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                                                                  Račenka 2019/2020 WRC 2019 Jizer.LOB Jeseníky Bučiny Boudecká Choustník   Brdy Krušné  Jizerky Liška OBPH       

2.února 9.února_ 13.dubna 28.dubna 18.května   15.června 14.září___ 5.října__ 19.října 1.-2.11.   součet     
délka 6 hodin 30 km 5  hod. 33km/45km 6 hodin   7 hodin 6 hodin 6 hodin 5,5 hodin 8 + 4h   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   

Viktor Slavík 1 26,5   , ### 18,04   , 2 25,   1 32,14 2 29,36 3 19,5 3 22,28 47 53,2  226,03 1 
Zdeněk Sedláček ### 23,13 2 19,55   , 5 18,52 2 25,   1 32,14   , ### 19,5   , 68 49,5  187,33 2 
Honza Šabata 27 13,5   , 9 15,48 10 14, 16 12,   9 14,29 ### 25,61 10 7,95 6 18,42 83 46,7  167,95 3 
Honza Kábrt 17 15,75 5 18,18 9 15,48 22 12,22 9 17,   6 17,31 14 11,18 5 16,65   , 126 39,5  163,28 4 
Boženka Valentová 17 15,75 4 18,64   , 22 12,22 9 17,   6 17,31 14 11,18 5 16,65   , 126 39,5  148,25 5 
Jiřina Krauskopfová 10 19,5 8 16,82 5 17,08 12 12,67   ,   10 12,71 11 15,44   ,   , 83 46,7  140,92 6 
Martin Forejt 4 20,75 14 14,09 13 15,07 11 16,3 7 19,   2 26,14 18 4, 6 16,2   ,   ,  131,55 7 
Václav Kroupa 6 20,25   , 6 16,22 4 18,89 3 25,     , 2 29,36 3 19,5   ,   ,  129,22 8 
Lída Šabatová 23 13,75 16 13,18 19 13,12 8 15,33 14 14,3   11 9,51 11 15,44 8 14,55 7 18,06   ,  127,26 9 
Dalibor Gut 7 19,65 11 15,45 15 14,77 17 14,07 15 13,1   4 17,57 8 19,63   , 17 12,46   ,  126,71 10 
Vláďa Weigner   , ### 19,09 21 11,68   , 18 10,     , ### 25,61   , 7 18,06 138 34,9  119,34 11 
Komanč Horký 16 16,2   , 2 18,65 10 16,67 5 20,   2 26,14 6 21,62   ,   ,   ,  119,29 12 
Pavel Milenovský   ,   , 14 14,87   , 18 10,   4 17,57 14 11,18   , 17 12,46 97 44,9  110,98 13 
Olda Adámek   ,   , 12 15,2   ,   ,   3 21,71 13 13,93   , 20 10,32 63 49,8  110,97 14 
Lenka Sedláčková ### 23,13 15 13,64   , 3 18,67 8 17,6   9 14,29   , ### 19,5   ,   ,  106,81 15 
Vláďa Martinovský 25 13,63   , 6 16,22   , ### 25,     , 3 25,61 1 22,65   ,   ,  103,10 16 
Hynek Urban   ,   ,   , 27 10,37   ,     ,   ,   , 1 23,96 11 68,4  102,73 17 
Olda Hokr   ,   , 16 13,84   ,   ,   14 5,71   ,   , 12 16,34 35 57,9  93,79 18 
Honza Štykar   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   ,   , 1 83,8  83,80 20 
Lucka Slavíková 8 19,5   ,   ,   ,   ,     ,   ,   , 19 10,74 47 53,2  83,44 22 
Pavel Kurz   ,   ,   ,   ,   ,     ,   , 9 13,5   , 9 69,8  83,30 23 
Pavel Hokr   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   , 10 17,56 23 63,  80,56 24 
Petra Štykarová 23 13,75 19 11,82 5 17,08 12 12,67 16 12,   10 12,71   ,   ,   ,   ,  80,03 25 
Miroslav Michlík   ,   , 14 14,87   ,   ,   4 17,57   ,   ,   , 97 44,9  77,34 26 
David Hrabánek 13 18,75   , 24 5,   ,   ,     ,   ,   ,   , 68 49,5  73,25 33 
Slávek Hokr   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   , 9 17,58 43 54,5  72,08 34 
Eva Hokrová   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   , 9 17,58 43 54,5  72,08 34 
Štěpán Plašil 22 13,88 3 19,09 25 5, 20 12,96   ,   7 16,51   ,   ,   ,   ,  67,44 41 
Jiřina Buriánová   ,   , 22 11,29 15 10,67   ,   16 3,57   ,   , 22 8,16 142 31,8  65,49 43 
Albert Mikan   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   ,   , 20 63,9  63,90 46 
Pavel Píša   ,   ,   ,   ,   ,     ,   ,   , 12 16,34 85 46,6  62,94 49 
Jiří Tichý Pavouck 26 13,63   , ### 18,04   , ### 25,     ,   ,   ,   ,   ,  56,66 50 
Dlabča Kroupová   ,   , 13 15,07 2 19,33 7 19,     ,   ,   ,   ,   ,  53,41 53 
Libor Handl   ,   , 15 14,77   ,   ,   4 17,57 8 19,63   ,   ,   ,  51,98 55 
Míla Havelcová   ,   , 23 8,6   , 5 20,     , 4 23,09   ,   ,   ,  51,69 56 
Honza Martinovský   ,   ,   ,   , 4 25,     , 3 25,61   ,   ,   ,  50,61 57 
Jitka Vosolsobě   ,   , 10 15,43 7 16, 17 10,8     , 16 8,07   ,   ,   ,  50,30 58 
Jirka Štýbr 10 19,5 5 18,18   ,   ,   ,   13 8,43   ,   ,   ,   ,  46,11 68 
Pepa Vosol   ,   , 10 15,43 25 11,11 17 10,8     , 16 8,07   ,   ,   ,  45,41 69 
Renáta Kleinová   ,   ,   ,   ,   ,   16 3,57   ,   , 25 6,8 140 34,1  44,47 71 
Hel. Vondráčková   ,   ,   ,   ,   ,     , 17 4,91   , 28 5,5 143 30,7  41,11 72 
Franta Vondráček   ,   ,   ,   ,   ,     , 17 4,91   , 28 5,5 143 30,7  41,11 72 

