úsilí podařilo identifikovat cestu, kterou jsme 
nechtěli lézt, ale díky níž jsme zjistili, že jsme úplně jinde. Po rychlé korekci 
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Hohewand 

Kalblink Tanheimer Berge 

Silvretta 

Tanheimer Berge 
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Falzarego  

Silvretta 
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vzdálenosti, výšky a směru jsme našli a vylezli vyhlédnuté cesty. Dařilo se i druhý den, 
pak nás bohužel vypláchl lijavec na přední straně tlakové níže. Naše sehraná čtveřice 
(my s Honzou a Jany) vylezla Draschgrat a Betty and Paul; náčelník s Jirkou Voráčkem 
taky něco lezli, ale pokud to sem nedoplní, nedozvíte se, co. Návštěvu určitě 
doporučujeme.  
 

Tannheimer Berge 
Kapesní vápencové pohoří v Tyrolsku, poblíž města Reutte, téměř na hranicích 
s Německem. Spaní na chalupě Gimpelhaus, kam se dostanete za cca 2,5 hodiny ostré 
chůze kolmo do kopce. Výstup si lze usnadnit tím, že si necháte za mírný bakšiš vyvézt 
batoh na chalupu nákladní lanovkou. Gimpelhaus má též výhodu pro cizích jazyků 
neznalé – velmi vstřícnou slovenskou obsluhu. Nástupy z chaty k lezeckým cílům na 
Rote Fluh, Gimpel a další vrcholy jsou cca 20 – 30 min, na výběr jsou klasické cesty 
s nutností dojišťování i modernější cesty. My s Honzou a s oběma Janami jsme vylezli 
např. Alte Südwand na Rote Fluh, Via Anita na Hochwiesler a Morgenstund na Gimpel 
Vorbau; Míra Michlík s prachatickým Jakubem se jako obvykle pohybovali o level výš. 
Fanatický geokačer z Heřmánek ulovil místní vyhlášenou kešku nacházející se 
v jednom ze závrtů; k odlovu bylo potřeba 150 m lana, silné čelovky a kamarády 
v pohotovosti, kdyby se náhodou nepodařilo z té díry vyžumarovat. Návštěvu určitě 
doporučujeme, užijí si nejen lezci, ale i feratisti, turisti a zmínění geocacheři. 
Z Tannheimer Berge není daleko na německou Alpispitze u Ga-Pa, kterou je pro nás 
starší a lenivé také více než vhodná (viz loňská Račenka).  
 

Dolomity – 
Falzarego 
Oblast netřeba popisovat, všichni 
ji znají. Čtyřdenní výpad stojí za 
zmínku především proto, že se 
podařilo najít a obsadit bivak, 
který řada členů Rače obývala 
v dobách svého mládí. Za 
krásného babího léta jsme 
vylezli, v sestavě náčelník, Jirka 
Voráček, Honza a já, čtyři 
oblíbené klasiky na Torre di 
Falzarego, Col De Bois a Piccolo 
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Lagazuoi. Doporučit lze zejména cestu Alvera na Col de Bois, jejíž klíčová pasáž 
donutila náčelníka smeknout (vysvětlí náčelník).  
 

Silvretta na skialpech 
Cílem letošního skialpinistického výletu pod velením Jirky Škrdlanta byla Silvretta. 
Výprava byla gigantická – šestičlenné pražské jádro členů a příznivců Rače doplnila 
čtyřčlenná ašská skupina, čtyřčlenná bohnická skupina (HO Bohnice) a jeden solitérní 
zubař z Plzně. Cílem byla klasická trasa z Heidelberg Hütte na Jamtal Hütte a pak 
podle možností, počasí a sil buď na Wiessbadener Hütte, nebo tamtéž s odbočkou 
přes hřeben do Švýcarska. Vše šlo podle plánu, vybrané vrcholy se i přes poměrně 
vysokou lavinovku podařilo orazit a počasí se zkazilo akorát včas, kdy už i nejsilnější 
účastníci výpravy (sněžné frézy Michal a Lukáš z Bohnic) přiznali ztrátu motivace.  
Vcelku banální průběh zájezdu zpestřil Zdeněk Sedláček se svým metodickým 
výcvikem. Nám, co jsme seděli u piva, odebral pípáky, a jal se je zahrabávat do 
sněhu, abychom je následně lokalizovali a vykopali z více než metrové vrstvy sněhu. 
Po zakopání posledního z pípáků a udusávání sněhu vyšlo najevo, že jeden z pípáků 
nebyl zapnutý… Následovalo několik hodin zemních prací, při kterých byla hrubá síla 
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kombinovaná se sofistikovanými proutkařskými postupy Řízka. Pípák se podařilo 
najít až krátce před večeří po systematickém zorání  více než 1 aru plochy, čistě 
náhodou.  
 
