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Sezóna 2017 
 
Sezóna byla jako vždy 
pestrá a nabitá. Ovšem 
jako obvykle většina lidí 
se nechce v Račence z 
falešné skromnosti 
chlubit svými hrdinský-
mi činy. Tak jen pár 
věcí, které jsem i přisvé 
nedoslýchavosti postře-
hl. 
Cyklisti kromě WRC 

měli zřejmě vrchol na Sardinii. Alespoň Brťák 
to moc chválil. A věřím, že to nebylo kvůli to-
mu, že nebyl pod dozorem.  

Sardinii si pochvalovali i lezci (Janičky, Olga, Mrazík, …). Další ostrovní leze-
ní absolvoval náčelník s Evou a Voráčkem na Maltě a mládež se věnovala volné-
mu lezení na mořských útesech Mallorky. 

Nějaké výpady provedli do Alp Brťáci a Míra s 
Jakubem, jejich skupina navštívíla i Vajoletky. 
Cíl v Dolomitech měli i Jirka Štýbr s Jiřinou (viz 
článek). V září objevovali osiřelí Honzové spor-
tovní lezení v okolí Bledu a díky Vláďovi, který 
jim půjčil nafukovací Pálavu, se málem utopili 
pod pověstným Tomáškovým kamenem na 
Bohinjce. 
Pomyslným vrcholem sezóny pro horolezce s 
alespoň trochu soutěžním duchem je tradiční 
horolezecký orienťák OBPH. Letos si nejvyšší 
ocenění zaslouží Helena, která ho absolvovala 
2 měsíce po mrtvici za doprovodu svého trasé-
ra—čerstvého osmdesátníka Fandy. Do nové 
sezóny nám všem přeju nadšení a sportovního 
ducha těch dvou, ať jsme narození v jakémkoli 
znamení. 
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Komletní výsledky letošního i starších ročků najdete na   hk-rac.cz 

WRC 2017 
 Jeseníky Jizer.LOB Voděrady Boudecká Choustník Novohradky Krušné  Jizerky Liška OBPH      
 04.února_ 25.února 9.dubna 23.dubna 20.května 03.června 16.září___ 07.října__ 21.října__ 10.-11.11.  součet     

délka   30 a 39 km cca 35km 7  hod. 33km/45km 6 hodin 7 hodin 7 hodin cca 70 km 5:30 hodin 3,5+8 hod.   bodů  pořadí 

Vláďa Weigner  ### 19,09   , 13 15,8 10 12,5 21 13, 9 15,23 ### 25,17 10 15,41 11 18,54 78 36,8  171,54 1 

Olda Adámek    ,   , 8 16,95 9 13,33 5 22,5 5 24,91 13 18,5 9 15,86 20 14,18 69 43,2  169,44 2 

Pavel Kurz    , 1 20, 1 23,05   ,   ,   ,   , 1 27,5   , 2 94,  164,55 3 

Zdeněk Sedláček    , ### 19,39 4 18, 2 19,17 1 26, 2 31,2 3 24,83 ### 24,59   ,   ,  163,18 4 

Viktor Slavík    , 4 19,09   ,   , 1 26, 2 31,2   , 2 27,05   , 36 59,2  162,54 5 

Lenka Sedláčková    , ### 19,39 4 18, 4 17,27 14 16, 5 24,91 3 24,83 ### 24,59   ,   ,  145,01 6 

Honza Šabata  10 15,91 28 10,71   ,   ,   , 7 18,34 7 22, 8 17,32 17 16,2 69 43,2  143,68 7 

Honza Kábrt  7 17,27   , 14 14,95   , 12 17, 8 18,06 10 20,5 6 19,23   , 89 26,4  133,41 10 

Honza Štykar  1 20, 7 18,18   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 3 91,6  129,78 11 

Vláďa Martinovský    ,   ,   , 4 17,5 ### 24,5 1 35,63 1 25,5 3 24,59   ,   ,  127,72 12 

Štěpán Plašil  4 18,64 13 16,36   ,   , 10 18,2   ,   ,   , 12 18,28 52 50,4  121,88 13 

Dalibor Gut    , 21 13,94 17 13,1   , 21 13, 13 13,71 12 19,83   ,   , 78 36,8  110,39 16 

Boženka Valentová    ,   , 14 14,95   ,   , 8 18,06 10 20,5 6 19,23 25 11,09 89 26,4  110,22 17 

Hynek Urban    ,   ,   , 1 20,   ,   ,   ,   , 1 27,35 32 60,8  108,15 18 

Lída Šabatová  1 20, 30 10,1 21 6,7 5 16,36   , 19 6,14 16 14,5 12 9,5 21 14,06   ,  97,37 19 

Pepa Vosol    , 25 12,73 ### 18,35 12 10,83 22 13, 14 13,14 9 20,83   ,   ,   ,  88,89 23 

Olda Hokr    ,   , 20 9,3   ,   ,   ,   ,   , 21 14,06 31 62,  85,36 26 

Slávek Hokr    ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 14 17, 31 62,  79,00 28 

Milan Komanč Horký    , 17 15,15 15 14,3   , 6 21,5 4 26,34   ,   ,   ,   ,  77,29 29 

Jitka Vosolsobě    ,   , ### 18,35 12 10,83 22 13, 14 13,14 9 20,83   ,   ,   ,  76,16 30 

Helena Vondráčková  8 10, 33 3,64 22 5,3 7 14,55 31 8,5 18 7,   ,   , 30 6,52 103 10,  65,50 34 

Libor Hnyk    , 20 14,24 11 16,6   ,   , ### 30,2   ,   ,   ,   ,  61,04 38 

Franta Vondráček    , 33 3,64 22 5,3 7 14,55 31 8,5 18 7,   ,   , 30 6,52 103 10,  55,50 41 

Miroslav Michlík  6 17,73   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 79 36,4  54,13 44 

Jiřina Krauskopfová    , 18 14,85   ,   ,   ,   ,   , 8 17,32 27 9,6   ,  41,77 67 

Karel Berndt    ,   ,   , ### 19,17   ,   ,   ,   , 6 19,44   ,  38,61 72 

Eva Namyslová  3 19, 28 10,71   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  29,71 86 

Jiří Šabata    ,   ,   ,   , 20 14, 15 9,49   ,   ,   ,   ,  23,49 100 

Jiří Škrdlant    ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 5 20,68   ,   ,  20,68 119 