Kompl. výsledky letošního i starších ročníků najdete na   hk-rac.cz 
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Drakensberg Escarpment Traverse aneb 

Dračí hory 
  
Přechod Dračích hor – v Jihoafrické republice známý jako Drakensberg Escarpment 

Traverse má svou prestiž a věhlas. Určitě patří mezi nejkrásnější treky světa. Těžký je 
hlavně svou odlehlostí, nevyzpytatelným počasím a některými strmými nástupy na hře-
ben. Jeho obtížnost zvyšuje i neexistence cest, o jakémkoli značení ani nemluvě.  O Dra-
čích horách jsem se poprvé dozvěděl asi před pětadvaceti lety v jedné pařížské mapové 
speciálce, kde se mi dostal do ruky průvodce hor. Fotky v průvodci mě natolik zaujaly, že 
jsem si ho za drahé peníze koupil. Přes dvacet let potom ležel bez užitku v mé knihovně. 
Ovšem myšlenky na návštěvu Drakensbergu ve mně zůstávaly celou dobu a konečně letos 
začátkem roku jsem vyndal zaprášenou knížku a začal organizovat naši cestu. To jsem 
ještě netušil, že sem pojedeme v jednom roce dokonce dvakrát. 

Dračí hory mají ojedinělou geomorfologii, spadají v délce asi 300 km obrovským srá-
zem (tzv. escarpmentem) z náhorních plošin království Lesotha do jihoafrické provincie 
KwaZulu-Natal. Často kolmé až převislé stěny jsou tvořeny vulkanickými čediči a jsou vy-
soké od několika set metrů až přes jeden kilometr. Podloží hor je naopak z několika vrstev 
pískovců, ve kterých silné deště vyryly hluboké soutěsky a kaňony, tisíce jeskyní, převisů, 
stěn, věží a dalších skalních útvarů. Obrovské lávové příkrovy Dračích hor vznikly asi před 
150 miliony let při dělení tehdejšího prakontinentu Gondwany.  Od té doby zde již nepro-
bíhala žádná další tektonická činnost, dramatický tvar hor dotvářela už jenom vodní a 
větrná eroze. Podobný reliéf hor ve tvaru escarpmentu se nachází jen na několika dalších 
místech světa – například v Semienských horách v Etiopii. Ovšem v takovéto délce není 
nikde jinde na světě.  

Trasa přechodu vede většinou po okraji escarpmentu, odkud se otevírají neuvěřitelné 
pohledy do bezedné hlubiny. Na vlastní trase přechodu není kromě jediného místa žádná 
infrastruktura. Pouze přes sedlo Sani Pass vede silnice a je tu hospoda a několik stánků. 
Ovšem ani tady není možné si nakoupit zásoby – nám se tu podařilo koupit pouze boch-
ník chleba. Problémem je tedy zásobování během přechodu. Rekreační střediska jsou jen 
v Jihoafrické republice asi o 1600 výškových metrů níže a ani tam není žádný obchod 
s potravinami.  Pro první část přechodu jsem vymyslel následující taktiku : polovina účast-
níků půjde travers a druhá polovina bude dělat kratší výlety, auta se zásobami převeze do 
dalšího střediska, kam vrcholová parta sestoupí.  Podle informací z internetu zvládnou 
některé skupiny přechod v kuse bez sestupu za 12 až 15 dní. Turisté jsou však zásobováni 
nosiči prostřednictvím cestovních kanceláří a trasu přechodu si na mnoha místech zkracu-
jí a vyhýbají se řadě krásných míst.  Já jsem chtěl ale přechod udělat v té nejpoctivější 
podobě. Po dlouhé době domluv a jednání se konečně podařilo dát dohromady i  
„zásobovací  B tým“.  

Dračí hory patří do tzv. summer rainfall area. Léta jsou tu deštivá, zimy naopak suché. 
V létě bývá hřeben ukryt v mracích a hrozí zde proslulé silné nebezpečné bouřky, před 
kterými se nedá nikam schovat. V zimě naopak nahoře může i přes sucho napadnout sníh 
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 Sandleni Cave  
večer u escarpmentu u Sani Passu  
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 východ slunce u Whyte's Caves ráno u Tugela Falls  
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a ztížit velice strmé výstupy a sestupy. Pod horami zase hrozí ve vyprahlé krajině časté po-
žáry. Jako nejvhodnější doba pro přechod se uvádí jaro a podzim – tedy přelom dubna a 
května a září a října.  