Pro úplnost dodávám, že zkušení skialpinisté z Rače strávili, díky Honzovi Štykarovi, 
na skialpech i Velikonoce. Rauris Tal, chata Kolm Saigurn dosažitelná autem, spousta 
sněhu, krásné počasí, vhodné pro mimina i vlky. 
 
 

 
 
Co na závěr? Snad je to, že sezóna 2016 nám opět ukázala, že po důkladném studiu 
průvodců a olízání mozků pár kamarádům lze s radostí absolvovat i s ubývajícími 
silami krásné cesty na skalách i na sněhu.  
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Informace ČHS 
horosvaz.cz 

 

E-SHOP 

 ČLENSTVÍ A POJIŠTĚNÍ 
Vyberte jednu z variant nabídky, vyplňte potřebné údaje a uhraďte vše 

prostřednictvím platební brány (on-line). Vzápětí obdržíte e-mail potvrzující 
objednávku a poté e-mail potvrzující platbu. 

Doporučujeme ČHS Trio, které zahrnuje členství v ČHS, členství v 
Horolezeckém svazu Slovinska (PZS) s členskými výhodami (slevy na chatách) a 
cestovní pojištění UNIQA. Při jeho zakoupení získáte slevu v rozmezí 15 - 20% z 
celkové ceny. 

Členský průkaz ČHS si můžete objednat zcela samostatně, nebo společně s 
cestovním pojištěním UNIQA 

Pokud již máte průkaz ČHS, můžete si samostatně koupit cestovní pojištění 
UNIQA, a obdobně se můžete k již zakoupenému pojištění připojistit. 

 
Představujeme vám nový balíček služeb  

ČHS Trio 
, který při svých aktivitách oceníte. Přináší vám vše, co můžete potřebovat –

 od spolehlivého pojištění přes 50% slevy na ubytování v alpských chatách po celé 
Evropě až po členské výhody Českého horolezeckého svazu. 

  
Co přesně ČHS Trio obsahuje? 
  

Cestovní pojištění UNIQA 
Unikátní pojištění vzniklo ve spolupráci ČHS s Pojišťovnou UNIQA a.s. Lze ho 

sjednat pouze prostřednictvím sekretariátu ČHS, nikoli v pobočce pojišťovny. 
Jedná se o celoroční pojištění, které se vztahuje i na horolezectví, 

vysokohorskou turistiku, ferraty, skialpinismus, vodní sporty, ježdění na horských 
kolech, kitting a další sporty, včetně účasti na sportovních soutěžích. 
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Výhody: 
Pojištění se vztahuje na jakýkoli pobyt v zahraničí. Nejen lezení, ale i pobyt u 

moře, poznávací zájezd, ozdravný pobyt, kurz či školení v zahraničí. 
Pojistné částky do 2 milionů Kč na léčebné výlohy a asistenční služby. 
Krytí nákladů na záchranné operace (horská služba, využití vrtulníku). 
Pojištění není omezeno nadmořskou výškou, ve které k případnému 

incidentu dojde. 
 

Ubytování v alpských chatách a další výhody 
V rámci balíčku získáváte členství v Slovinském horolezeckém svazu (PZS – 

Planinska zveza Slovenije), díky kterému můžete využít až 50% slevy na ubytování 
ve více než 1300 alpských chatách v Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Švýcarsku, 
Španělsku, Slovinsku, a dokonce i Lichtenštejnsku. Můžete si tak pořádně užít hory 
a ušetřit za ubytování, které může být v některých zemích nákladné. Roční poplatek 
za balíček ČHS Trio se vám může rychle vrátit. Stačí přespat 4 až 5 nocí na horské 
chatě v Alpách. 