Martina Škrdlantová    ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 5 20,68   ,   ,  20,68 119 

Elena Berndtová    ,   ,   , ### 19,17   ,   ,   ,   ,   ,   ,  19,17 136 

Jana Krtková    ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 16 16,36   ,  16,36 165 

Jana Müllerová    ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 16 16,36   ,  16,36 165 

Alena Kněžourková    ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 17 16,2   ,  16,20 167 

Jitka Fašungová    ,   ,   ,   ,   , 16 7,29 18 8,83   ,   ,   ,  16,12 168 
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WRC 2017 
 Jeseníky Jizer.LOB Voděrady Boudecká Choustník Novohradky Krušné  Jizerky Liška OBPH      
 04.února_ 25.února 9.dubna 23.dubna 20.května 03.června 16.září___ 07.října__ 21.října__ 10.-11.11.  součet     

délka   30 a 39 km cca 35km 7  hod. 33km/45km 6 hodin 7 hodin 7 hodin cca 70 km 5:30 hodin 3,5+8 hod.   bodů  pořadí 

Vláďa Weigner  ### 19,09   , 13 15,8 10 12,5 21 13, 9 15,23 ### 25,17 10 15,41 11 18,54 78 36,8  171,54 1 

Olda Adámek    ,   , 8 16,95 9 13,33 5 22,5 5 24,91 13 18,5 9 15,86 20 14,18 69 43,2  169,44 2 

Pavel Kurz    , 1 20, 1 23,05   ,   ,   ,   , 1 27,5   , 2 94,  164,55 3 

Zdeněk Sedláček    , ### 19,39 4 18, 2 19,17 1 26, 2 31,2 3 24,83 ### 24,59   ,   ,  163,18 4 

Viktor Slavík    , 4 19,09   ,   , 1 26, 2 31,2   , 2 27,05   , 36 59,2  162,54 5 

Lenka Sedláčková    , ### 19,39 4 18, 4 17,27 14 16, 5 24,91 3 24,83 ### 24,59   ,   ,  145,01 6 

Honza Šabata  10 15,91 28 10,71   ,   ,   , 7 18,34 7 22, 8 17,32 17 16,2 69 43,2  143,68 7 

Honza Kábrt  7 17,27   , 14 14,95   , 12 17, 8 18,06 10 20,5 6 19,23   , 89 26,4  133,41 10 

Honza Štykar  1 20, 7 18,18   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 3 91,6  129,78 11 

Vláďa Martinovský    ,   ,   , 4 17,5 ### 24,5 1 35,63 1 25,5 3 24,59   ,   ,  127,72 12 

Štěpán Plašil  4 18,64 13 16,36   ,   , 10 18,2   ,   ,   , 12 18,28 52 50,4  121,88 13 

Dalibor Gut    , 21 13,94 17 13,1   , 21 13, 13 13,71 12 19,83   ,   , 78 36,8  110,39 16 

Boženka Valentová    ,   , 14 14,95   ,   , 8 18,06 10 20,5 6 19,23 25 11,09 89 26,4  110,22 17 

Hynek Urban    ,   ,   , 1 20,   ,   ,   ,   , 1 27,35 32 60,8  108,15 18 

Lída Šabatová  1 20, 30 10,1 21 6,7 5 16,36   , 19 6,14 16 14,5 12 9,5 21 14,06   ,  97,37 19 

Pepa Vosol    , 25 12,73 ### 18,35 12 10,83 22 13, 14 13,14 9 20,83   ,   ,   ,  88,89 23 

Olda Hokr    ,   , 20 9,3   ,   ,   ,   ,   , 21 14,06 31 62,  85,36 26 

Slávek Hokr    ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 14 17, 31 62,  79,00 28 

Milan Komanč Horký    , 17 15,15 15 14,3   , 6 21,5 4 26,34   ,   ,   ,   ,  77,29 29 

Jitka Vosolsobě    ,   , ### 18,35 12 10,83 22 13, 14 13,14 9 20,83   ,   ,   ,  76,16 30 

Helena Vondráčková  8 10, 33 3,64 22 5,3 7 14,55 31 8,5 18 7,   ,   , 30 6,52 103 10,  65,50 34 

Libor Hnyk    , 20 14,24 11 16,6   ,   , ### 30,2   ,   ,   ,   ,  61,04 38 

Franta Vondráček    , 33 3,64 22 5,3 7 14,55 31 8,5 18 7,   ,   , 30 6,52 103 10,  55,50 41 

Miroslav Michlík  6 17,73   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 79 36,4  54,13 44 

Jiřina Krauskopfová    , 18 14,85   ,   ,   ,   ,   , 8 17,32 27 9,6   ,  41,77 67 

Karel Berndt    ,   ,   , ### 19,17   ,   ,   ,   , 6 19,44   ,  38,61 72 

Eva Namyslová  3 19, 28 10,71   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  29,71 86 

Jiří Šabata    ,   ,   ,   , 20 14, 15 9,49   ,   ,   ,   ,  23,49 100 

Jiří Škrdlant    ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 5 20,68   ,   ,  20,68 119 

Martina Škrdlantová    ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 5 20,68   ,   ,  20,68 119 

Elena Berndtová    ,   ,   , ### 19,17   ,   ,   ,   ,   ,   ,  19,17 136 

Jana Krtková    ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 16 16,36   ,  16,36 165 

Jana Müllerová    ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 16 16,36   ,  16,36 165 

Alena Kněžourková    ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   , 17 16,2   ,  16,20 167 