Do Jihoafrické republiky jsme přiletěli 20. dubna. V Dračích horách ještě doznívalo ob-
dobí dešťů, a proto jsme nejdříve odjeli na safari do Krugerova národního parku. O týden 
později jsme konečně dorazili do Dračích hor. Nejdříve jsme na rozchození prolezli krásný 
pískovcový kaňon říčky Tugela  a o den později jsme auty vyjeli  do střediska Witsieshoek. 
Tady jsme zaplatili registrační poplatek 200 randů pro absolvování přechodu a najali terén-
ní auto pro závěrečný výjezd na startovací místo Sentinel Car Park v nadmořské výšce 2550 
m.  Po krátkém přebalení jsme konečně byli na treku!  Travers začíná netradičně - stoupá v 
serpentinách po dlážděné cestě pod skalní hradbu.  Potkáváte tu řadu lidí a cesta je velmi 
výrazná. Skalní zeď, která se vám připlete do cesty, se dá zdolat dvěma způsoby – buď str-
mým skalním žlabem nebo po kovových žebřících (tzv. chain ladders), kterými překonáte 
téměř kolmou 100 m vysokou stěnu. Kamila si s těžkým batohem netroufala na žebříky, a 
proto jsme vystoupali žlabem, ostatní šli po žebřících. Sešli jsme se nahoře na náhorní plo-
šině u řeky Tugela. Přivítalo nás tu docela husté mlíko. Nebylo vidět na krok. Řeka tu líně 
teče, ovšem hned vzápětí padá z neuvěřitelné skalní stěny téměř do kilometrové hlubiny.  
Nyní jsme stáli na okraji kolmého až převislého srázu a tu hlubinu jsme mohli jen tušit. 
Druhého dne ráno ale bylo absolutně vymeteno. Dlouho před východem slunce jsme po-
skakovali v ranní zimě na okraji vodopádu a čekali na první paprsky. Konečně jsme se do-
čkali. Obdivuhodné skalní stěny měnily barvu od červené přes oranžovou až po světle hně-
dou. Díky různým výběžkům v escarpmentu jsme mohli pozorovat celé Tugela Falls. Jsou 
opravdu impozantní, po předchozích deštích měl vodopád i dost vody. Padá v 5 skocích do 
hloubky 983 metrů. Jeho přesnou výšku změřili nedávno čeští geodeti. Svou celkovou výš-
kou dokonce překonává slavný Salto Angel ve Venezuele, ovšem ten z celkové výšky 979 
metrů spadá plných 807 metrů v kuse volným pádem. Dlouho jsme se kochali nádhernými 
pohledy na vodopád a okolní hlubinu, nastal ale čas přechodu. Brzy jsme došli na hranici 
Lesotha. Většina další cesty vede po hraně escarpmentu, který tu často tvoří hranici. Po 
levé ruce máte gigantický sráz spadající do Jihoafrické republiky, po pravé ruce náhorní 
plošiny Lesotha. Občas si cestu zkrátíte přes opakující se údolíčka v Lesothu. Cesta už dáv-
no zmizela, jde se volně terénem. Pro navigaci jsme používali naše mapy.cz se staženými 
offline mapami Lesotha a Jižní Afriky. Měl jsem také k dispozici jihoafrické mapy a treklog 
s trasou, kterou pro přechod používají místní turisté. Tato trasa ale těch zkratek dělá příliš 
mnoho, většinou se vyhýbá nejkrásnějším místům, a proto jsme podle ní šli jen zřídka. Na-
příklad zcela míjí sedlo Rockeries, kde jsou nádherné osamoceně stojící skalní věže, které 
se oddělily od escarpmentu. Tady jsme se poprvé setkali s obdivuhodnými orlosupy, kteří 
během dne mistrně využívají stoupající teplé proudy a nádherně plachtí nad neskutečnou 
krajinou. Překročili jsme pramennou říčku největší jihoafrické řeky Orange. Trasa neměla 
velké převýšení, pohybovala se v nadmořské výšce 2700 až 3200 metrů. Ovšem těch hou-
paček dolů a nahoru bylo docela dost. S tábořením nebyl problém, všechny potoky měly 
dostatek vody a vždy u nich bylo možné nalézt krásné plácky na postavení stanů. Tuto prv-
ní část přechodu jsme šli v šesti. Původně nás nahoru vylezlo sedm, ale Robovi ze Sloven-
ska nebylo po příliš rychlém výstupu nahoru dobře a vrátil se. Další tři dny jsme nepotkali 
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nikoho kromě dvou Brňáků, až čtvrtý den jsme tábořili společně s trojicí Jihoafričanů, 
kteří dělali Bell Traverse. Tento asi čtyřdenní přechod vede v závratném terénu v oblasti 
hory Cathedral Peak. Vede i v exponovaných terénech a pro jeho absolvování se doporu-
čuje lehké horolezecké vybavení. My jsme ho neměli a tak jsme od zajímavé jeskyně dvoj-
čat (Twin Cave) zahájili sestup do střediska Cathedral. Cesta tu byla hodně zarostlá a ob-
tížná. Často vedla řečištěm potoka Mlambonja, bylo nutné skákat po kamenech a prodí-
rat se různými křovinami. Nad námi se tyčila impozantní hrana strmých skalních vrcholů. 
Nejvýraznější tvar měla skála v typickém tvaru zvonečku – Bell, podle kterého je nazván 
zmíněný přechod. Údolí bylo sytě zelené a objevila s v něm i exotická vegetace stromo-
vých kapradin, velkých cykasů a endemických květin Protea. Sestup byl velmi pomalý, 
kromě obtížnosti trasy nás zdržovalo i časté focení. Takže není divu, že jsme k hotelu 
Cathedral dorazili až za tmy, kde nás čekali přátelé s auty. Neměli dobré zprávy, kemp tu 
byl zrušen, dá se přespat pouze v předražených chatkách.  