  

Členství v ČHS 
 Lezete rádi po skalách? Český horolezecký svaz se stará o váš komfort a 

bezpečnost při lezení. Členstvím se tak podílíte na údržbě skalních oblastí po celé 
České republice. 

 Co pro vás děláme? 
Provádíme kontrolu a údržbu fixního jištění a celkovou údržbu skal. 
Vyjednáváme povolení lezení s orgány ochrany. 
Školíme správce skal a financujeme nákup materiálu na údržbu (více než 1,5 

milionu Kč ročně). 
Naši správci ročně umístí téměř 7000 kusů nových jištění. 
Navíc členové ČHS mohou zdarma využívat knihovnu s průvodci, knihami a 

časopisy s lezeckou tematikou z celého světa. Momentálně je v knihovně více než 
2500 titulů. Členové ČHS mohou využít nabídku kvalitního lezeckého vzdělávání. 
Kurzy podle standardů UIAA jsou nejen pro instruktory a trenéry, ale také pro 
řadové lezce. Na každého člena ČHS se vztahuje základní úrazové pojištění při 
organizovaných nebo oddílových akcích. 

  
Členové ČHS mají nižší startovné na závodech, které organizuje ČHS. 
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Krátká zpráva o letošním 
trekování v Peru. 

 
Letos jsme byli v Peru 5 

týdnů a absolvovali celkem 3 
treky. Prvním byl přechod 
Cordillery Vilcabamba kolem 
starého inckého města 
Choquequirao do oblasti Machu 
Picchu. Tento trek je zatím 
poměrně málo známý. My jsme 
ho zvolili z několika důvodů.  
Hodil se nám jako přibližovadlo 
k Machu Picchu a také 
z aklimatizačních důvodů.  Během 
cesty se přechází hluboký kaňon 
horní Amazonky – Ria Apurimac 
a také několik údolí jeho přítoků.  
Z vysoké nadmořské výšky přes 
4000 m často sestoupíte hluboko dolů na dna údolí do výšek až kolem 1500 m. Při 
absolvování  přechodu se tedy výborně postupně aklimatizujete.  Trek je tedy velice 
vhodný být prvním trekem v Andách. Překonávají se při něm velká výšková převýšení, 

takže je fyzicky náročný, 
technicky je naopak velmi 
lehký. Další jeho předností  
je, že vede kolem několika 
starých inckých měst .  Na  
jeho začátku jsou ruiny 
m ě s t a  S a y w i t e , 
vyvrcholením trasy je již 
zmíněné Choquequirao, 
ležící na úžasném ostrohu 
zvedajícím se o více než 
1500 m nad hladinou 
Apurimacu.  Zatímco denní  
limit pro návštěvu Machu 
Picchu je 4000 lidí , 
Choquequirao navštíví asi 

5000 lidí za rok. Navíc 

Alpamayo 

Kaktusy v Cordillera Blanca 
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většina z nich se vrací do 
Saywite stejnou cestou 
zpět. Celý trek projde jen 
někoik set lidí ročně. My 
jsme byli v Choquequirao 
s Kamilou úplně sami. 
Stavby, které si v ničem 
nezadají s Machu Picchu, 
tu máte jenom pro sebe.  
Staré památky tu 
obklopuje horský tropický 
prales, protože město je 
na jižním svahu kaňonu, 
naopak severní svahy jsou 
na jižní polokouli spálené 
sluncem a rostou tam 
výhradně sukulenty jako 
kaktusy a opuncie.  Trek 
je tedy i botanicky velice 
pestrý. Ze stezek 
vedoucích v závratných 
výškách nad dnem  údolí  
můžete nad sebou 
pozorovat zaledněné až 
šestitisícové štíty.   