Jitka Fašungová    ,   ,   ,   ,   , 16 7,29 18 8,83   ,   ,   ,  16,12 168 
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Ruwenzori  

cesta pravěkými pralesy 
na ledovcovou horu 

 
Letos v červnu jsme zamířili do africké 
Ugandy do  jednoho z nejpozoruhodnějších 
pohoří světa Ruwenzori.  Na jeho svazích se 
nacházejí čtyři druhy horského pralesa, z 
nichž nejúžasnější je pásmo lobélií a starče-
ků, které v této podobě  nenajdete nikde 
jinde na světě. Z mlžných pralesů vyrůstají 
zaledněné vrcholky, na nejvyšší z nich, Mar-
gherita Peak (5.109 m), se nám podařilo 
vystoupit. Obvykle si naše výpravy pořádá-
me sami bez průvodců a nosičů. V Africe nic 
takového není možné. Několik měsíců si 
dopisuji s jednou ugandskou agenturou 
ohledně uspořádání našeho výstupu. Po-
stupně se mi daří snižovat původní velmi 
vysokou cenu (1500 USD) odmítáním růz-
ných služeb. Dostal jsem se na cenu asi 
1000 USD/osobu za osmidenní trek a vý-
stup na vrchol. Na nižší částku to srazit asi 
nejde. Najaté auto i s řidičem čeká na naše 
parťáky Pepu Skalu z Tábora a Jiřinu Bodorí-
kovou v noci na letišti v Entebbe, potom 
vyzvedne mě a Kamilu v našem hostelu. 
Společně odjíždíme do města Kasese na 
západě Ugandy, které je východištěm pro 
turistiku a horolezectví v Ruwenzori. Tady 
se setkáváme s Desmondem – zástupcem 
agentury Rwenzori Mountaineering Servi-
ces a dojednáváme poslední podrobnosti 
naší akce a samozřejmě platíme v dolarech 
za všechny služby. Peněženky nám splaskly, 
na druhou stranu už se nemusíme bát, že 
nás o hotovost připraví někdo jiný. Druhý 
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Falzarego  
Silvretta 
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den dojíždíme autem na hranici národního parku do vesnice Nyakalengija, zde se po-
tkáváme s našimi průvodci a nosiči. Doprovází nás celkem asi 15 lidí, vůbec nevíme, 
proč jich je tolik. Průvodci jsou tři a navíc máme najaté dva nosiče, co dělají ti ostatní, 
zatím netušíme. Šéfem výpravy je Charles, hlavním horolezeckým vůdcem je Bosco. 
První den je snadný, vystoupáme k chatě Nyabitaba asi 750 výškových metrů po kvalit-
ní suché cestě. Procházíme už deštným pralesem, který ale není nijak výjimečný. Prů-
vodci nás upozorňují na stopy pralesních slonů. Spatřit je přímo na vlastní oči je však 
velmi vzácné, ani nám se to nedaří. Při trecích v Ruwenzori se spí v prostých dřevě-
ných chatách na místních omyvatelných matracích, stany ani karimatky nejsou potře-
ba. Další den už většina účastníků výpravy jde v holínkách, objevují se bahnité úseky, 
navíc část dne i prší. Cesta je však velmi kamenitá, mně se jde lépe v pohorkách a ten-
to den to ještě zvládám. Procházíme několika patry pralesa – jedno je tvořeno bambu-
sy, další se již skládá se stromů mohutně obalených mechy. Sluníčko nám zasvítilo na 
stromy, z jejichž větví dolů visely obrovské prameny lišejníků. Nad chatou John Matte 
Hut si i já už nazouvám holínky, bez nich to tudy již nejde. Holínky máme půjčené od 
agentury, původně jsme si mysleli, že levnější bude si je koupit na trhu, ale opak byl 
pravdou. Nad chatou se už v nadmořské výšce přes 3500 m objevuje vegetace, která 
dělá z Ruwenzori světový unikát – pralesy starčeků a lobélií. Připadáme si, jako by-
chom se v čase posunuli o několik milionů let zpět. Starčeky jsou vysoké i přes deset 
metrů a svými vějíři listů vytváří doslova pravěkou kulisu. Lobélie zase rostou do výšky 
ve tvaru krásných mohutných sloupů různých barev od světle zelené až po fialovou. 
Kolem jezera Bujuku přibývají bahnité úseky. Cestu ale nyní již zjednodušují nově vy-
budované dřevěné hatě. Nejsou všude, někde si musí dát poutník pozor, aby si nena-
bral bahno i do holínek. Nocujeme v chatě Bujuku, do které vede jakási odbočka na 
vyvýšené místo nad mořem močálů. Odpoledne se trochu vylepšuje počasí, děláme si 
výlet nad chatu pod Stuhlmanovo sedlo. Procházíme tu doslova neuvěřitelnou hor-
skou zahradou lobélií. Porosty starčeků jsou taky nesmírně působivé, nikde jinde ne-
najdete starčekovou neprostupnou džungli. Na chatě Bujuku se rozdělujeme, Jiřina si 
netroufá na výstup na vrchol a proto další den jde s jedním průvodcem přímo k jezeru 
Kitandara, my tři zbývající vystupujeme s Boscem a Charlesem k chatě Elena, která je 
východištěm pro výstupy na vrcholy zaledněného masívu Mount Stanley. Cesta je vel-
mi strmá, překračuje několik skalních prahů pomocí žebříčků. V bizarní krajině vystu-
pují mohutné starčeky na strmých svazích často z mlhy jako neuvěřitelné přízraky. 
Zabydlujeme malou chatičku určenou pro turisty, průvodci a nosiči se usadili ve větší 
chatě kousek vedle. Pod námi jsou boudy konkurenční agentury, která sem vodí turis-
ty po jiné trase z Kilembe, nikdo tam však není. Celou dobu nás provázelo velmi pro-
měnlivé počasí, každý den několikrát sprchlo, každý den jsme několik hodin byli 
v husté mlze, tolik typické pro Ruwenzori. Tento večer se však nečekaně vybírá, obje-
vuje se modrá obloha a v noci svítí miliardy hvězd. Dostáváme šanci k našemu výstu-
pu. Vyrážíme za tmy ve světle čelovek asi ve čtyři hodiny. První fáze výstupu vede po 
ohlazených skalách, kde ještě nedávno byl ledovec, některé úseky jsou zajištěny fixní-
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mi lany. Dostáváme se do sedla u ledovce Stanley, po něm snadno jdeme vodorovně 
dál. Následuje nečekaný sestup hluboko dolů pod ledovec Margherita. Dříve se po-
kračovalo nahoru přes hřeben spadající z vrcholu Alexandra. Ledovec však ustoupil 
nejen na délku, ale i na výšku. Nyní hřeben vystupuje nad ledovcem vysokými obtíž-
ně zdolatelnými ohlazenými skalami. Těsně před východem slunce se dostáváme pod 
splaz ledovce Margherita. Bosco nám řekl, že není potřeba brát vodu, protože bude 
nahoře k dispozici. Ale v mrazivé noci všechny potoky a louže důkladně promrzly. 
Ještě, že jsem mu nevěřil a nějakou vodu si vzal. Průvodci se k vodní tříšti museli pro-
bít skrz tlustý led. Mezitím při nazouvání maček vyšlo slunce a nad námi se objevil 
hrozivě strmý ledový svah o sklonu 55 až 60 stupňů. Jeho obtížnost zvyšoval velmi 
tvrdý led, do kterého se mačky a cepíny zabodly jen několik milimetrů. Ukázalo se, že 
průvodci mají na jištění jen jednu ledovcovou skobu. Naštěstí jsem si jednu přivezl 
z domova. Další jsme objevili v ledu po předchůdcích, které je tam zanechali při sla-
ňování. Rozdělili jsme se na dvě družstva, já jsem lezl s Boscem, Kamila a Pepa 
s Charlesem. Ve dvojici jsme byli rychlejší, po dvou lanových délkách se sklon svahu 
začal zmenšovat, ale pořád byl vzhledem k tvrdosti ledu velmi strmý. Litovali jsme, že 
máme jen jeden cepín na osobu. V těchto místech by se určitě pro bezpečnost výstu-
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pu hodily dva cepíny pro každého lez-
ce. Určitě doporučuji našim případným 
následovníkům si dva cepíny přinést. 
Konečně se dostáváme na rovnější 
část ledovce. Nyní se již snadno po 
sněhu dostáváme do sedla mezi vrcho-
ly Alexandra a Margherita. Nad námi 
se objevují proslulé ledové „květáky“. 
Ze sedla pokračujeme po sněhové 
rampě pod vrcholovou stěnu. Skála 
nad rampou je místy převislá, při své 
vyšší postavě tam mám trochu pro-
blémy, vytlačuje mě to ven. Konečně 
jsme pod skalním komínem, kterým se 
leze nahoru na hřeben. Na krátkém 
místě tu pomáhají fixní lana. Za chvilku 
jsme již na hřebeni, pod sebou na le-
dovci vidíme naši lezeckou trojku. Po 
hřebeni na vrchol je to již po skalách 
snadné. Dříve vedl výstup na vrcholo-
vou hlavu po ledu, nyní je hlava čistě 
skalnatá. Obtížnost výstupové trasy se 
v průběhu let značně mění. Nyní je 
klíčovým místem výstupu nástup na 
ledovec Margherita. V 9 hodin jsme 
s Boscem na vrcholu. Je nádherné po-
časí, nikde ani mráček. Fotím 360 - 
stupňové panorama. Vrchol leží na 
hranicích s Kongem, při pohledu na 
západ vidíme řetěz hor v této nestabil-
ní nebezpečné zemi. Na ugandské stra-
ně vidíme rozložitý Mount Speke, dále 
horu, která nás nejvíce provázela celou 
cestu – Mount Baker. Fotím i další vr-
choly našeho masívu Mount Stanley 
nazvané podle členů italské královské 
rodiny – Alexandra, Elena Phillip a na 
konžské straně Albert. Pojmenoval je 
tak vévoda Luigi di Savoia, jehož výpra-
va poprvé zdolala vrcholy Ruwenzori 
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v roce 1906. Asi ve tři čtvrtě na deset dolézají na vrchol i Kamila, Pepa a Charles. Má-
me opravdu obrovské štěstí, jen málokdo se může kochat z vrcholu takovými pohle-
dy. Dva Francouzi chtěli před několika lety udělat srovnávací fotografie se záběry 
Vittoria Selly, vynikajícího fotografa věvodovy výpravy. Museli čekat na počasí něko-
lik týdnů, než se jim to podařilo. Ale i v době našeho pobytu na hřebeni se najednou 
rychle začínají z níže položených pralesů zvedat vodní páry a tvořit mraky. V jednu 
chvíli se v nich objeví stín vrcholu s našimi postavami orámovaný duhou připomínají-
cí svatozář. Jen párkrát za život se poštěstí spatřit tento úkaz. Mraky jsou pro nás 
povelem, že bychom měli rychle začít sestupovat. Až po strmou část ledovce jde se-
stup hladce. Nejtěžší místo slaňujeme, ale je tu problém. Na slaňování máme kyblíky 
a naši průvodci je neumí používat. Lano si do nich strkají opačně. Konečně jsme pod 
ledovcem, jsme rádi, že nejhorší místo máme za sebou. Mraky rychle stoupají a za 
chvilku už není vidět nic, opona spadla. Sestup k chatě již probíhá bez problémů. Dal-
ší den sestupujeme k jezeru Kitandara, kde na nás čeká Jiřina. Zdaleka už není tak 
pěkné počasí jako předchozí den, i když večer se na chvíli ukáže slunce a hory se 
krásně zrcadlí ve vodách jezera. Cesta poté pokračuje do nejvyššího bodu trekové 
trasy do sedla Freshfield Pass (4282 m). Odtud neustále sestupujeme dolů střídavě 
po bahnitých planinách a přes několik skalních srázů, kde je cesta vybavena kovový-
mi žebříky. Trasa je nyní mnohem bezpečnější než dříve, kdy tu byly pouze kluzké 