Další den nám vylepšilo náladu nádherné počasí, s Kamilou jsme se přebalili a pokračo-
vali v treku sami. Ostatní se rozhodli pro snadnější způsob poznávání Jižní Afriky jízdou 
v autech.  Kamila si potřebovala odpočinout před další náročnou částí přechodu, proto se 
uvelebila pod velkou pískovcovou skálou ve stínu a já jsem vyrazil na výlet do Rainbow 
Gorge. Na přístupu do Duhové soutěsky byl asi největší hustý les v Drakensbergu. Připo-

 na hraně Amphitheatru  
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mínal až prales, samotná soutěska byla velice úzká – jen několik metrů. Do nejdivočejší-
ho místa kaňonu se muselo skákat z jednoho kluzkého kamene na druhý. Námaha se ale 
vyplatila, cesta končí v úžasném místě pod obrovským balvanem, který je vzpříčený mezi 
kolmými stěnami soutěsky.  Kamilu jsem po návratu našel mírně vyděšenou, jednak ji 
tam ohrožoval velký zelený asi jedovatý had, a jednak mi cesta trvala déle, než jsem če-
kal. Náladu nám opět spravil krásný nocleh v jeskyni poblíž Ribbon Falls. Naše jeskyně 
první kategorie měla vlastní sprchu ve formě vodopádu. Nástup na escarpment tu byl 
velmi fyzicky náročný – je tu velké převýšení a navíc jsme si nesli zásoby na týden. Je to 
jedna z nejkrásnějších tras Dračích hor, stoupá se kolem vysokých věží, závěrečná část 
vede lehkým lezením úzkou skalní rozsedlinou mezi obrovskou věží a skalní stěnou. Ob-
klopila nás tu ale mlha opírající se o sráz, takže slavné Organ Pipes jsme zahlédli jen na 
chvilku. Tyto čedičové varhany nám připomínaly sloupy v Tasmánii nebo v Českém Stře-
dohoří. Na horním okraji skal mraky končily, z husté mlhy jsme během několika minut 
vylezli do oslepujícího zapadajícího slunce.  

 Dále opět následovala trasa buď po okraji srázu s fantastickými výhledy nebo lesot-
skými údolíčky, kterými v těchto místech stékaly nádherné řeky s hladce vymletým čedi-
čovým dnem. Spadaly navíc přes četné skalní stupně desítkami vodopádů. Pod nimi se 
tvořily překrásné tůně. V řadě z nich byla skvělá možnost na koupání. Potkali jsme tu i 
první lesotské pastevce. Ve dne pasou stáda ovcí, v noci spí v prostých kruhových chýších 
se slaměnou střechou. Jejich psi byli při setkání překvapivě klidní. Dokonce Kamila nara-
zila v jedné osadě na čtyři štěňata, okolo jdoucí jejich máma ji jenom lehce očuchala a 
ani neštěkla. Přitom psi musí svá stáda opravdu chránit, v horách žijí početné smečky 
šakalů a dokonce se zde i ojediněle vyskytují levharti. Podle průvodců je setkání turistů 
s levhartem však naprosto výjimečné a ani my jsme ho naštěstí nepotkali.  

Po několika dnech jsme vystoupili na další významnou horu Champagne Castle, spa-
dající obrovskými stěnami do propastí pod sebou. Zato nejvyšší hora Jihoafrické republi-
ky Mafadi vysoká 3450 metrů neleží na okraji escarpmentu a je to pouze takový stolový 
pahrbek z načervenalých kamenů. Cesta tu byla velmi příjemná a rychlá. V dálce jsme 
viděli další výraznou horu – Giants Castle ležící nad stejnojmenným střediskem, které 
bylo cílem naší cesty. V této chvíli se však poprvé zhoršilo počasí. Zatáhlo se a začal fou-
kat silný vítr. Naštěstí jsme na hřebeni našli menší jeskyni – Bannerman Cave. Byl to spíš 
takový větší převis, nicméně nám posloužil jako dobré útočiště. V noci se začali opravdu 
lesotší čerti ženit. Vypukla prudká vichřice doprovázená silným deštěm. I když jsme byli 
z osmdesáti procent chráněni skálou, občas na náš stan dopadaly silné spršky deště.  
Ráno už ale opět bylo nádherně. Hodinu jsme stepovali na okraji escarpmentu a pozoro-
vali krásné ráno. Studený čistý vzduch s dalekou viditelností vystřídal teplejší, ale zakale-
ný vzduch posledních dní. Byla pořádná zima, potoky zamrzly a leskly se ve vycházejícím 
slunci. Kus od hor byla vidět hradba nízkých mraků, které se rychle blížily ke skalám a 
podél nich stoupaly vzhůru. Dopoledne, kdy byl sráz opět utopen v mracích,  jsme už 
sestupovali dolů. Na travnatém bočním hřebeni nám cestu obsadila velká tlupa paviánů. 
Na rozdíl od hodně navštěvovaných turistických míst jsou zde opice plaché. Vůdce tlupy 
včas zavelel k ústupu a my jsme mohli jen pozorovat, jak celá tlupa včetně mláďat bles-
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kurychle seskakuje po 
prudkých svazích dolů.  
Zahledli jsme i malé stádo 
velkých antilop losích, zva-
ných eland. Před cílem naší 
cesty jsme ještě navštívili 
Main Caves, kde je muze-
um prehistorických maleb 
Buschmanů. Je to jediná 
jeskyně v Drakensbergu, 
ve které můžete oficiálně 
s průvodcem vidět víceba-
revné malby na stěnách. 
V celých horách jsou po-
dobných jeskyň tisíce, ale 
jejich poloha je utajovaná, 
aby malby turisté nezničili. 
V Giants Castlu jsme se 
sešli s ostatními účastníky 
akce, dobře jsme se najedli 
na terase místní hospody a 
zakončili severní část pře-
chodu. V tuto chvíli jsme 
ještě netušili, že za čtyři 
měsíce tu budeme na stej-
ném místě opět… 

