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Sezóna 2018 
 
Souhlasím s božským Kájou, když říká „jsem stár, 

jsem *superstar*“.  Snažím se působit na mladou generaci 
v horoškole Horoguru, ale je načase zaměřit se na výchovu 
nových členů Rače. 

Horolezecký klub RAČ je volné sdružení individualit. 
Slovo horolezecký naznačuje původní hlavní činnost klubu, 
ale řada z členů už neleze nebo nikdy nelezla a nejspíš ani 
nikdy nepoleze. Dá se říct, že všichni členové jsou příznivci 

outdoorových aktivit – 
lezení, VHT, MTB, orien-
ťáků, lyžování, vodáctví, 
cestovatelství, trekování. 
Volným pojítkem, které 
nás už přes 20 let udržuje 
pohromadě, jsou soutěž-
ní akce zařazené do WRC 
(World Rač Cup)  a další 
tradiční akce nesoutěžní. 
Jak už jsem se zmínil, na 
tábory Horoguru už jsem 
stár nejen jako účastník, 
ale i jako instruktor, pro-

tože mě v této 
roli přerostly 
děti, které 
ještě před pár 
lety na stěnách 
Václaváku 
a Cibulky po-
třebovaly logo-
peda. Vzpomí-
nám si jak mě 
před 14 lety 
v  Meteoře na 
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pětkovém pilíří Ambarie předbíhala Adéla 
a roztomile říkala Stlejdo, já sem kamzík 
Namyslov. 

Tak jsem zkusil tábor trochu jinak, 
kde budou i jiné aktivity kromě lezení. 
A  vznikl Camp Šedého Vlka. Zimní varianta 
proběhla ve dvou turnusech v HP430. Rá-
no na sjezdovce u Čápa dokud se nenahr-
nuly školy, potom běžky a sauna nebo 
horostěna Makak a bazén případně výroba 
korálků a vánočních ozdob  v Poniklé a jiná 
KPČ (pro nevojáky: kulturně poznávací 
činnost). Malí Adámci fungovali překvapi-
vě daleko líp bez rodičů než s nimi, jen při 
předvádění zamrzlé žáby se Martin propa-
dl do bazénu v přezkáčích. Velký úspěch 
měla noční bojovka, kterou připravil David 
Hart a další oblíbená činnost bylo sáňková-
ní ze střechy sousedovic chalupy. Nejlépe 
se osvědčily boby vyrobené náčelníkem 
z  odložených lyží u popelnice v Tanvaldu.  

Na druhém turnusu jsem zůstal sám 
se čtyřmi desetiletými „ženskými“.  Byla to 
těžká přesila, naštěstí mě na konci týdne 
zachránily Eva a Radka, které mají o pár 
let víc a jsou o něco klidnější. 

Letní Camp Šedého Vlka se konal 
na známé salaši v předhůří Šumavy u Pra-
chatic. Program kolo, lezení na skalách 
i  horostěně, turistika a KPČ. Nejhodnot-
nější výkon na kole předvedla Viktorka na 
Velkém příkopu hraběnky Taxis-Kolářové. 
Naštěstí z toho byly jen odřeniny a nemu-
seli jsme hraběnku utratit. O nejlepší kul-
turní zážitek se dělí divadelní pohádka 
u  Křišťanovického rybníka a stavění písko-
vých hradů v Písku u Kamenného mostu. 

Přežily děti, přežil Šedý Vlk, tak to 
zase zopakujem. 

 
Honza Šabata  
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Komletní výsledky letošního i starších ročků najdete na   hk-rac.cz 

WRC 2018 Jizer.LOB Jeseníky Voděrady Boudecká Choustník  Brdy Krušné  Jizerky Liška OBPH     
20. ledna 10.února_ 14.dubna 21.dubna 19.května  09.června 15.září___ 27.října__ 20.října 9.-10.11.  součet    

délka 6 hodin 30 a 39 km 7  hod. 33km/45km 6 hodin   7 hodin 7 hodin 6 hodin 5 hodin 8 + 3,5 h    bodů    