 15 

Royal Alpine club                                                                          

dřevěné stupně. Opět jsme v nádherném pralese starčeků a lobélií. Nejkrásnější je 
louka u další chaty – Guy Yeoman Hut. Odpoledne opět na chvíli vysvitne slunce a 
objeví se modrá obloha. Běháme po louce a lovíme nejkrásnější záběry úžasných řad 
lobélií. Poslední den plánujeme sestup až na konec treku do vesnice Nyakalengija. 
Již brzo dopoledne ale začíná pršet. Přesto musíme pokračovat dál, déšť je čím dál 
silnější. Z cesty se stává nejdříve potok, potom řeka. Občas je bahno bezedné. Přes 
skalní stupně ale padají nádherné vodopády. Občas je průstup vodou opravdu ná-
ročný. Zhluboka si oddechneme, když jsme u chaty Nyabitaba a přestává pršet. Na 
protějším svahu vidíme další skupinu, která v naších stopách stoupá vzhůru. Posled-
ní lidi jsme viděli také tady před týdnem, kdy nám o výstupu na vrchol vyprávěla 
jedna lezkyně z Libanonu. Závěrečný sestup už zpestří pouze setkání s asi metrovou 
žížalou a jsme na konci naší trasy. Ještě následuje africky „povinná“ výplata zpropit-
ného průvodcům a nosičům (čím víc nosičů se akce zúčastní, tím mají šanci na větší 
výdělek, navíc hlavní gajdové jdou bez batohu a s rukama v kapsách). Končí naše 
cesta do pravěku a začíná další za různými africkými zvířátky – na safari do několika 
národních parků.                 