Druhým naším 
trekem byl přechod 
Cordillery  Blanca kolem 
jedné z nejkrásnějších hor 
světa  – Alpamaya. 
Nástupním místem je vesnička Hualcayán v nadmořské výšce 3100 m. První den odtud 
vystoupíte až k jezeru Cullicocha do výšky 4600 m, kde máte své první tábořiště. Co 
jsem napsal o aklimatizaci při předchozím treku , tady naprosto neplatí. Před touto 
trasou musíte být naopak perfektně aklimatizováni odjinud. Přechází se tu dvě vysoká 
sedla při příchodu do doliny Quebrada Alpamayo.  Z tohoto údolí se naskytne  
nejkrásnější pohled na Alpamayo, který odjinud nespatříte. Drtivá většina turistů chodí 
od jezera Llanganuco do doliny Santa Cruz. Odtud je Alpamayo taky vidět, ale zdaleka 
z tohoto směru nemá tak krásný tvar. My jsme za celý týden potkali jen dva lidi. Není 
vůbec překvapivé, že to byli Češi – přesněji dva Ostravaci.  Je naprosto 
nepochopitelné, že tento nádherný trek je absolutně  liduprázdný.  O to více ho mohu 
doporučit. Zažijete tu prvotřídní romantiku v neskutečné krajině. 

Jirishanca 



18  

                                                                    Račenka 2016/2017 

Nakonec jsme se vydali do Cordillery 

Huayhuash, ležící jižně od Cordillery Blanca. 

Trasa vedoucí kolem této horské skupiny je 

velmi známá, nicméně ani tu jsme žádné 

davy nepotkali. Ušli jsme z časových důvodu 

asi jen polovinu okružní trasy – ovšem tu 

nejatraktivnější. Dovolím si tvrdit, že 

Cordillera Huayhuash patří mezi nejkrásnější 

hory světa. Nejvyšší horou je Yerupaja , 

která se svou výškou  6635 m je druhou 

nejvyšší horou Peru.  Všechny vrcholy jsou 

tu divoce rozeklané. Asi nejkrásnější horou 

je neuvěřitelně špičatá Jirishanca.  Je tu 

velké množství překrásných jezer, v kterých 

se zaledněné vrcholy neskutečně odrážejí.  

Jednotlivá jezera mají odlišnou barvu podle 

toho, jestli do nich ústí ledovcový potok 

nebo případně přitéká do nich voda 

přefiltrovaná jiným jezerem.  Jedinou 

nevýhodou této trasy je fakt, že jednotlivé horské vesničky tu vybírají poplatek za 

přechod svého území. Zatímco v Cordilleře Blanca jsme nezaplatili žádný permit (i když 

je tam Národní park 

Huascaran) z důvodu, že na 

trase kolem Alpamaya nebyl 

nikdo, kdo by ho vybíral. 

V Cordilleře Huayhuash těch 

výběrčích bylo na náš vkus až 

příliš mnoho.  Na permitech 

se tu zaplatí od 50 do 100 

dolarů podle toho, jak velkou 

část okruhu přejdete.  

Rozhodně to však stojí za to, 

se sem vypravit.    

Libor Hnyk 
 

Yerupaja Chico 

Yerupaja a Jirishanca jezero Solteracocha 
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Laguna_Carnicero  

Jirishanca 
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Severní Vietnam na motorce 
19.3.-9.4.2016 

 
Na cestu jsme se vydali s malými batůžky cca 4 kg s tím, že jídlo a nocleh 

budeme zajišťovat operativně na místě. Očekávání se splnilo, jídlo v pouličních 
restauracích je levné a dobré a v každé vesnici je na výběr z několika Nha Nghi (guest 
house). Přiletěli jsme do Hanoie a ještě ten samý den jsme vlakem odjeli do Hai 
Phongu. Slovníčkovou vietnamštinou se mi povedlo koupit lístky do druhé třídy. 
Později jsme zjistili, že je ve vlaku i 3. třída s dřevěnými lavicemi. Ale nakonec jsem 
byla ráda, že mi ji prodavač lístků zatajil, alespoň jsme se v měkkých sedačkách trochu 
vyspali. 