Oběma se nám přechod 
nesmírně líbil, překrásná 
příroda a klid, Dračí hory 
se nám, jak se říká, dosta-
ly pod kůži. Hlavním iniciátorem druhé cesty byla Kamila. V poslední době se začala více 
věnovat kytičkám a toužila poznat i jarní květenu Drakensbergu. Já jsem se také chtěl 
vrátit do Dračích hor, ale třeba za několik let. Kamila by se tam ráda vrátila ještě letos, 
kout železo, dokud je horké. Když se v létě objevily velmi levné letenky s Ethiopian Airli-
nes přes Addis Abebu do Johannesburgu, nebylo co řešit. Rozhodli jsme se, že tentokrát 
pojedeme do Dračích hor sami bez auta. To sice má nespornou výhodu individuální do-
pravy, ale styl větší skupiny první výpravy měl i svá úskalí ve formě složité domluvy mezi 
různě zaměřenými účastníky.  Do hor ale nevede hromadná doprava. Jedinou možností je 
taxi nebo nějak jinak domluvená doprava místním autem.  Přes internet se dá zakoupit 
lístek na autobus jedoucí po dálnici Johannesburg – Durban. Ten ale nezastavuje v malých 
městech, vyhodil nás na pumpě u dálnice ve tři ráno. V nonstop otevřeném obchodě 
jsme se ptali na možnost dopravy do hor. Prodavač se nám pokoušel něco domluvit, ale 
jeho cena byla vysoká, nakonec se nám nabídl černoch, který si ve zdejším bistru dával 

 Tugela Falls - celkový pohled na vodopád  
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kafe. Jeho cenu jsme už akceptovali a tak jsme v rekordním čase již o půl šesté ráno stáli 
před bránou národního parku. Museli jsme počkat půl hodiny na otevření. Místní ranger 
nevěděl, jak nás zúřadovat, nebyli jsme ani denní návštěvníci, ani ubytovaní v chatkách, 
chtěli jsme na travers do Lesotha. Poslal nás do recepce, ale ta byla ještě zavřena. Na 
okně byla ale registrační kniha, zapsali jsme se jednoduše do ní a bez poplatku vyrazili do 
hor.  

Důvěrně známá krajina byla méně zelená. Po suché zimě nebylo po sněhu ani památ-
ky, travnatá podhorní step zežloutla. Čekal nás opět velmi náročný výstup na escarp-
ment, byli jsme tu však brzo ráno a měli dostatek času. Viděli jsme, že potoky mají mno-
hem méně vody, a že tentokrát budou větší problémy s vodou.  V závěru je výstup pod 
kolmými stěnami hory Giants Castle velmi strmý. Navíc začal foukat silný vítr. Konečně 
jsme se dostali na sedlo. Marně jsme hledali chráněné místo před větrem. Měla tu být 
jeskyně, ale ta byla nepohodlná, velmi malá a protahovalo to skrz ní také. Nakonec jsme 
postavili stan na otevřené planině a prožili větrnou nepříjemnou noc. Po dvou nocích 
v dopravních prostředcích jsme se chtěli pořádně vyspat, ale to se nepodařilo. Ráno jsem 
chtěl vylézt na vrchol Giants Castlu, ale Kamila toho měla dost, takže jsem tam vyrazil 
v silném větru sám. Moc šancí jsem si nedával, ale kupodivu na hřebeni se vítr utišil a na 
vrchol jsem dorazil téměř v bezvětří. Je to naprosto nádherné impozantní  vzdušné mís-
to, samotný hřeben hory vyčnívá daleko z escarpmentu ven, navíc skalnatý vrcholek 
vylézá ještě stranou exponovaným hřbítkem. Stěnami sem vedou i významné horolezec-
ké cesty. Výhled zakaleným vzduchem sice nebyl ohromující, ale přesto mě výstup 
nadchl. Pro další cestu jsme museli najít vodu. Jediným zdrojem byla bahnitá plošina. 
Bylo jasné, že dezinfekční tabletky půjdou na dračku. 