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

Zdeněk Sedláček ### 26,33 2 19,23   , 6 17,06 1 27,     , 1 25, ### 21,5 19 17,03 54 43,2  196,34 1 
Milan Komanč Horký 14 22,08   ,   , 4 18,24 3 23,2   2 29,54 9 20,87 7 20, 23 14,23 57 42,  190,15 2 
Dalibor Gut 14 22,08   , 10 16,6 6 17,06 20 16,6   2 29,54 11 19,43 12 18,   , 77 39,  178,31 3 
Olda Adámek   ,   ,   , 9 15,29 5 22,   3 27,34 5 23,33 9 19,5 22 14,63 69 39,8  161,90 4 
Honza Šabata 29 17,15   ,   , 14 13,16 22 15,   6 20,43 ### 24,17 16 12,5 25 13,25 69 39,8  155,45 5 
Viktor Slavík 8 23,5   , 1 21,75 2 19,41   ,     , 1 25,   ,   , 54 43,2  132,86 6 
Vláďa Weigner   , ### 18,46 13 14,6   ,   ,   7 19,09 ### 24,17   , 21 15,2 77 39,  130,51 7 
Lída Šabatová 31 16,53 7 15,38 18 9,65 9 15,79 30 11,2   13 14,43 15 13,41 15 13,5 13 20,48   ,  130,36 8 
Vláďa Martinovský 11 23,08   , 3 20,45 2 19,41 ### 23,2     , 2 24,58 13 17,5   ,   ,  128,22 9 
Honza Kábrt 18 21,35 4 17,69 11 16,   , 19 17,     , 13 18,2   ,   , 99 34,8  125,04 10 
Štěpán Plašil   , 7 15,38   , 6 17,06   ,   1 30,37   ,   , 5 22,63 72 39,6  125,04 11 
Lenka Sedláčková ### 26,33 6 16,15   , 20 10, 10 20,   3 27,34   , ### 21,5   ,   ,  121,32 12 
Petra Štykarová 33 16,28   , 14 12,85 7 16,84 27 10,   8 17,77 25 1, 14 13,5   , 115 31,6  119,84 13 
Miroslav Michlík   ,   , 8 17,2 13 12,94   ,     ,   , 16 12,5 4 23,08 57 42,  107,72 15 
Boženka Valentová 20 21,2   , 11 16,   , 19 17,     , 13 18,2   ,   , 99 34,8  107,20 16 
Václav Kroupa 7 23,75   , 1 21,75 11 14,12 1 27,     ,   , 7 20,   ,   ,  106,62 17 
Martin Forejt 9 23,15   , 6 17,55   , 10 20,     , 6 22,84 3 21,5   ,   ,  105,04 19 
Jiřina Krauskopfová 25 19,88   , 14 12,85 6 17,37   ,   8 17,77   , 14 13,5 17 18,   ,  99,36 21 
Libor Handl   ,   , 10 16,6   , 20 16,6   6 20,43 11 19,43 12 18,   ,   ,  91,06 23 
Hynek Urban   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   , ### 24,9 7 64,  88,90 25 
Pavel Kurz 1 31,75   ,   , 1 20,   ,     ,   ,   35,5   ,   ,  87,25 26 
Alena Hokrová   ,   , 15 12,15   ,   ,   13 14,43   ,   , 13 20,48 87 37,4  84,45 28 
Olda Hokr   ,   , 15 12,15   ,   ,   13 14,43   ,   , 13 20,48 87 37,4  84,45 28 
Slávek Hokr   , 5 16,92   ,   ,   ,     ,   ,   , 7 21,95 61 41,8  80,67 32 
J.Dlabča Kroupová 35 15,75   , 6 17,55 4 18,42 16 17,1     ,   , 19 11,   ,   ,  79,82 33 
Pepa Vosol   ,   , ### 20,45 17 10,59 19 17,   9 16,34 14 13,98   ,   ,   ,  78,36 34 
Pavel Milenovský   , 11 12,31 8 17,2 16 11,18 22 15,   12 15,51   ,   ,   ,   ,  71,20 36 
Petr Bašus st. 9 23,15   ,   ,   , 31 2,31     , 6 22,84 3 21,5   ,   ,  69,79 37 
Pavel Hokr   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   , 11 20,68 38 46,2  66,88 38 
Jan Šercl   ,   ,   ,   , 24 12,4   4 21,89 12 18,82 17 12,5   ,   ,  65,60 39 
Eva Hokrová   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   , 7 21,95 61 41,8  63,75 41 
Jitka Vosolsobě   ,   , ### 20,45 17 10,59   ,   9 16,34 14 13,98   ,   ,   ,  61,36 42 
Jindra Vostrá    ,   , 5 17,65 2 19,47   ,     ,   , 2 21,5   ,   ,  58,62 44 
Renáta Kleinová   ,   , 20 3,45 10 15,26 28 7,7   19 2,43 19 8,3   ,   , 143 21,4  58,54 45 
Honza Štykar   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   ,   , 12 57,4  57,40 46 
Šárka Tesková   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   ,   , 12 57,4  57,40 46 
Helena Vondráčková   ,   ,   ,   ,   ,   18 6,14 18 9,2   , 31 7,68 119 29,2  52,21 51 
Franta Vondráček   ,   ,   ,   ,   ,   18 6,14 18 9,2   , 31 7,68 119 29,2  52,21 51 
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WRC 2018 Jizer.LOB Jeseníky Voděrady Boudecká Choustník  Brdy Krušné  Jizerky Liška OBPH     
20. ledna 10.února_ 14.dubna 21.dubna 19.května  09.června 15.září___ 27.října__ 20.října 9.-10.11.  součet    
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závodník poř. body poř. body poř. body poř. body poř. body   poř. body poř. body poř. body poř. body 
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Franta Vondráček   ,   ,   ,   ,   ,   18 6,14 18 9,2   , 31 7,68 119 29,2  52,21 51 



8  

                                                                  Račenka 2018/2019 

Caminito del Rey jsme taky neviděli aneb 

když v Čechách neprší 

 je třeba lézt v cizině 
 

Bylo to jasné hned 
v lednu – jackpot počasí a 
v tomto případě i přídělu 
sněhu jsme vyhráli ve Fran-
cii při ježdění z kopce, a jak 
by řekla teta Kateřina – 
první vyhrání z kapsy vyhá-
ní. Taky jo. Další výlet, ten-
tokráte únorový skialpinis-
tický prodloužený víkend 
v okolí Amberger Hütte na 
Stubai byl ve znamení sní-
žené viditelnosti, zvýšené-
ho výskytu lavin (své by 
mohl vyprávět Jenda Sedlá-
ček, který téměř otestoval 
lavinový airbag) a předčas-
ného odjezdu z důvodů 
uvedených. Ideální podmínky nebyly zpočátku ani v Rauristalu, kde se díky Honzovi 
Štykarovi konalo velikonoční skialpinistické soustředění. Do metrových závějí čer-
stvého sněhu zapadal i dlouhonohý Charlie z Rudolfova. Skialpinisté pohodáři i skial-
pinisté s dětmi na břiše, též z Rudolfova, si ovšem užili nenáročné prašanové sjezdy. 
(foto Stubai + Rudolfov team v Rauristal) 

Na přelomu dubna a května se poměrně početná skupina postarších lezců 
z několika původně horolezeckých oddílů vypravila do oblíbeného Les Barronnies 
v jižní Francii, s cílem vylepšit si na začátku sezony formu na prosluněných skalách. 
Lezli jsme každý den, vždy mezi přestávkami deště, které jsme se snažili předpovědět 
s nasazením veškeré moderní techniky, zejména www.yr.no. Kemp se v důsledku 
nadprůměrných srážek změnil v bahniště protkané cestičkami z papírových přepra-
vek, kterými jsme se průběžně zásobovali vblízkém obchodě. Morálka početného 
družstva sestávajícího z členů Alpin 1, Alpin 3, HK Rač, HO Bohnice, HO Prachatice a 
několika severočechů nicméně zůstávala na výši, navzdory zprávám z domova 
o teplém a suchém počasí. Je třeba dodat, že kromě populárního sektoru Saint-Julian 
jsme tentokrát vice vytěžili i La Baume Rousse a cesty na Aiugille - doporučujeme.   

Na husí svátky jsme naplánovali první výpad do hor, který jsme pojistili zaplace-
ním zálohy na Steinsee Hütte v Lechtálských Alpách, jejíž okolní lezecké terény se 
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Tři sudičky na vrcholu 

Stubai 
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Kudy že se to leze?  

Nástup v Lechtal Alp 
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jevily, podle článku nalezeného na síti všech sítí, vhodné pro lezecké „začátečníky 
a  konečníky“, jak s oblibou píše majitel webu horyinfo.cz. Předpověď počasí ale výpa-
du do hor nebyla nakloněna, takže jsme vyrazili pod vedením Míry Michlíka do Saska 
„odškrtávat“ („modří“ už vědí…). Nejvýznamnějším počinem lezecké výpravy bylo pro-
niknutí na jeviště přírodního divadla pár minut před začátkem hry Můj rudý bratr Vin-
netou, proto, že se Brťákovi nechtělo obcházet celý amfiteátr. (Kudy že se to leze?) 