V Hai Phongu jsme objevili "Bia hoi"(čerstvé pivo). Vaří ho v lokálních 
pivovarech a rozvážejí do pouličních polívkáren a hospůdek. Pije se čerstvé a vyjde na 
5-10 Kč/třetinku. 

Pokračujeme do přístavu Cat Ba na stejnojmenném ostrově. Centrální ostrov je 
obklopený tisíci malými homolovitými ostrůvky, některé mají malé pláže, mezi jinými 
kotví plovoucí vesnice a nad vším se vznáší lehký opar. 

Po pár dnech na ostrově jsme potkali kamarády vodáky, kteří pomalu končili 
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svůj motorkářský výlet po Vietnamu. Nadšeně nám o všem vyprávěli a na druhý den 
nám  půjčili svoje motorky (skůtry). Přesto, že jsme oba motorkoví zelenáči, ukázalo 
se řízení automatu jako přijatelné a zábavné, myšlenka samostatné a nezávislé 
dopravy se nám zalíbila natolik, že už jsme si jiný způsob nedovedli představit. 
Jednu motorku jsme koupili od kluků a druhou půjčili v půjčovně v Hanoii. 

Vietnamská doprava, obzvláště ve městě, vypadá na první pohled zmateně, 
hlučně a nebezpečně. Ve skutečnosti je jen třeba naladit se na místní vlnu a 
dodržovat nepsaná pravidla. Větší (auto, autobus) má přednost. Klakson se používá 
k tomu, aby na sebe řidič upozornil, ne aby jiného káral. Jezdí se pomalou rychlostí, 
bez nepředvídatelných změn směru. Motorky nesmí na dálnici... 

Po tom co jsme se úspěšně vymotali z Hanoie směřujeme k horskému 
hřebeni, který nás dovede na severozápad do Sapy. Kvůli stoupající nadmořské 
výšce a větru klesá teplota, dokupujeme chybějící kusy oblečení. Jednou jsem si 
postěžovala, že je mi zima na ruce, 10 minut na to jsme u benzínky potkali "obchod 
na motorce", který prodával rukavice. Vietnamci toho vůbec hodně uvezou na 
motorce třeba vykrmené prase v kleci na kolečkách, pětičlennou rodinu, metr 
krychlový cihel nebo almaru. 

Krajina se začíná měnit, rýžová pole přecházejí v prudké horské srázy 
porostlé vegetací, sem tam vodopád a hustá mlha Mlžných hor. Při neopatrném 
manévru, naštěstí za nulové rychlosti, jsem se s motorkou položila. Bolí mě noha, 
ale uprostřed hor stejně nic nevymyslíme. Druhý den jsme dojeli do většího města, 
s nemocnicí. Na rentgenu se ukázalo, že mám zlomenou nohu a dostala jsem sádru. 
Všichni v nemocnici byli moc milí, ale nemluvili jinak než vietnamsky. Asi jsem byla 
první cizinec, kterého tam ošetřovali. 

Pokračujeme do města Lao Cai, Vojta na motorce, já s motorkou v autobuse. 
Po pár dnech odpočinku a vymýšlení je rozhodnuto, že vyrazíme společně na jedné 
motorce dál na severovýchod do provincie Ha Giang a druhou motorku necháme 
ustájenou u místních ubytovatelů. Doprava na jednom stroji má své výhody, 
můžeme si po cestě povídat. 

Zatímco většina silnic, po kterých jsme dosud jeli je potažena krásným 
rovným asfaltem, nyní vjíždíme do oblasti, kde se dopravní infrastruktura teprve 
buduje. Asfalt nečekaně skončil a, i když jsme stále na silnici první třídy, máme před 
sebou 50 km polňačky s kameny a dost velkým spádem. Špatná kvalita silnic a 
odlehlost téhle části Vietnamu má své výhody, je tu málo turistů. 

Na severu v horách jsou silnice opět kvalitní, dlouhá táhlá stoupání a klesání 
na svazích prudkých tmavých hor bez vegetace. Slabý provoz a nádherné výhledy. 
Když jedeme z kopce vypne Vojta motor, slyšíme jen vítr, jak nám sviští kolem uší. 