 Na lesotské straně hor jsme pokračovali hlubokým údolím a vzdalovali se poměrně 
daleko od escarpmentu. Směřovali jsme na nejvyšší horu Lesotha a Dračích hor – Thaba-
na Ntlenyana vysokou 3482 metrů. Před ní jsme ještě tábořili u řeky. Voda tu netekla 
souvisle, ale bylo tu mnoho izolovaných tůní. Konečně jsme se pořádně vyspali. Noc trvá 
v tomto období plných jedenáct hodin! Kolem stanu projel večer jeden domorodec vo-
dou na nádherném bělouši a potom už jsme jenom spali a spali. Další den jsme odpočatí 
zdolali nejvyšší horu, opět je to jen malý červený bobek, ale kdo by nechtěl stát na nej-
vyšší hoře, zvlášť pokud z ní jsou krásné výhledy daleko do Lesotha. Cesta pokračovala 
na Sani Pass - jediné místo civilizace na hraně escarpmentu. Dobře jsme se najedli 
v nejvýše položené hospodě Afriky, pokecali s afrikánskými motorkáři, ale nakoupili jen 
jeden bochník chleba. Prašná silnice tu stoupá strmě ke hraně útesů, na vrcholu stoupání 
se změní v krásnou asfaltku a pokračuje do vnitrozemí Lesotha. Tábořili jsme poblíž hra-
ny srázu. Udělal se nádherný večer, zapadající krvavé slunce svítilo do tmavých mraků na 
obzoru. V noci začal stan šustit, vykoukli jsme ven a zjistili, že začalo sněžit. Nad ránem 
už opět byly vidět hvězdičky. Byla velká zima, Kamila hlásila na odložených hodinkách ve 
stanu 9 pod nulou. Přesto jsme brzo ráno oblečeni do všeho opět poskakovali nad hra-
nou skal. Následovalo jedno z nejkrásnějších rán v Drakensbergu. Sněhové bílé pláně 
byly dočasně rudé, stejně tak skály, trsy ze sněhu vykukujících travin i mraky povalující se 
nad okolní krajinou. Poté všechno zezlátlo a zbělelo. Konečně jsme zažili i zimní Dračí 
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hory. Sněhu ale nebylo mnoho. Dobře se v něm pokračovalo dál a odpoledne už byly bílé 
jen vrcholky nejvyšších hor. Dorazili jsme k Minaretu – štíhlé skále, která se oddělila od 
srázu. Začínal tu nádherný úsek escarpmentu. Jeho vršek byl v délce několika kilometrů 
téměř rovný, ale jeho skály padaly dolů kolmo a často s obrovskými převisy. Problém tu byl 
s vodou, při jednom táboření naším jediným zdrojem vody byly malé tůňky, které jsme 
museli večer prohloubit vybíráním bahna  a ráno osvobodit opatrným vyřezáním ledu, aby 
se nám nezkalily.  Pod sebou jsme viděli mnohobarevné obrazce v krajině. Zelená zname-
nala plochy nové čerstvé trávy na bývalých spáleništích po požárech, žlutá starou trávu a 
černá čerstvá spáleniště. Na obzoru ještě stoupal dým z nových požárů. Naštěstí jich neby-
lo mnoho, už přece jen začínalo jaro. Krásné místo bylo v okolí Sandleni Cave. Z jeskyně je 
působivý pohled na údolíčko pod vrcholem skal a další impozantní věž.  Nejkrásnější horou 
v této části Dračích hor je Rhino Peak. Vybíhá podobně jako Giants Castle daleko 
z escarpmentu a jeho tvar připomíná nosorožčí roh.  Po planinách tu pobíhala nádherná 
stáda polodivokých koní. Občas se kdysi požáry dostaly i přes hranu srázu a koníkům zvlášť 
chutnala právě nová zelená tráva. 

 Po několika dnech nastal opět čas sestupu. Jednak předpověď počasí hlásila přechodné 
zhoršení a navíc jsme chtěli poznat i některé jeskyně v pískovcovém podloží. Při návratu 
z první cesty jsem si na letišti v Johannesburgu koupil obrazovou knihu, která mě inspirova-

 na převisu v Sehlabathebe NP v Lesothu  
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la k poznání právě této části hor. Navíc jsem na internetu našel velice vzácné  GPS souřad-
nice několika jeskyň s malbami.  Painters Cave jsme našli! Na skalách pískovcových převisů 
tu byly opravdu nádherné malby. Samozřejmě objevit tyto malby v liduprázdných horách 
pro nás bylo větším zážitkem než prohlídka ve zpřístupněných jeskyních s průvodcem. Další 
místo, které jsem chtěl navštívit, byla Whyte´s Cave – nejmilejší místo Drakensbergu Ri-
charda Hunta – autora zmíněné knihy. Přístup k ní byl docela obtížný, museli jsme sestou-
pit ohromnou strží. Po dosažení jeskyně jsme okamžitě věděli, že to je to pravé místo pro 
přečkání špatného počasí. Whyte´s Cave je vlastně obrovským převisem s krásnými místy 
na táboření a s tůní, do které padá vodopád z neskutečných skal. Jednotlivá místa pro tá-
boření byla vystlaná slámou, nikde ani papírek, natož plechovka. Toto nádherné romantic-
ké místo navštěvují jen opravdoví milovníci hor, není na žádné mapě!. Další den opravdu 
pršelo, ale nám to vůbec nevadilo. Kamila běhala po okolí za kytičkami a já prolézal útesy 
dramatického údolí. Výsledkem botanického pátrání byly velmi vzácné úlovky  - fotografie 
dvou květin nazvaných podle významných českých botaniků – Zaluzhanskya a Kohautia.  
Následující ráno patřilo opět k památným chvílím v Dračích horách. Vycházející slunce 
osvětlilo útesy v okolí  Whyte´s Cave do neskutečných barev. Nafotili jsme tu snad stovky 
snímků, vůbec se nám odtud nechtělo, ale museli jsme pokračovat do cíle naší cesty a celé-
ho treku – do Buschmans  Neku. Toto středisko je na konci Dračích hor a bylo úplně lidu-
prázdné. V obrovském kempu byla jen jedna rodina ve vlastní chatce, stanovali jsme tu 
sami. Celé umývárny s třemi vanami s horkou vodou jsme měli jen pro sebe.  