Libor Hnyk 
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Informace ČHS 
horosvaz.cz 

 

E-SHOP 

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

střednictvím platební brány (on-line). Vzápětí obdržíte e-mail potvrzující objednáv-
ku a poté e-mail potvrzující platbu. 

Doporučujeme ČHS Trio, které zahrnuje členství v ČHS, členství v Horolezec-
kém svazu Slovinska (PZS) s členskými výhodami (slevy na chatách) a cestovní pojiš-
tění 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, vysokohor-

skou turistiku, ferraty, skialpinismus, vodní sporty, ježdění na horských kolech, 
kitting a další sporty, včetně účasti na sportovních soutěžích. 

  
Výhody: 
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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 inciden-

tu 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 bez-

pečnost 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 řado-
vé lezce. Na každého člena ČHS se vztahuje základní úrazové pojištění při organizo-
vaných nebo oddílových akcích. 

  
Členové ČHS mají nižší startovné na závodech, které organizuje ČHS. 
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Chata pod Rysmi 
1933 
S myšlenkou postavit chatu pod Rysy se pracovalo již koncem 19. století, avšak z technic-

kých a finančních důvodů se se stavbou započalo až ve třicátých letech 20. století. Chatu posta-
vil v roce 1933 Klub československých turistů a lyžařů. Původní chata zahrnovala pouze jídelnu a 
kuchyni. V roce 1947 a 1954 byla zasažena lavinami, které chatu značně poškodily. V roce 1977 
prošla chata rekonstrukcí, během níž bylo přistavěno jedno patro. V letech 2000 a 2001 byla 
chata znovu zasažena silnými lavinami z Českého štítu, které chatu silně poškodily a chata začala 
fungovat v improvizovaném provozu. Byl zpracován nový plán na stavbu chaty mimo lavinovou 
dráhu, který však nedostal stavební povolení. Proto bylo v roce 2010 započato s rekonstrukcí 
dosavadní chaty. Od roku 2014 je znovu v plném provozu. 

Chata je výborným východiskom k horolezeckému podnikaniu v Bielovodskej doline 
(Ťažká-Česká dolina, Galéria Ganku, Rysy...), ale aj v horných partiách Mengusovskej doliny a 
Zlomísk. Okolo chaty vedie turistický chodník na Rysy, ďalej s prechodom na Morské oko. Je 
otvorená len v letnej sezóne (od 15.6. do 31.10.) 

1935 
Na chatě vstávají mladí čeští lezci Karel řečený Čáp a Ladislav řečený Lada. Po ránu stih-

nou vypít hrnek čaje, jídlo nervózní žaludek moc nebere. Spěchají na rande u Žabích ples se 
spisovatelkou Vlastou, která dělí svůj čas mezi manžela malíře správce chaty na Popradském 
plese a lezení s kamarády. 

Čáp si pro dnešek vyhlédl krásnou jižní stěnu Volí věže. Koutem v levé části před čtyřmi 
lety udělal krásnou cestu Stanislawski—jeden z nejvýznamnějších tatranských lezců. Pravá část 
je ale pořád volná. 

Za hodinu už se všichni navazují pod stěnou. Čáp leze jako nejlepší vpředu, toho jistí 
malý leč sporý Lada a Vlasta je ze zadu morálně podporuje. Kromě toho zde má historickou 
úlohu. Později publikuje popis výstupu, dává tím zároveň svoje jméno jedné z nejpopulárnějších 
cest v Tatrách. Je to krásné lezení v pevné žule, hlavně plotny. Na poslední délku se cesta napo-
juje na Jižní žebro. Nakonec vrcholové líbání Vlasty, panoramata na obě strany hranic a sestup 
zpátky k Žabím plesům. Vlasta sestupuje dolu do civilizace a vyhladovělí kluci nahoru na Váhu, 
kde mají od chataře slíbenou smaženici. Já jsem tu historku slyšel od táty zhruba 20 let po prvo-
výstup a počet vajec do toho roku stoupl na 30. 

Těch výstupů bylo tehdy víc, například jakási čtyřka v severní stěně Žabího Koně, ale to 
už pánové lezli bez dohledu pečlivé zapisovatelky Vlasty. Lada ten byl rád, že to za Čápem vůbec 
dal a pro dobrodruha Čápa byla vždy důležitá přítomnost, ne nějaké zápisky pro historii. Pře-
svědčil jsem se o tom, když jsem ho potkal v roce 1990, když se přijel podívat v roce 1990 s ba-
tohem na zádech a po boku s manželkou a dcerou z Nového Zélandu na Ladu do staré vlasti. 

1979 
(- 1969): Belo Kapolka (1969-1979): Peter Rajec (1979 - současnost): Viktor Beránek[6] 
Po dvou měsících cestování na korbě Avie po Vysokém Atlase, Pyrenejích a Alpách nám 

na účtě výpravy zbyly ještě nějaké peníze, které bylo potřeba utratit. Volba padla na týdenní 
soustředění v Tatrách. Chatu pod Rysmi jsem do té doby znal jen z hrdinských činů starých 
zbrojnošů a skutečnost ještě předčila očekávání. Byl to vlastně poslední týden šéfování Petra 
Rajce, který předával žezlo Viktorovi Beránkovi. Oba se předháněli, kdo uvaří lepší večeři a po 
těch konzervách v Maroku jsme byli jako v nebi. I počasí k tomu přispělo. Seděli jsme na inverz-
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ním obláčku a kochali se panoramaty. S Vladem jsme si zopakovali na Volovce všechno z uplynu-
lých 3 let a přidali, co jsme ještě neznali. Vytahli jsme kamarády i na Žabího Koně, Český štít a 
Ošarpance 

1996 
Výprava RAČe památná především vysokou úrovní mariáše, zde zvaného „hornický“, 

protože jsme ho museli hrát s čelovkama, když nám v 10 hodin Viktor nekompromisně sebral 
petrolejky. Dále je památné sousloví „piště to na Duška“. Od toho roku přestal Viktor dávat na 
sekeru. 