 

Tereza Tučová 
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Jizerské 1000 zase, ale jinak 
 
Po loňské přestávce 

v toulkách po Jizerských 
tisícovkách (nahrazené neméně 
dobrou víkendovou zimní 
výpravou na Havran v Českém 
lese) se mi Jizerky vrátily do 
hlavy, s tím jak třeba ještě jinak. 

První tisícovky (14 
českých) byly s Milanem na 
běžkách (3.3.12, cca 65 km). O 
rok později na běžkách (2.3.13, 
cca 90 km) 23 polskočeských 
s Honzou Kábrtem a pro útěchu 
nedlouho potom ještě zbylých 5 
sám. Na podzim (5.10.) na kole 
s Evou 14 českých (kolo 60 km + 
pěšky 20 km, kdy Eva hlídala kola). Na konci zimy 2014 jsme vyrazili s Honzou Kábrtem objet 
toužených 28. Když jsme se nedočkali rozumného sněhu a počasí, vyrazili jsme na kolech. Po 
100 km ledu, sněhu, bláta, slunce, deště, hromů a blesků se podařilo. 

Jizerky bez lidí jsou neskutečně krásné. Ale jak to dát dohromady s tím václavákem? 
Neobvyklé trasy a neobvyklé způsoby. Sněžnice! A hned pro to dolaďuji trasu a strategii. Na 
nápad se chytili Olda a Petr Kopejtko a zbylo jen chytit společný čas a trochu počasí. V den D 
(19.3.2016) vyrážíme v 2.00 hod do panenského třpytivého sněhu před Jizerkou směrem 
k Zámkům. Někde u Pytláckých kamenů svítá. Všude ticho. Na Předělu malá snídaně, v mlze 
projíždí první ranní lyžař. Následují zamlžený Smrk, Černý vrch, vyhlídková Jizera, Smědavská, 

Polední, Ptačí, Holubník, Černá, 
Sněžné, Knejpa (již je zavřeno a 
šero). Zbývá ve tmě najít 
skalisko Milíře a dlouze už jen 
dolů k nádraží v Josefáči, kde 
ve 22.30 hod nás čekají 
s termoskou s č+r. 
Podle gps asi 55-60 km. Po 
magistrálách „dole bez“, jinak 
postup na sněžnicích 
liduprázdnými zasněženými 
průseky a třpytivými pláněmi. 

 
Slávek Hokr 
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KALENDÁŘ  AKCÍ  RAČ  2017 
7.1.  Holý vrch - první slan ění horo 
HO Bohnice svařené víno a tradiční horolezecký seminář   

4.2.  Jeseníky - Bogan ův memoriál  W R C 
organizátor: Vláďa Weigner běžky 

25.2.  Jizerky - zimní orien ťák W R C 
organizátor: Jenda Sedláček běžky LOB 

1.4.   sobota Otvírání skal   
organizátor: Míra Michlík, Alpin1 OB 

2.4.  neděle Pražské v ěže   
organizátor: Komanč, VIPrahlo   

8.4.  neděle Voděradské Bu činy W R C 
organizátor: Pepa + Jitka Vosolsobě MTB-O 

23.4. neděle Boudecká rokle    W R C 
organizátor: Karel Berndt, HK Mšeno MTB-O 

13.5. Jasoň & Drso ň   
organizátor: Hynek Urban, David Hart skorelauf 

20.5.  ??? Choustník-memoriál L. Koubíka W R C 
organizátor: P.Koubík, Vl.Martinovský, Pavouk MTB-O 

26.-28.5. Hokří skály  - Harz ? horo 
organizátor: Slávek Hokr   

3.6. Novohradské Hory  W R C 
organizátor: Libor Hnyk MTB-O 

16.9.   Krušné hory W R C 
organizátor: Vláďa Weigner MTB-O 

7.10.   Jizerské hory W R C 
organizátor: Zdeněk Sedláček MTB-O 

21.10.  ??? Hon na lišku W R C 
organizátor: Simona Karochová, Pepa Goder, Outdooroutsiders horo OB 