Pro nás to ale nebyl ještě konec naší cesty v Drakensbergu. V knize Richarda Hunta jsem 
viděl i krásné fotografie z národního parku Sehlabathebe v Lesothu a ten je jen přes kopec 
z Bushmans Neku. Vydali jsme se tam na dvoudenní výlet. Během výstupu jsme museli 
překonat asi 800 metrů převýšení. Park je známý velkým množstvím skalních převisů, mos-
tů a starých obydlí ve skalách. V jeho centru byla vybudována velká honosná chata. Nejsou 
tu však turisté, z Lesotha je to daleko a z Jižní Afriky náročná cesta přes kopec, a to není nic 
pro současné zhýčkané turisty. Chata tak pomalu začíná chátrat. Nefungovala tam elektrika 
ani vodovod. Místní správce nás zavedl do místnosti s velkou postelí a historizujícím nábyt-
kem. Nic prý platit nebudeme, žádné služby tu přece nejsou. Pro vodu jsme si museli dojít 
do nedalekého jezírka. Ve velké prosklené hale s rezavým a rozpadajícím se krbem byly 
informační tabule o okolní přírodě a o založení chaty jedním lesotským králem. Byli jsme 
moc rádi, že nestanujeme v otevřené krajině. V noci přešel přes Dračí hory obrovský ura-
gán, my jsme však v klidu strávili noc v chatě s trojitou meluzínou. Další den už jsme prolé-
zali opravdu nádhernou krajinu s množstvím neskutečných skal všech tvarů, napočítali 
jsme asi osm skalních mostů a vyfotili se na vrcholcích roztodivných převisů. Jenom místní 
endemické horské vodní lilie jsme neviděli, ty tu kvetou v jiné vlhčí době. Zato jsme 
„objevili“ dvoumetrovou endemickou aloe se spirálovitě stočenými listy. Potom už násle-
doval jen sestup zpět do Bushmans Nek, jízda na korbě Pick-upu po šíleně prašné silnici, 
taxíkem do Pietermaritzburgu a náramně pohodlným vlakem v obrovském kupé a s teplou 
sprchou do „Joburgu“.         

  
Libor Hnyk  
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Přepište učebnice  aneb   

Prvosjezd Dalejského potoka 
 

Sjezd Dalejského potoka z Řeporyjského náměstí se zdá být nemožný. Ale právě pokus 
o vykonání věcí zdánlivě nemožných může posunout lidstvo zase o krůček dál. Letitá doho-
da s Lukášem, že ihned po přívalovém dešti vyplouváme, stále platí. Současně máme na 
mysli i zásadu Járy Cimrmana vštěpovanou osobám, které zásadně ovlivní chod dějin – 
převratné události směřujte do takových dnů, jejichž data se budou v budoucnosti školáci 
snadno učit. 

1.9.19 – datum sedí, k večeru přichází přívalový déšť. Volám Lukáše, sraz za půl hodi-
ny s lodí na náměstí. Při úprku do sklepa pro loď si klíče od bytu nechávám zabouchnuté 
uvnitř, slézám v lijáku po fasádě z horního patra, vylamuji okno, otevírám byt, znovu pádím 
do sklepa, nafukuji loď – vše běží jako na drátkách. 

Lukáš bere přítelkyni Petru, naloďujeme se a vyplováme. Prší. Z mostu mává manžel-
ka, pes a Lukášův kamarád – jediní svědkové této historické události. 

Rozvodněný potok vyžaduje obratnost a nejvyšší dovednosti při řízení mezi zrádnými 
balvany, často padáme z lodi sráženi ve vysoké rychlosti větvemi a roštím. 

Po půl kilometru Perta uráží o balvan kameru z helmy, uvolněná kamera jí rozráží 
obličej. Déšť, dravý tok, krev... a to teprve začínáme. Výzvy k ukončení Petra – jako správná 
drsná kanadská žena – odmítá. Osud však rozhoduje za ní. Po dalším kusu plavby proráží 
dno a tím totálně demoluje loď. Cesta smrti tím pro ní končí. 

My však jedeme dál. Ač to vypadá neuvěřitelně, potok zrychluje, kmenů přibývá a 
světla naopak ubývá. 

U Trunečkova mlýna potok udělal z asfaltky řeku. Rveme se s větvemi a divokým 
proudem. Pokud mám pocit, že to konečně jede, znamená to jediné – jsem na lodi sám, 
Lukáš vypadnul a brodí se daleko za mnou. 

Potok, který normálně vypadá jako stružka, nám ukazuje, co umí. V jednu chvíli mám 
zaklesnutou nohu v roští nade mnou, ležím na zádech v lodi a silný proud loď pomalu od-
souvá pode mnou dál. Naštěstí přiskakuje Lukáš a zachraňuje mne. Obcházíme bývalou 
vápenku a za ní slézáme – už je skoro tma – kolmou stěnu koryta. Naloďujeme se a zběsilá 
jízda pokračuje.  Kopřivy, trní, kopřivy, klacky, kopřivy. 