Nejoblíbenější zvíře zájezdu byl kohoutek, do džbánu toho tvaru chatař svařoval víno. 
Nahopak opovrhovaným zvířetem se stal Pepa z Chebu, který to s kohoutkem přehnal, takže 
ráno našel v předsíni Viktor své nosičské hůlky poblité. 

2000 
Chata pod Rysmi bola atakovaná lavínami už niekoľkokrát.  Najničivejšia lavína zasiahla 

chatu na prelome januára a februára roku 2000. 
Lavína sa odtrhla zo spodnej rampy ktorá predeľuje stenu Českého štítu, teda pod výstu-

povou cestou do Kohútika.  Lavína padala  dolinkou v smere od sedla Váhy. Paradoxne nebola 
široká – mala do 40m. Úplne zničila východnú časť chaty a poschodie – teda nocľaháreň. Prak-
ticky jediná časť, ktorá vydržala nápor lavíny bola stará chata – miestnosť jedálne. 

Odtrh bol už čiastočne zasypaný, zreteľný bol v dĺžke cca 30 m, tesne pod spodnou lavi-
cou v západnej stene Českého štítu, stopa odtrhu pokračovala smerom pod Kohútik v dĺžke asi 
100 - 150 m v nadmorskej výške 2350 -2400 m. Výška odtrhu sa pohybovala od 0.5 do 1 m, 
sklon odtrhu 45 stupňov. Dráha lavíny pokračovala do kotlinky pod sedlom Váha, vybehla do 
mierneho protisvahu, kde silne poškodila chatu a pokračovala kotlinkou až nad vodopád… Do-
sah lavíny bol odhadnutý na 500 m. Išlo o prachovú, povrchovú lavínu (mäkkú dosku) z nového 
suchého snehu. 

2003 
Výprava Rače do provizorně opravené chaty. Opět krásné babí léto, chata praská ve 

švech. Podkrovní noclehárna není moc teplá, ale co horšího, není odhlučněná. Mě teda drobné 
chrápání Petra Roubala nevadí, ale 10 nocležníků, kteří spí venku před chatou, se ho snaží uml-
čet různými předměty házenými do okna. 

Pěkně jsme si zalezli, i když jsem nebyl zrovna ve formě. David mě vytáhl na Galerku, 
přestože se ten rok poprvé navázal na lano. Jako flegmatik se projevil ještě při setupu z chaty. 
Podle předpovědi končilo pěkné počasí, tak jsem namířili do Bielovodské doliny a bivakovali na 
tábořišti pod přístřeškem. V noci skutečně začalo pršet, všichni zalezli pod střechu, jen David 
zůstal pod okapem a předčil Marka Ebena, protože neřekl ani „mámo obraťte mě“ 

2011 
Viktor vypisuje sbírku na kachlová kamna, tak se ze mě stává sponzor 
2017 
Konečně se jedu podívat na ty kamna. Rosničky předpovídají na sv.Václava zase babí 

léto, ale všichni spolulezci nakonec odpadají. Nevadí—někoho na chatě odchytím. 
Jak se ukázalo, horolezci tam už moc nejezdí. Krásně rekonstruovaná chata byla celé 4 

dny plná, ale na lezení jsem nikoho neukecal. Ale i tak to byly pěkné 4 dny. Potkal jsem tam 
vrstevníky z Mikulovského pivivaru Mamut, 3 kamarády z Prahy, kteří trochu lezou, ale teď při-
jeli jen na turistiku. A sotva Viktor, který si stěžoval na nedostatek hudebníků a tanečnic u tyče, 
odešel do dolin, objevila se na chatě skupinka mládeže s jednou pianistkou, jednou kytaristkou 
a pěknými písničkami. 
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Pod -20 nejdem 

aneb daleko za polárním kruhem. 
Nakonec jsme šli. V úterý 21. února kolem desáté dopoledne, kdy teploměr 

ukazoval dobrých -23°C, jsme se zapřáhli do postrojů a vyrazili z městečka Enontekiö 
(Heta) na první etapu polární výpravy s cílem přejít finský NP Pallas Yllas od severu 
k jihu, jak nám doporučil opravdu zkušený polárník Vláďa Weigner. Strach ze zimy, 
kvůli kterému jsem polární výpravu střídavě plánovala a zavrhovala posledních 15 let, 
nabyl reálných obrysů.  

Byli jsme čtyři – zkušení polárníci Jirka a Soňa Voráčkovi (1 zájezd do parku 
Urho Kekkonena za březnových teplot kolem nuly), Honza a já. Výzbroj jsme měli 
opravdu profesionální.  Jirka na klasických památečních běžkách, já a Soňa na nových 
šupináčích (osvědčily se) a Honza na vypůjčených back country, ze kterých ovšem je-



 21 

Royal Alpine club                                                                          

jich majitel náčelník zkušeně ošmirgloval šupiny, aby to víc svištělo, případně aby 
„brzdicí plyš“ lépe přilnul.  

První den proběhl téměř bez kolizí. Vyjeté stopy po jezeře a poté ve zvedající 
se lehce zvlněné krajině nedovolily zabloudit. Na poslední chvíli zakoupené teplé prád-
lo hřálo a tak jsme krátce po poledni dojeli k cíli – k chatě Sioskuru - a seznámili se s 
„modelem“, který nás provázel po celou výpravu. Dvojitá chatka na kratších „muřích 
nožkách“ (kvůli izolaci, a aby šly při velkém sněhu otevřít dveře), jedna část pro platící, 
druhá pro nás. Opodál dřevník, potřebné nářadí a kýble na roztápění sněhu a latrína 
(popis architektury, praktičnosti a ekologičnosti tohoto trůnu by vydal na samostatnou 
kapitolu). Hlavně díky Jirkovi, který se ujal role domovníka, jsme rychle zatopili a vyra-
zili nalehko na 8 km vzdálený vrchol Pyhäkero, na jehož návětrné straně jsme skoro 
umrzli. První polární večer ve vytopeném domečku byl ovšem famózní – sestával, ve-
dle opravdového tepla a opravdu teplé večeře – z několikahodinových her karetních 
(Závazky) a v kostky, které se nás Voráčci se střídavým úspěchem snažili naučit. Moje 
obavy, že se budeme za dlouhých zimních večerů v polární noci nudit, se ukázaly být 
liché.  