4.11.   Heřmáneckej Voryjen ťák   

organizátor: Mirek Michlík, Alpin 1 noční  OB 

17.-18.11.?? Orien ťák pražských horolezc ů W R C 
organizátor: Baier, Dufek horo OB 

2.-3.12. ??? Poslední slan ění horo, MTB 
??? všichni členové, hosté a přátelé RAČe voda, lyže 

 6.1.2018 Holý vrch - první slan ění 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    2017 
                                 

  leden únor březen duben  květen červen 

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

Út   3 10 17 24 31   7 14 21 28   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27 

St   4 11 18 25   1 8 15 22   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28 

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

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

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

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

                                 

 červenec srpen září  říjen  listopad prosinec 

Po   3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25 

Út   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 

St   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 

Čt   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 

Pá   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 

So 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 

Ne 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 
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V listopadu na Kanárech  
 
Lezeckou sezónu jsme si letos prodloužili 

v listopadovém týdnu státního svátku – na ostrově 
Tenerife. Letěli jsme z Amsterdamu,( kde jsme strávili i 
jeden den prohlídkou a plavbou po kanálech) 
s přestupem v Madridu.  

Ubytováni jsme byli na farmě u paní Elvíry, 
v Granadille de Abona, která nás vřele přivítala polibky, 
chlebem, mísou s ovocem z přilehlé zahrady, lahví 
granadillského vína a domácími vajíčky v lednici.  

3 lezecké  oblasti jsme měli v blízkosti ubytování 
-  Arico, Las Vegas a El Rio. 

Nejdříve jsme vyrazili do oblasti Arico, asi 
nejvyhlášenější oblasti s velkým množstvím krátkých 
sportovních  cest. Jedná se o kaňon hluboký 15-20 m, 
lezení spíše technické. K moři kousek,  ale ke koupání 
došlo jen vyjímečně. 

Další den jsme vyjeli nahoru do kaldery Las Caňadas ve výšce 2100 m.n.m., kde bylo 
zrána docela i chladno (8-9 stupňů ), ale na sluníčku se skály brzy ohřály a když nezačalo pršet, 
dalo se lézt i v tričku. Skály tam jsou nádherné, rozmanitých tvarů, růžovo- oranžové s 
úžasnými výhledy na Pico de Teide a Viejo a celou sopečnou krajinu. Tam jsme strávili celkem 
tři dny, dva dny lezení a jeden den výstup na Teide. Na tento výlet jsme si museli přivstat, a 
před devátou už čekali frontu na lanovku, samotný výstup na vrchol (asi 170 m od lanovky) je 
možný pouze na rezervaci, která byla obsazena na dlouhou dobu dopředu. Vyjeli jsme tedy 
nahoru, prošli se ke kráteru Viejo a zpět šli pěšky kolem chaty Refugio Altavista, kde se dá  
přespat a případně odtud brzy ráno před příchodem strážců vystoupat na vrchol.   

Další oblast, kde  jsme působili byla  Las Vegas, zase úplně jiného charakteru, skály na 
okraji koryta řeky, lemované piniemi a opunciemi, kolmé, 
ohlazené stěny.  
Poslední námi navštívená oblast Tabares, kousek nad 
Santa Crus, na mě působila na první pohled dost 
odpudivě, bláto na nástupech, pasoucí se ovce, všelijaké 
zábrany. Nakonec jsme tam ale zdomácněli a lezení se 
nám líbilo, spáry, kouty, vlastní jištění.  
Výlet to byl celkově pohodový, krajina úžasná,  lezení 
příjemné,  lehkých cest (tj. 4-5) na týdenní pobyt 
přiměřeně. (Výkonnějším lezcům nad 6 se samozřejmě 
obzory rozšiřují.)  
My bychom tam ještě  2-3 dny lezecky nezaháleli. Lezců 
málo, nejvíce v Aricu, v ostatních skoro nikdo.  
Také pro sběratele keší je ostrov úplný ráj. Mě se podařilo 
bez patřičné přípravy a také kvůli nedostatku času sebrat 
jen dvě.  

Jiřina Krauskopfová 



 27 

Royal Alpine club                                                                          

Vajoletky 
Tenerife 

(foto Jiřina Krauskopfová) 
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