Hory, které nevyšly začátkem července, musí samozřejmě vyjít o 14 dnů později - 
s tímto přesvědčením jsme zarezervovali pobyt na další chalupě, tentokráte na Wer-
fener Hütte v Tennegebirge, v obvyklé horské sestavě Míra Michlík, Jakub Nepustil, 
Jana Krtková, Olga Mikanová a my. Člověk míní, svatý Petr mění… Tentokráte jsme 
neskončili v Sasku, ale v údolí Sarca poblíž Lago di Garda, kde jsme se sluncem 
v zádech drtili vícedélky na oblíbených Plache Zebratte a na Picollo Dain. Každé ráno 
jsme sledovali šílené batmany svištící nad našimi hlavami a každý večer předpověď 
počasí, zda by to do těch hor přece jen nešlo. Nakonec, když už jsme byli pěkně opeče-
ni, nachystal lezecký pán bůh pár dnů horského počasí. Rychlý přejezd do Rakouska, 
Lechtálské Alpy, tvrdý výstup na Steinsee Hütte a pár dnů lezení pro starší a unavené – 
milosrdné nástupy s možností schovat matroš po prvním dnu lezení pod kameny na 
nástupu a jít druhý den nalehko, s nadějí, že si aspoň jeden z nás vzpomene, pod kte-
rým šutrem ten matroš je. Cesty to byly přiměřeně dlouhé a přiměřeně zajištěné a 
opravdu hezké - doporučujeme. Poslední den, jak jinak, sestup k autu v dešti… (Ladění 
formy pod Sonnen Platten + Nástup v Lechtal Alp nebo Tři sudičky..) 

Nadměrné a intenzivní srážky, nebo alespoň jejich důsledky, nás v letošním létě 
potkaly i ve Vysokých Tatrách. Přívalové deště, které vypláchly pár týdnů před naším 
příjezdem Javorovou dolinu a Medodoly, nás donutily změnit itinerář holandských 
turistů, které nám svěřil Vláďa Weigner. 

Poslední, zato nejvydatnější příděl vody jsme dostali koncem října ve Španělsku, 
kam jsme si vyjeli, v čtyřčlenné sestavě s Pavlem Milenovským a Jirkou Voráčkem, vy-
hřát své staré 
kosti na prosluně-
né skály El Chorra 
a okolí, a také 
navštívit místní 
kulturní a přírodní 
pamětihodnosti, 
hlavně slavný 
kaňon Caminito 
del Rey. Základní 
tábor jsme na 
doporučení sa-
motného předse-
dy ČHS rozbili 
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v horolezeckém campu Olive 
Branch, nikoli pod stanem, jak 
u nás bývá zvykem, ale pod stře-
chou ve sdíleném apartmánu - 
a dobře jsme učinili. Předpoklá-
dané, ne zcela stabilní počasí, 
předčilo během prvního víkendu 
naše očekávání. Lezce vyhnalo 
nejen ze skal, ale i ze stanů. My 
jsme vyrazili do Granady, kam 
jsme se dostali, navzdory tomu, 
že utěráky auta to, co padalo 
z nebe, skoro nebraly. Do cca 50 
km vzdálené Rondy, kam jsme 
se vypravili druhý den, jsme se 
už nedostali, a to ani po ujetí 
dobrých 150 km, ke kterým nás 
nutily postupně uzavírané silnice 
zaplavované vodou a zasypáva-
né sesuvy hlíny a kamení. Lijáky 
provázené intenzivními bouřka-
mi propláchly širší okolí 
El Chorra, důkladně zničily míst-
ní železnici, znepřístupnily hor-
ské silnice a uzavřely i Caminito del Rey. Počasí se nicméně po dvou dnech umoudři-
lo, takže jsme si mohli odškrtat všechny cesty hodné lezců našich kvalit, a to nejen 
v El Chorru, ale i v okolí, i když do oblasti Turon West byl nástup dramatičtější, než se 
dalo čekat, neb bylo nutno brodit přes zaplavený most. Na monumentální gibraltar-

ský kopec, kam jsme se jeli po-
slední den podívat, už nám zase 
posvítilo slunce. A pak už jen do 
Malagy, do Prahy a suchého, slun-
ného podzimního počasí, které 
letos vydrželo fakt dlouho. Záloha 
na Werfenner Hütte nám ovšem 
propadla… (El Chorro wellness) 
 
Pod laskavým dohledem cenzora 
  

sepsala Boženka 
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58 hodin  
v závodě Wenger Czech Adventure race 2018 

 
První školní den a prší. Přestože školní docházku už mám dlouho za sebou, tak 

dnes se vleču do práce stejně zkroušeně, jako školák, kterému skončil tábor. Adven-
ture race je jako droga. Droga, která zkresluje pohled na realitu, díky níž máte pocit, že 
putování mapou mezi kolečky je jediný smysl života a že týmoví parťáci jsou 
nejdůležitější lidé ve vašem životě. Aspoň tak to mám já. 

To, že závod skončí je ta nejlepší a zároveň nejhorší věc, co se může stát. Celou 
dobu netoužím po ničem jiném. Ale když se to stane, tak mě to zaskočí nepřipravenou 
a otázka hledání smyslu života je zase otevřená. Rodina? Práce? Co se může vyrovnat 
kontrole číslo 27? (Například!) Ale pořád je to taky závod, při kterém se maká, nespí, 
bloudí, zvrací, sprostě nadává, taktizuje a který je daleko za hranicí obvyklého. 

Finální tým EKP EPO Rockpoint Klacky.cz jsme dali dohromady 10 dní před zá-
vodem a nervy se sháněním týmu bych si klidně odpustila. Ale nakonec to dopadlo 
lépe, než jsme čekali, a tak jsme se s Ondrou, Honzou a Pepou mohli ve středu v 8 ráno 
postavit na start Wenger Czech Adventure race na Broumovsku. 

 
Minuty před startem se nesou v mnohem menší nervozitě než předchozích pár 
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dní. Fotka, seřadit na 
startu, pár posledních 
úsměvu se soupeři a… 
běžíme. Následující dva 
až tři dny budeme na 
cestě. Až na budoucí 
vítěze běžíme všichni tak 
nějak spolu a vbíháme do 
komplexu Adršpašsko-
teplických skal. Balík 
běžců roztrhala hned 
první kontrola, u které 
jsme si museli hodně 
uhýbat. Povedlo se nám 
na ní vběhnout jako 
druhým, a tak si dál mezi 
skalami běžíme skoro 
sami a běžíme si 
na báječném flow, které 
ruší jenom finský řev. 
Jeden závodník z finského 
týmu těžce nese, že je někdo před ním. Bohužel zrovna on nemá mapu a běhá kolem 
nás jako neposlušný pejsek a páníček si s ním neví rady. Cizí nervozita v tomhle závodě 
nesmírně uklidňuje, takže se jim tak trochu smějeme. Do depa držíme druhé místo a 20 
kilometrů je za námi neuvěřitelně rychle. Dvacet podle notiček. Možná je to míň. 
Hodinky ani nezapínám, protože ty moje vydrží být chytré zhruba 5 hodin, potom jim 
dojde baterie. Sama to mám tak nějak podobně. 