Poměrně nízká sněhová pokrývka s vyjetými kolejemi, která nás první den pře-
kvapila, vzala během noci a následujícího dne, kdy jsme šli ve vánici a s pomocí GPS, za 
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své. Druhý domeček Hannukuru, kde jsme plánovali zůstat dvě noci, jsme v důsledku 
snížené viditelnosti a hromad sněhu na první dobrou rozhodně nenašli. Opět jsme 
bydleli v otevřené, neplacené části, nicméně předem jsme si objednali saunu, aniž 
jsme tušili, kde se nachází a jak její obsluha v místě značně vzdáleném od civilizace 
funguje. To jsme však podcenili finskou péči, jakou zázemí pro návštěvníky parku vě-
nují. Kolem 9. večer se zjevila ve dveřích postava v beranici a vaťácích. Odznak správce 
NP na její hrudi nás zprvu vylekal (co jsme provedli?), ale muž nám jen finsky, 
s doprovodem výmluvné pantomimy, oznámil, že sauna je připravena; pak odfrčel na 
sněžném skútru.  Tělesná očista v typickém saunovacím srubu v nitru zasněžené pusti-
ny je opravdovým zážitkem, dokonce i pro ty, kteří zrovna nemusí sníh na holém těle. 
V placené části domečku jsme tentokrát měli sousedy - mladý pár s velkými batohy a 
originálními, óóóbrovským  pulkem rozměrů solidní pramice.  Přišli hodně vyčerpaní a 
seznámení s našimi malými pulky zhotovenými z dětských bobů je definitivně dorazilo. 
S úžasem a závistí vyvolanou našimi malými vozítky jsme se setkali ještě jednou, 
v osobě mladého osamělého polárníka, který si kvůli autentickým prožitkům naložil na 
svůj úctyhodný pulk tábornickou výzbroj vhodnou na Klondike včetně sobích kůží mís-
to karimatky a spacáku.   

Bravurní rutina sehrané čtveřice polárníků byla narušena v sobotu, kdy jsme 
přecházeli přes hřeben do jediné předem objednané a zaplacené chaty Nammalakuru. 
Byla luxusní, s bytelnými dveřmi a okny, s matracemi a peřinami na postelích. Odemkli 
jsme, klíče opatrně pověsili na věšák, nastěhovali dovnitř batohy a začali topit, odme-
tat sníh, roztápět vodu, obdivovat blížící se západ slunce v sílícím mrazu a větru… Bo-
hužel nikdo neodhalil mechanismus dveřního zámku, jehož klíčovým prvkem je caplík, 
který je potřeba vystrčit… pokud to neuděláte, do dveří se nedostanete, i když mají 
zvenku kliku a jsou jen zaklapnuté. Jirka, strážce krbu, dveře zaklapl, abychom zbyteč-
ně nevětrali. Umrznutí sice nehrozilo, uchýlili jsme se do druhé, otevřené poloviny 
chaty s kamny, ovšem bez spacáků, bez jídla, bez mobilů, bez rukavic, bez sebevědo-
mí. Návrhy otevřít zámek nalezeným šroubovákem, vytlačit (čti rozbít) bytelné okna či 
nápad doběhnout do cca 15 km vzdálené civilizace pro pomoc byly postupně zavrženy 
jako neproveditelné nebo příliš riskantní. Zachránilo nás to, že byl víkend, a že tam, 
kde jinak nepotkáš živáčka, se zjevila trojice mladých Finů na běžkách. Zahlédli jsme je 
v asi půl kilometru vzdáleném sedle a nepřehlédnutelnou gestikulací a křikem je přivo-
lali. Díky dostatečnému signálu se jim podařilo dovolat se, těsně před zavíračkou, do 
návštěvnického centra NP a přesvědčit personál, že je potřeba vyslat rychlého posla 
s náhradním klíčem a zachránit čtyři středoevropské zoufalce. Posel s vizáží yettiho se 
na sněžném skútru za slabé 3 hodiny vynořil ze tmy, odemkl dveře a beze slov předve-
dl mechanismus finského zámku. V návštěvnickém centru NP, kde jsme později vraceli 
klíče od chatky, byli diskrétní a nic nechtěli, jen se při loučení zeptali: Any problems ? 

Dál už šlo vše hladce – blíže civilizaci, vyšší teploty, víc lidí…a pak busem do 
Kittila, letadlem do Helsinek, nekřesťansky drahé pivo na letišti a pak už jen, jako ob-
vykle domů, do Liboce…….. 

 
 Božena Valentová (supervize  Brťák) 
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Maroko - Todra 
První tip dal Honza, a protože Maroko je krásná a bezpečná země, bylo rozhod-

nuto.  Praha – Casablanka – Marakeš  a  druhý den po prohlídce Mediny v Marakeši 
autem cca 450 km přes pohoří Atlas směr Tinehir. Cestování v Maroku je pomalejší, 
silnice jsou na mnoha místech ve výstavbě a tak jsme první noc strávili ve městečku 
Ouarzazate. Další den již Tinehir a lezení v soutěsce Todra. Ubytovali jsme se v hotelu 
Azul, kde jsme byli jedinými hosty a tudíž s teplem a teplou vodou šetřili.  Při příjezdu 
k soutěsce jsme se nechali zmást gestikulací místních, že máme zaparkovat a dál pěš-
ky. Ale šlo jen o trik, jak nás nalákat do restaurace a na nákup ve stáncích lemujících 
začátek soutěsky. A musím přiznat, že trik vyšel, neboť restaurace v hotelu La Valley 
byla velice příjemná, uchvátila nás výbornými tajiny a tradičními mint tee. A když se 
k tomu přidala sympatická obsluha, tak příště určitě využijeme i hotel. 

Lezení v soutěsce se nám velice líbilo. Pevný, neolezený, oranžový vápenec, 
cesty bezpečně odjištěné a dlouhé 30 až 40 m. Velký výběr obtížností cest, od těch pro 
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nás lezitelných až po ty 
nejvyšší stupně. 

Lezli jsme pouze 
jednodélky, vícedélky jsme 
si nechali z časových důvo-
dů na příště. Lezců bylo 
oproti Arcu a podobným 
lokalitám málo. 
V jednotlivých sektorech 
byly maximálně 2 až 3 sku-
pinky lezců. 