Do druhé etapy, tedy 70 km na kole, vyrážíme společně s finským týmem. Na 
první kontrolu se vezeme za nimi. Na druhou máme ale vymyšlený geniální postup po 
silnici a snažíme se je setřást. Ten plán nás nakonec vystřelil tak vysoko, že asi na 2 
minuty přebíráme vedení a věříme, že fanoušci jsou nadšení. Poprvé objíždíme hřeben 
Broumovských stěn a máme první zranění, Honza dostává žihadlo přímo nad oko. Musí 
to bolet jako čert, ale Honza jen polkne několik sprostých slov a Zyrtec. Já jsem malou 
pauzu využila k tomu, že jsem si odskočila. Totiž, z holčičích kategorií při závodech jsem 
zvyklá, že čurání je taková milá společenská událost, spočinutí v uspěchaném 
tempu.  Tak tuhle radost se mnou kluci tedy nesdílejí. Snad z lítosti se koloběh vody 
v mém těle několikanásobně zrychlil a já se pokaždé jen modlila, aby už byla kontrola – 
ne proto, že postupujeme v závodě, ale proto, abych si mohla dojít na záchod. Kluci 
naopak ani nepili, ani nechodili na záchod. Takže jsme jako tým vezli osm bidonů, které 
jsem v podstatě všechny vypila já. 

V prvním pořádném stoupání nás konečně dohání mládí, Simča a kluci 
z Benecka. Čekali jsme je mnohem dřív, takže nás to ani moc netrápí. A s nimi už bude 



 15 

Royal Alpine Club                                                                      

od té chvíle konečně také kloudná řeč. Teď už se v podstatě jen, přes půlku mapy, vra-
címe do depa. Je nejvyšší čas, mně už kolo docela leze krkem a tuším, že klukům taky. 
To brzy. 

Depo tentokrát moc nehoníme. Vyrážíme na 65 km trek, na kterém nás zastihne 
první noc. Před námi díra, za námi díra, vyrážíme s mankem asi 20 minut na Benecko a 
fiňáky. První Salomony jsme už přestali řešit úplně, oni to mají celé nějak jednodušší 
nebo já nevím. 

Začátek treku není nic moc, nohám chvíli trvá, než pochopí, co po nich chceme. 
Furt do kopce, vyhlídka Lokomotiva, která bude za několik desítek hodin při závodě 
Mini AR svědkem děsivé události, naštěstí s dobrým koncem. Odtud volíme s jistotou 
obíhačku, do skal ani náhodou, teď si hrajeme na běžce, ne na horolezce. Když se 
blížíme k rozhledně Čáp, jde proti nám sympatická rodina a sympatická maminka cyn-
icky zahlásí, že ti, co šli před námi, byli tedy rychlejší. A to jsme zrovna běželi! Tak snad 
si spravila náladu po hádce s manželem, my stejně rychlejší nebudeme, ale v hlavě to 
šrotuje, kdo to byl, kdy tu byl… Na vrcholu to zjišťujeme, protože ke kontrole 
přibíháme těsně před finským a krkonošským týmem, kteří neobíhali. V pořadí druhá a 
zároveň poslední geniální volba tohohle závodu. Sbíháme kopec, předbíháme ma-
minku a zvedáme nohy jako drezúrní koně, aby viděla, že nejsme žádný béčka. 
Z kontroly na hradě Skály je vidět Ostaš, tedy další kontrola. A v dálce, bleděmodře, asi 
jako Alpy ze Šumavy, je vidět Broumovský hřeben. Aneb další kontrola. Samotnou mě 
to zjištění vyděsí, a tak se s tím musím svěřit. Mně se sdílením neštěstí ulevilo, ale 
Pepovi jsem trochu 
přitížila. Postupujeme 
tak nějak v osmi až dva-
nácti lidech krajinou, 
stavíme na kofolu, pov-
ídáme si, slunce zapadá, 
já si pořád zastavuju. 
Romatika. Na Kočičím 
Hrádku se dozvídáme, že 
Finové nám naložili asi 
10 minut. Tak jsme čtvr-
tí. Trochu nám dochází 
síly a motivace, a navíc 
ignorujeme zkratky a 
jdeme podle autonavi-
gace pěkně po silnici. 
A to už nemám vůbec 
ponětí kde jsme. Jediné, 
co je jisté je, že se tu 
všude jezdí Rallye Su-
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dety. Pepa nám hlásí každý úsek závodu, nejdřív s nadšením, potom až skoro omluvně. 
Ke konci závodu je na něm jenom vidět, že by moc chtěl něco říct, a to my už moc dobře 
víme. Sudety. Moc nám to neběží a na jedné vracečce se k nám přiblíží světla. Tušíme, že 
je to průšvih, protože nás doběhli Kompaři. A dokonce předběhli. To chce klid. Ale už 
nikdo, jasný?! Sbíháme ten prokletý hřeben a vracíme se směrem na Teplice a zpět. Jsou 
zhruba dvě hodiny ráno a je docela zima. Asi kilometr od depa běžíme kolem Benecka. Ti 
už vyrazili na kolo, ale teď stojí a hlásí, že Karel si zapomněl číslo. A říkají to bolestným 
tónem, jako by třeba neudělal maturitu. A za pár minut kolem nás projíždí Karel ve tváři 
s bolestným výrazem, jako by neudělal maturitu. Těsně před depem Pepa hlásí, že by si 
asi potřeboval odpočinout. Souhlasíme, že jsme v depu a že se to nabízí, tak že dáme 10 
minut ve spacáku. Pepa zalapá po dechu, že myslel třeba hodinu. Tak jo, dáme 15 minut 
a Pepa s vítězným pocitem kolik usmlouval, usíná, stejně jako já a Honza. Jenom Ondrovi 
se spát nechce a odchází dělat něco užitečného a já usínám s veselou myšlenkou, že jde 
opravovat písemky. 

Kolem třetí hodiny zvoní a pan učitel Skripnik nás přijde vzbudit. Začíná nám skoro 
100 km kolo a přesun do druhého depa. První kontrola je neskutečně daleko a než na ni 
dojedeme, tak je světlo. Svlékáme se a přijde nám, že v lese u kontroly někdo spí. Ale 
shodujeme se, že je to pitomost, kdo by spal přímo u kontroly? Tak možná spíme my. Po 
závodě v rozhovoru se soupeři zjišťujeme, že spali oni, ne my. Druhá kontrola je taky 
strašně daleko. A třetí taky. I čtvrtá. A potom zjišťuji, že na těchhle 95km je celkem 7 
kontrol včetně poslední v depu. To je strašně málo čurání! Zhruba v devět hodin ráno 
jedeme kolem hospody, kde se chystáme zkusit doplnit vodu. Na chodbě krásně voní 
něco. Něco k jídlu. Hospoda otevírá za hodinu, ale my prosíme servírku o laskavost a za 
pár minut máme před sebou vývar. Pepa prakticky od začátku závodu není schopen nic 
sníst, a to je na 25 hodin závodu docela nepříjemné. Opatrně jí vývar, chvíli si hoví, že se 
konečně najedl a za vteřinku běží do křoví. Spokojeně se ale vrací, že nudličky udržel. 

Po netradiční snídani vyrážíme dál, přes prudký kopec ve Vysoké Srbské, kde se 
jezdí silniční Sudety a o těch ještě nebyla řeč, takže se to může! Na to kluci spáchají zločin 
a řeknou mi, že už je to jenom jeden výšvih na vyhlídku nad Náchodem a potom po 
rovině kolem vody až do depa. Uf. Ale strašně lhali! Za každým kopcem je kopec dolů a 
zase kopec nahoru a potom už je to jenom nahoru a potom už začíná kleč nebo co, to už 
prostě nemůže být dál do kopce. Chce se mi trochu plakat, přestože jedu na gumě, a 
doufám, že nepotkáme jiný tým, protože mám pocit, že by mě to jistojistě rozbrečelo, 
ikdyž netuším proč. Nad Náchodem není žádná vyhlídka, jen kopec jako prase, ale vypadá 
to, že už klesáme a cyklostezka do Pekla je za odměnu. Ti pekelníci vážně vědí, jak svést 
duše na scestí. Do Nového města a druhého depa je to pár kilometrů. 

Potkat při závodě jiný tým nebo organizátory je osvěžující. Takže docela radostně 
vybíháme na orienťák. I když já se v duchu proklínám, že jsem si neposlala do depa 
kraťasy a v klackách se začínám úkrutně vařit a kluky nestíhám. Naštěstí je hned druhá 
kontrola bolskors a tam za prvé můžu kalhoty svlíknout, aniž by to někoho zásadně 
pohoršilo, za druhé začíná pršet a za třetí se budeme koupat. Nic lepšího se mi stát nem-
ohlo. Trasa je moc pěkná, zábavná, nedře kůži ani necuchá nervy a za necelou půlhodinu 
jsme s ní hotoví. Po bolsu zase někam běžíme a odtud zase jinam a za chvilku se vracíme 
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do depa. Rychle sedáme do lodí a jedeme na jumarování a slanění. To je natažené 
v krásné zátoce nad Metují. Vyšplháme se nahoru a slaníme do řeky, která je docela stu-
dená. Já blbec nemám osmu, ale kýbl, takže dolů po laně dřu víc než nahoru, a hlavně ve 
vodě nemůžu dostat lano z kýblu tak dlouho, že z toho mám skoro varhánky na rukách. 
Což je jedno, protože následujících 15 hodin je mít budu stejně. Zpátky v depu zjišťujeme 
kolik na nás mají první dva týmy, kolik my máme na týmy za námi, balíme brusle, 
kolečka, jídlo na půl dne, oblečení, moc netušíme a vyrážíme na Metuji. Snažíme se jet, 
protože každý metr, který stihneme za světla, se počítá. Jestli mi na kole připadalo, že 
první kontrola je daleko, tak to jsem netušila, co nás čeká. Což o to, řeka docela teče, ale 
buď je mělká a přetahujeme šutry nebo taháme jezy. Já jedu s Ondrou a jsem vděčná za 
to, jako má sílu. Když tahá loď z vody, tak se mu snažím pomáhat, ale spíš jen tak běhám 
kolem a pletu se mu pod nohy a kníkám jako štěňátko. První kontrolu ani zdaleka nesti-
hneme za světla a meandry už jedeme s čelovkami. Je to sice strašně dlouhé, ale voda je 
teplá a vzhledem k podmínkám neusínáme. Já cestou bojuju nejvíc s panickým strachem 
ze sršní, kterých je ve spadlých stromech požehnaně a čelovky na hlavě jsou pro ně 
jasným terčem. Nanečisto při přetahování vyzkoušíme i kolečka na lodě a zdá se, že bu-
dou fungovat. V korytě staré řeky je proud ještě silnější, takže to vážně jede, ale chce to 
dávat pozor. Až do chvíle, než jsme najeli do stromu a cvakli jsme se, mě ani nenapadlo, 
že to hrozí. Bylo to hned. Rychle chytáme pádla, kolečka, barel, loď. Chytáme se břehu, 
všechno máme, až na Ondrovu čelovku. To je trochu průser. A hodně velká škoda. Chvíli 
se přepočítáváme, prvý, druhý, prima, oba jsme tu. Kluci jsou dál za námi, takže to ještě 
neví a my zase moc nevíme, co dělat s lodí plnou vody v takovém proudu. S jednou čelov-

kou. Naštěstí Ondra něco 
zahlédne, já zhasnu a 
vidíme, že za zatáčkou 
něco svítí. Ondra s lodí 
odpluje a nachází možná i 
po několika minutách 
svítícího Lucifera, jak se 
vznáší pod hladinou jakoby 
nic. Tak tomu říkám 
vybavení, na které je 
spoleh… Ehm… Tak za tuhle 
pasáž článku by mohla být 
nějaká sleva, no ne? Kluci 
mě s druhou lodí i zbytkem 
věcí dopraví k Ondrovi a 
spolu s Honzou obratně 
vylijí vodu z lodi. Mezitím 
nás obrovskou rychlostí 
předjedou fiňáci, kteří ještě 
před pádlováním vypadali, 
že melou z posledního. Teď 
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jedou jako roboti a vůbec neváhají. My všechno naložíme nasedneme, ujedeme asi 80m 
a vidíme poslední kontrolu a konec pádlování na řece. Bomba. Taháme lodě z vody 
znatelně pomaleji než Finové, dáváme lodě na kolečka a vyrážíme k Rozkoši. Finský tým 
si nazouvá brusle a po děsném asfaltu do kopce soupaží s loděmi na zádech. Tak to nás 
ani nenapadne. Sice nám hodně ujíždí, ale na polňačce je zase dotahujeme. Trvá to 
v podstatě jen chvilku a už máme na dohled Rozkoš. Kolečka, která vyrobil před závodem 
Honza, drží naprosto spolehlivě, tohle jsme díky němu vyhráli. 