Měli jsme pěkně 
malovaného průvodce od 
místního lezce Hassana 
z roku 2011. Od té doby 
však přibyly nové cesty a je 
možnost koupit si aktuali-
zovaného průvodce 
v místním horolezeckém 
krámku. 

Počasí bylo po celou 
dobu slunečné, po ránu ve 
stínu zábly ruce, vybírali 
jsme si proto sektory kde 
slunce dosáhlo dna soutěs-
ky nejdříve. Lezecké možnosti v soutěsce Todra nás nadchly a rádi bychom ještě 
někdy pokračovali na cestách, které jsme nestihli přelézt. 

Zpět autem do Marakeše jsme vyrazili přes soutěsku Todra a dále po národ-
ních silnicích napříč Atlasem. I tady upravovali silnice a na jednom místě nám do-
konce silnici přehradil těžký bagr rozbíjející skálu nad silnicí. První obavu z obratu a 
návratu na začátek trasy vyřešil obří nakladač, který shrnul nalámaný kámen přes 
okraj silnice do údolí a jelo se dál. Noclehem v hotelu la ville v městě Kasba Tadla 
jsme moc nadšeni nabyli, ale ráno jsme se otřepali a spěchali opět do mumraje 
v Marakeši. 

Hezký zážitek při zpátečním letu připravilo slunečné počasí a krásný výhled 
na matičku Zemi pod námi, která nám střídavě předváděla hory, moře, města a 
přístavy až jsme skončili v nízké oblačnosti nad Prahou. 

 
Jiřina Krauskopfová 



 27 

Royal Alpine club                                                                          

 



28  

                                                                    Račenka 2016/2017 

 

KALENDÁŘ AKCÍ RAČ 2018 
6.1. Holý vrch - první slanění horo 
HO Bohnice svařené víno a tradiční horol. seminář   

20.1. Jizerky - zimní orienťák 
W R C 

organizátor: Jenda Sedláček běžky LOB 

10.2. Jeseníky - Boganův memoriál  
W R C 

organizátor: Vláďa Weigner běžky 

7.4.  Otvírání skal   
organizátor: Míra Michlík, Alpin1 OB 

?? Pražské věže   
organizátor: Komanč, VIPrahlo   

14.4.  Voděradské Bučiny 
W R C 

organizátor: Pepa + Jitka Vosolsobě MTB-O 

21.4. Boudecká rokle    
W R C 

organizátor: Karel Berndt, HK Mšeno MTB-O 

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

19.5. Choustník-memoriál L. Koubíka 
W R C 

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

26.-27.5.  Hokří skály  ?? horo 
organizátor: Slávek Hokr   

9.6. Brdy 
W R C 

organizátor: Libor Hnyk MTB-O 

15.9.  Krušné hory 
W R C 

organizátor: Vláďa Weigner MTB-O 

6.10.  Jizerské hory 
W R C 

organizátor: Zdeněk Sedláček MTB-O 

20.10.  ? Hon na lišku 
W R C 

organizátor: Hynek Urban horo OB 

3.11.  ? Heřmáneckej Voryjenťák   

organizátor: Mirek Michlík, Alpin 1 noční  OB 

16.-17.11.? OBPH - horoorienťák 
W R C 

organizátor: Benroth, Kala horo OB 

1.-2.12.  Poslední slanění horo, MTB 
??? všichni členové, hosté a přátelé RAČe voda, lyže 

 5.1.2019 Holý vrch - první slanění horo 
HO Bohnice svařené víno a tradiční horol. 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 na-
šeho 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    2018 
                                  

  leden únor březen duben  květen červen  
Po   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   

Út   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   

St   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   

Čt   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   
Pá   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   

So   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   

Ne   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     

                                  
 červenec srpen září  říjen  listopad prosinec  

Po   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 3

Út   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   

St   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   

Čt   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   
Pá   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   

So   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   

Ne 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   
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Cima Picolo 
 
Mlha, jen mlha už od 2000 m nad mořem. Není vidět na kterém parkovišti 

jsme, kde je chata, kde jsou štíty, jen tušíme, že za námi jsou Tři Čimy. A v noci ještě 
déšť a tím pádem klidný spánek, protože ráno v dešti nikam nejdeme.  

Začíná rozbřesk a i přes zamlžená okénka auta je vidět sílící červeň rozlévající 
se po okolních štítech skupiny Cadini. Je rozhodnuto, vstáváme, balíme potřebnou 
výstroj a vyrážíme k nástupu pod sedlo mezi Čimu Grande a Čimu Picolo. Pod námi je 
moře z mlhy, před námi stoupají ještě tři dvojice, ale u nástupu zahýbají vlevo na Nor-
nal route na Čimu Grande. My jsme zvolili Normal route na Čimu Picolo. Začínáme 
jako první, ale po dvou délkách s radostí pouštíme před sebe dvojku místních lezců. 
Odpadává nám v členitém terénu hledání jak cesty, tak i štandů. A když v závěru zmizí 
z dohledu, jsme na plošině přibíhající z vedlejšího nižšího vrcholu a hlavní vrchol je na 
dohled. Ještě nás čeká nejtěžší místo cesty, převislý nástup do Zsigmondyho komínu. 
Smyčka, skoba, dva kroky vlevo a máme to za sebou. Nepříjemné byly hlavně vyhlaze-
né chyty, protože moc alternativ toto místo neskýtá. Čima vypadá ze spodu mohutně, 
ale nahoře moc místa není. Hřebínek necelé dva metry široký a asi deset metrů dlou-
hý. Ze spodu se začínají protlačovat chuchvalce mraků, tak rychlá svačina, pár fotek a 
jedeme dolů. Asi deset mohutných slaňovacích kruhů po dvacetipěti metrech, jen 

vždy najít ten další a 
nezaseknout lano při 
stahování. Poslední 
délka a s úlevou  dojíž-
díme do úzkého sedla 
mezi Čimami.  Cestou 
k nástupnímu místu 
musíme ještě překo-
nat zbytky sněhu pře-
měněného v kompakt-
ní led. Pak už jen zpá-
teční cesta na chatu 
Auronzo, kde při pivu 
a kávě ještě jednou 
probereme právě 
skončený zážitek.   
 
Jirka Štýbr 
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Vajoletky 
Tenerife (foto Jiřina Krauskopfová) 
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