Na pláži nasedáme do lodi a nastavujeme azimut na tři velká světla. Máme 
výhodu, protože před námi celou dobu vidíme Finy, jak marně češou břeh mnohem víc 
vlevo. A tak podle zhasneme. Kontrolu najdeme docela dobře, kolem ní je smrduté a 
hluboké bahno, ze kterého se skoro nemůžu dostat. Finské lodě si nás všimnou a berou 
kontrolu kousek za námi. To už nesvítíme ani my, ani oni a začíná noční bojovka na Roz-
koši, hladinu křižuje několik kánoí bez světel, všichni jsou přikrčení, jako by pašovali něja-
ké opiáty přes hranice a vždycky, když někoho potkáme, tak to vzbudí nespočet otázek. 
Kdo to byl? Kam jel? Proč tam? Kam jedeme my? Proč tam? Kolik je? Mami? Spíš? Spím. 
Usnula jsem snad třicetkrát a pokaždé jsem se snažila dělat, jako že nic, aby si toho On-
dra jako nevšimnul. Až když jsem nás po několikáté málem cvakla, tak mu přiznávám, že 
usínám. Podle Ondrovy reakce usuzuji, že to zaregistroval. Mám pocit, že to trvá několik 
hodin, najíždíme do mělčin, do bahna, do zátoky, do jiné zátoky a najednou svítá. Je to 
vážně hezké ráno, ale my jsme po pádlování dost zdrchaní. Stěží taháme lodě z vody a 
dáváme je opět na kolečka. Jsme na tom úplně stejně bídně, jako fiňáci. Chystáme se 
dojít s loděmi zpět do depa, jenže oni zase nasazují brusle. A my, aby to nevpadalo, že 
jsme na tom hůř, tak taky nasazujeme brusle. Ach jo. Kdo už se mnou jel nějaký závod, 
kde se jede na bruslích, tak ví, že se mnou musí mít svatou trpělivost a většinou to skončí 
stejně, že z kopce prostě jezdím za ruku. Fakt to není záminka, já se prostě bojím. 
Dokonale to dokresluje komický a absurdní obraz našeho týmu. Před šestou hodinou 
ranní, čtyři lidi v igelitových pytlích, ruku v ruce, na kolečkových bruslích vezou kánoe na 
kolečkách, po silnicích druhé třídy. To je sport! Centrem Nového Města už jdeme 
spořádaně bez bruslí, přeci jen jsou tam kostky. Cestou na náměstí vytvoříme menší ko-
lonu, ale na chodník se nevejdeme. Celý tenhle návrat do depa je sice únavný, ale strašně 
směšný. A ačkoliv je to neuvěřitelné, tak se po 14,5 hodinách s loděmi vracíme do depa. 
A navíc zjišťujeme, že to není taková bída, že jsme asi 3 hodiny za prvními a 1,5 hodiny za 
Beneckem, kterým se cestou rozpadla kolečka. Moc se nezdržujeme a hlavní cíl je odjet 
z depa dřív, než dorazí Finové. Sice netušíme, že oni někde spí, ale jako motivace tu fun-
guje dobře. Máme před sebou 65km kola do prvního depa. Trasa je zase moc hezká, 
jedeme Babiččiným údolím, přes Vízmburk no a taky přes Žaltman, na který vede 
příšerný kopec a já ho bohužel znám. Ondra mě statečně táhne celou dobu, netuším, kde 
na to bere síly. Cestou z Mokrušovické rozhledny si trochu zajedeme. Prý. Ale už nás 
opravdu čeká jen jeden kopec nahoru a návrat po rovině údolím až do kempu. 

V depu balíme dost hekticky, protože část týmu si myslí, že můžeme doběhnout 
tým na druhém místě před námi. Takže odchod na poslední 15km trek je trochu nervózní 
a já žadoním, abychom to uklidnili. Ono se to za chvíli ale uklidní samo. Na treku se, mys-
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lím, neflákáme, ani netrháme rekordy. Trvá nám to kolem tří hodin, takže těsně před 
šestou vbíháme do kempu a užíváme si svoje Stand up (ti kluci ve zvonáčích a v krátkém 
tričku ani neví, jaké mají zásluhy), šampaňské, gratulace, třetí místo. My čtyři! Po 58 
hodinách nemusíme nic. Sprchu, tu musíme. A všechno si to říct! 

Následující dva dny jenom tleskáme dalším týmům, týmům z mini AR, jíme a 
řešíme postupy. Pořád dokola. A pořád je to zábava. 

Sobotní večer patřil tradičně pivním štafetám. Na tuhle disciplínu náš tým moc 
dobře připravený nebyl. Přesto se nám povedlo jedno kolo naprosto přesvědčivě vyhrát. 
Honzovi bylo povoleno pít půllitry mléka, protože ten večer řídil domů a taky proto, že 
pořadatelé uznali, že je to mnohem horší, než exovat pivo. A Pepu v našem týmu 
nahradil Karel z Benecka, který tímto před naší komisí složil tu maturitní zkoušku na 
výbornou.    

 Všechno ohladí čas. I to, co je krásné tak, až to bolí, i to, co bolí doopravdy. A tak 
jsme si všichni řekli ahoj a díky. Ale těch pár hodin dřiny, ty nám vezme leda až Alz-
heimer. 

Byl to krásný závod. Tedy i ty štafety, i těch pár dní, co jim předcházelo. A celé to 
spáchalo pár lidí, kteří rok tráví volný čas mapováním, dohadováním, vymýšlením a týden 
dovolené na konci srpna nestráví na horách ani u moře, ale povzbuzováním špinavých a 
unavených lidí. A to je teprve výkon. 

 
Jana Ryantová  
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Informace ČHS 
 

horosvaz.cz 
 

E-SHOP 
 ČLENSTVÍ A POJIŠTĚNÍ 

 
Průkazy, balíček Trio a pojištění (nejnižší varianta) lze objednat prostřednic-

tvím předsedy HO nebo přímo na eshopu. Pokud se hlásíte ke členství v RAČi, tak 
vězte, že naše číslo je 48. 

 
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. 

 

ČHS Trio 
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. 
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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. 
Asistenční služby—komunikace v češtině, podmínky a pojistné částky pro 

jednotlivé varianty najdete na webu. 
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. 
  



22  

                                                                  Račenka 2018/2019 

 

Adventure  Race 
Mistrovství světa Reunion 

 
Réunion, ostrov, který je doslova rájem v Indickém oceánu. Obklopen mořem, 

porostlý tropickou vegetací, dominuje mu 3100 metrů vysoká aktivní sopka Piton. Ide-
ální místo pro dovolenou. Před několika dny se na něj vydala čtveřice českých repre-
zentantů, kteří si sice dovolenou vzali, ale dovolenkově si tam neužívali. Ve složení 
Tereza Rudolfová, Jaroslav Krajník, Pavel Kurz a Tomáš Petreček se jako tým Black Hill 
– Salomon – OpavaNet zúčastnili mistrovství světa v disciplíně Adventure Race. Do cíle 
dorazili na 4. místě.  

 
Které disciplíny byly součástí závodu? Měla soutěž časový limit? 
 
Horské kola, běh, mořský kajak, lezení včetně dlouhých slanění kaňonů, sjezd 

divokých řek na speciálních malých mobilních raftech, které jsme si nesli s sebou, a to 
vše podle mapy. Dobrá navigace je při tomto druhu soutěže klíčová. Celkový limit zá-
vodu byl 200 hodin. 

 
Kolik týmů se postavilo na start? 
 
Celkem jich bylo 59. Na mistrovství světa má povoleno startovat pouze 60 tý-

mů, taková jsou pravidla. Do cíle podle mého dorazilo 44 týmů, 15 jich v různých čás-
tech závodu odstoupilo. 

 
Závod byl extrémně náročný, kolik kilo materiálu jste vezli?  
 
Každý z nás vezl přibližně 50 kilo materiálu. Od horského kola přes veškeré vy-

bavení, o němž jsme věděli, že bude potřeba. Měli jsme s sebou i packrafty, takové 
speciální malé rafty, na nichž se plavíme na divočejších řekách. Jediné, co jsme nebrali, 
byly kajaky. Ty jsme dostali od pořadatelů, neboť je museli mít všichni stejné. 

 
Jak jste to měli při závodě s jídlem a pitím? 
 
To všechno se dá vzít v depech. Před závodem si tam připravíme veškeré trvan-

livé jídlo, které nám chutná. Bohužel je to také hmotnostně omezeno, s čímž musíme 
dost kalkulovat. Další jsme si mohli kupovat po cestě, ani to není problém. Moc jsme 
toho ale nevyužívali s ohledem na horší dostupnost obchodů a také časovou ztrátu, 
která je s tím spojená. Nejčastěji jíme konzervovanou potravu, která je již hotová, růz-
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né tyčinky, sladkosti, výjimkou nejsou ani oříšky, chipsy, olivy. Prostě to, co člověku 
zrovna chutná a dělá dobře na žaludek. 

 
Podle čeho jste se orientovali na trase jednotlivých etap? 
 
S sebou dostaneme pouze několik setů voděodolných map, které nám stačí na 

celý závod. V nich jsou zaznačeny jednotlivé kontrolní body, kterými musíme projít, 
jsou tam třeba zakázané silnice apod. Součástí navigace je i takzvaný roadbook, kde 
jsou další informace o průběhu závodu. GPS či jiná zařízení jsou zakázána. 

 
Ze začátku to s vámi nevypadalo moc optimisticky. Byla to taktika? 
 
Vyšlo to ze závodu. Trek byl dlouhý 106 kilometrů, 7500 metrů převýšení. Viděli 

jsme, že pořadatel na to odhadoval zhruba 40 hodin, takže jsme věděli, že nemá cenu 
spěchat. Navíc jsme se tam uvařili, já jsem měl trochu problémy, bylo šílené vedro. 
Potom jsme se do toho trochu víc opřeli a už jsme byli schopni šlapat, jak jsme zvyklí. 

 
Na Réunionu je velká vlhkost? 
 
Ano, vlhkost byla obrovská. Navíc ten ostrov malý a je od 0 do 3000 metrů nad 

mořem, takže se mění během etap často pásma. Vyrazíme od nuly, a když dojdeme 
nahoru, tak projdeme několik pásem, kde se úplně změní podmínky. Nahoře je mlha a 
třeba i dost zima. Musíme být na to připraveni. 

 
Na trase jste měli i disciplíny na vodě… 
 
Co se týče packraftů, opravdu jsme si užili. Řeky jsou velmi technické, člověk 

musí být neustále ve střehu. Během jednoho sjezdu jsme dokonce zlomili karbonové 
pádlo. Zažili jsme vyprošťování jednoho raftu, který uvízl pod hladinou v silném prou-
du. To už jsem ani nevěřil, že ho vytáhneme bez poškození. Naštěstí to dobře dopadlo 
a mohli jsme pokračovat. Některé spodní úseky řek se musely dost přenášet, což byla 
daň za ty nádherné horní vodnaté… 

 
Jeli jste i po moři. Podle fotografií byly vlny. Měli jste s nimi problém? 
 
Občas ano, hlavně při přistávání u pobřeží. To jsme museli pečlivě vybírat 

proud, který nám umožní bezpečně přistát. Ne vždy to bylo jednoduché, vlny často 
docela bouřily. V některých případech nám dokonce pomáhaly naváděcí motorové 
čluny. To kvůli bezpečnosti. 
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Kola byla na některých místech spíš přítěží… 
 
Ano, byla tam tak prudká stoupání a klesání, kameny, takže jsme je dost čas-

to nosili. Je ale pravda, že tam byly dvě etapy, při kterých jsme si kol užili celkem 
dost. 

 
Jak to fungovalo v cíli jednotlivých disciplín? 
 
Po trase jsou check pointy, které musíme projet. Pak tam jsou takzvané 

transition arey, depa, kde máme své věci na další disciplínu. Batohy byly přesto tak 
těžké, že dosahovaly 15 až 20 kilo na jednoho. 

 
Kolik hodin jste měli na odpočinek ? 
 
Jediný odpočinek je spánek. Tělo usíná okamžitě a kdekoliv. Za pět a půl dne 

závodu jsme naspali 14 hodin. To je docela hodně, obvykle spíme méně. U tohoto 
závodu byla povinnost naspat v součtu minimálně 12 hodin. Zbývající dvě hodiny 
jsme spali mimo depo na prvním treku, když mi nebylo úplně dobře a musel jsem se 
dostat z počínajícího úžehu. Tělo při takovém závodě velmi strádá. Než se pak vrátí 
zpět, trvá to často i měsíc. 

 
Ponorková nemoc byla? 
 
Ponorka nebyla, jsme na sebe zvyklí, nikdo není žádný cholerik, že by tam 

nějak vykřikoval. Ale v jiných týmech to je často vidět i slyšet. 
 
Ze starších záznamů je vidět, že vy muži jezdíte ve stejném složení, ale stří-

dáte ženy. 
 
Je pravda, že ženy nevydrží takové množství závodů. I když předtím jsme 

měli Barču (Barbora Válková, pozn. redakce), ta s námi jezdila docela dlouho. Ale je 
to tak, že chlapi asi vydrží víc závodů. Náš chlapský tým je už „legendou“, prostě 
staří kamarádi, kteří se znají. Kolikrát ani nepotřebujeme mezi sebou mluvit a po-
známe, co se děje. 

 
Váš nejhorší zážitek? 
 
Nejhorší zážitek byl na prvním treku po zhruba patnácti hodinách ustavičné-

ho vedra, když jsme do toho jakžtakž šlapali. Měl jsem počínající úžeh. Museli jsme 
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chvíli zvolnit. Potom si ale tělo zvykne, už se tak nepotí a už to relativně šlo. Samozřej-
mě tam byly etapy, kde jsme se škrábali buší 15 hodin nahoru do kopce. To ale k zá-
vodům patří a my to už tak bereme. 

 
Věděli jste při závodě, jak na tom jsou ostatní? 
 
Pořadí známe spíše orientačně. V depech se můžeme podívat, kolikátí jsme 

přijeli a jaké jsou rozestupy. Pak se také vidíme na trati, což nám rovněž pomáhá. 
 
Dá se říct, že se vám podařil závěrečný finiš? 
 
Bojovali jsme s Estonci, kteří nám šlapali na paty. Mysleli jsme, že to bude ještě 

těsnější souboj. Viděli jsme ale, že jsme nahoru na kolech vyjeli s docela dostatečně 
náskokem. I tak jsme si ale do poslední chvíle nebyli jisti, kde se přesně nacházejí a 
kde nás případně mohou překvapit. Závěrečný dlouhý doběh do cíle po pláži při zápa-
du slunce byl opravdu nezapomenutelný. 

 
Je to nejlepší umístění v historii české výpravy? 
 
Na mistrovství světa ano. Jsme velmi spokojení. 
 
Máte nějaké motto, kterým se řídíte? 
 
Motto, které mě provází veškerými aktivitami, je: Limity existují pouze v lidské 

mysli. Věřím, že to tak cítí i ostatní členové týmu. 
 
Závod bylo možné sledovat live. V závěrečné částí soutěže měla česká čtveřice 

náskok před Estonci, kteří nejsou grafickém v pořadí uvedeni. Nakonec je česká parta 
porazila o 45 minut. 

Mistrovství světa se konalo na francouzském ostrově Réunion. 
Soutěžící museli zdolat následující kilometráž: 
200 km – horské kolo 
180 km – trek (běh, chůze) 
60 km – kajak 
6 km – slanění 
17 500 m – převýšení 

 
 

Josef Škvor, Metro.cz  
Tomáš Petreček 
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KALENDÁŘ AKCÍ RAČ 2019 
05.01. Holý vrch - první slanění horo 
HO Bohnice svařené víno a tradiční horol. seminář   

2.2. Jizerský  LOB W R C 
organizátor: Jenda Sedláček běžky LOB 

9.2.  Jeseníky - Boganův memoriál  W R C 
organizátor: Vláďa Weigner běžky 

30.3.  Otvírání skal   
organizátor: Míra Michlík, Alpin1 OB 

13.4.  Karlštejnské Bučiny W R C 
organizátor: Viktor Slavík, Pavouck MTB-O 

27.4.  VIPrahlý BAJKonur   
organizátor: VIPrahlo MTB-O 

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

11.5. Jasoň & Drsoň MTB-O + OB 
organizátor: Hynek Urban, David Hart skorelauf 

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

25.5., 1.6. Hokří skály  ?? horo 
organizátor: Slávek Hokr   

15.6. Brdy W R C 
organizátor: Libor Hnyk MTB-O 

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

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

19.10.  ? Hon na lišku W R C 
organizátor: Outrata, Jíchová horo OB 

2.11.   Heřmáneckej Voryjenťák   
organizátor: Mirek Michlík, Alpin 1 noční  OB 

? 8., 15., 22.11. OBPH - horoorienťák W R C 
organizátor: Michalové Klauz a Štefanský horo OB 

6.-8.12.  Poslední slanění horo, MTB 
  ALPIN a RAČ na Hubertce voda, lyže 

04.1 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    2019 
                                  

  leden únor březen duben  květen červen  
Po     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   
Út   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   
St   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   
Čt   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   
Pá   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   
So   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   
Ne   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   

                                  

 červenec srpen září  říjen  listopad prosinec  
Po   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 
Út   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 
St   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   
Čt   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   
Pá   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   
So   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   
Ne   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   
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Lienzské Dolomity 
 

Je pátek, půl druhé odpoledne a máme 
před sebou cestu z Děčína přes Mnichov a Fel-
bertauern do Lienz s cílem Dolomiten-Hutte. 
V horolezeckém průvodci nás zaujal výstup seve-
rovýchodním pilířem na Kleinen Gamswiesen-
spitz v Lienzkých Dolomitech a tak jsme se vydali 
jej poslední červnový víkend  realizovat. Před 
půlnocí jsme dojeli až k chatě do výšky 1610 m a 
proměnili škodovku ve spací vůz, abychom ráno 
v 6 hodin z ní zase udělali auto a vyrazili na ná-
stup pod severovýchodní stěnu. Vítalo nás krás-
né ráno s modrou oblohou. Asi po 400 výškových 
metrech výstupu ve směru na Karlsbader Hutte 
odbočuje vpravo do svahu úzká cesta vyšlapaná 
jen předešlými nadšenci. Dovede nás ke sněho-
vému poli pod patu pilíře, kde začíná vlastní vý-
stup. Pilíř protínají dvě cesty, vlevo je lehčí 
s nejtěžším místem 4, vpravo trochu těžší 
s přelezem 5-. My zůstali vpravo.  Přestože první nýty se schovávají ještě ve sněhu, po-
daří se cestu najít a zamířit k prvnímu štandu. Těch nás čeká celkem sedm. Už po prv-
ních metrech oklepávám nervozitu a začínám si to užívat. Skála je pevná, kompaktní s 

minimem volných kamenů a krásnými vodorov-
nými římsičkami. Cesta je zajištěna nýty. Bez 
nich by byl asi velký problém, neboť ve stěně je 
minimum možností vlastního jištění. Po dvou a 
půl hodinách a 310 m lezení dosahujeme vr-
cholu a hodnotíme ji jako cestu, která nás 
nadchla. Cesta dolu je kousek feratou a pak  
horským chodníkem, kterým se dá dojít při 
odbočení vlevo na cestu k Dolomiten-Hutte 
nebo vpravo ke Karlsbader Hutte. Opět jsme 
zvolili směr vpravo, přestože přes Karlsbader 
Hutte je zpáteční cesta delší. Ale posezení na 
terase u piva a kávy po tak krásném výstupu 
jsme si prostě nemohli odepřít. Ještě cesta dolu 
k autu a zítra nás čeká Rosengarten a výstup na 
Vajoletky.  
 

Jiřina Krauskopfová 
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