Že budeme skákat s lodí metrové skoky jsem si představit opravdu nedovedl. 
Nejrychlejší část je okolo nádraží Holyně. Řítíte se do neprostupné stěny z větví 

(většinou šípky a akáty) a nemáte nejmenší potuchy, co vás čeká za ní (pokud jí prorazíte). 
Konečně kotvíme u vlakové zastávky. Totálně promočení, zablácení a ošlehaní trny a 

kopřivami nastupujeme i s lodí do vlaku a tradááá zpět do Řeporyj. 
Kdyby Vás něco podobného napadlo, radši na to hned zapomeňte! (Budete tak jako 

tak přinejlepším druzí :) 
 

Viktor, Petra a Lukáš 
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 Tour Solei 2019 
 
Pravidelný jarní týdenní skialpový výlet je potřeba plánovat již někdy v srpnu, i když je 

naplánován až na březen. Obsazenost chat v atraktivních lokalitách již začíná být kritická. Také 
naše „skialpová CK“ přitáhne většinou nejméně 10 účastníků, což je banda, která již vyžaduje 
opravdu dobré plánování. Nejinak tomu bylo i letos. Volba tentokrát padla na „Tour Solei“, tedy 
„Sluneční cestu“ v oblasti Lepontských alp. Trasu původně připravil Martin Hannsmann již asi 
před 5 lety, ale tenkrát z realizace sešlo díky nečekané oblevě a riziku lavin. Při oprašování pů-
vodního plánu jsem narazil na několik změn. Díky rekonstrukci chaty Binntalhütte jsme museli 
trochu jinak poskládat etapy, což se nakonec ukázalo jako výhodnější. A také jsme museli zařadit 
jeden nocleh ve winterraumu. Chata Rifugio Citta di Arona je  v zimním období zavřená a jiná 
alternativa v oblasti není. To znamenalo vybavit se vařiči a nějakým proviantem navíc. O winter-
raumu se mi podařilo od správce chaty zjistit jen hodně kusé informace, neb přístup do údolí byl 
od ledna znemožněn lavinami, které přerušily i elektrické vedení. Jediné, co věděl určitě, bylo to, 
že ve winterraumu není žádné topení ani vařič a že tam je 9 postelí a snad jedna přistýlka 
k tomu. Z těchto informací jsem byl lehce nervózní, protože winterraum nešlo zabukovat a nás 
bylo přesně 10. Takže pokud bychom se tam potkali s další skupinou, museli bychom předstírat 
sardinky. Nakonec se ukázalo, že „slunečných cest“ je v oblasti Lepontských alp hned několik, 
s různým itinerářem, většina z nich začíná v oblasti Andermattu a končí po 4 až 5 etapách někde 
v Binntalu. Západněji položená oblast Alpe Veglio, kde byl náš winterraum, je již navštěvovaná 
sporadicky. Vzhledem ke vzdálenosti výchozího Realpu od Prahy jsme si nechali celou sobotu na 
pohodovou dopravu a naplánovali nástup do cesty až na neděli. Předpověď slibovala prvotřídní 
počasí a tak nebylo kam spěchat. Sněhové podmínky byly vynikající, výchozí Realp byl autem 
poslední dosažitelnou obcí, silnice dále na západ byla uzavřena sněhem a jedinou dopravní mož-
ností byl vlak jedoucí tunelem. První etapu na chatu Rotondohütte s nástupem 1050 výškových 
metrů zvládáme v pohodě za necelé 3,5 hodiny a tak se za slunečného počasí těšíme na zaslou-
žené pivko na prosluněné verandě. Pivo bohužel chataři záhy došlo a jsme odkázáni na popíjení 
alkoholického moštu. Naštěstí se tato nepřipravenost na českou výpravu ukázala jako jediná 
muška na celé akci. Druhý den vede trasa přes dvě sedla. Výstup do druhého, velmi strmého 
sedla mezi Pizzo Nero  a Forcelou je provázen zhoršením počasí a slušným vichrem. Po několika 
obloučcích se ze sedla dostáváme k uzavřené horské silnici a snadno nalézáme nástupovku 
k moderní chatě Capanna Corno Gries. Večer a v noci se počasí ještě více zhoršilo, foukalo 70 – 
80 km/hod, a tak jsme rádi za útulnou chatu s dostatkem piva. Ráno je již obloha plechově mod-
rá, vítr se vyfoukal a pod lyžemi nám křupe asi patnácticentimetrové vrstvě nového sněhu. Dneš-
ní etapa má spíše „krkonošský“ charakter a tak rádi využíváme možnost strmějšího výstupu na 
3 574 metrů vysoký Blinenhorn, odkud se nabízí velkolepý výhled na Walisské alpy. Sluníčko 
s novým sněhem udělalo své a tak si sjezd na chatu Claudio e Bruno užíváme již v poměrně těž-
kém sněhu. Chata Rifugio Claudio e Bruno je na italské straně, což je znát na pohostinnosti, 
množství a kvalitě jídla. Počasí drží a ráno vyrážíme po ledovci na 3 182 metrů vysoký Hochsand-
horn. Ve sjezdu do údolí Binntal ještě kopírujeme stopy jedné skupiny s vůdcem, pak se naše 
trasy rozejdou a již sami stoupáme kolem zavřené chaty Binntalhütte do málo chozeného sedla 
Albrunpass. Sjezd v jarním, mírně rozehřátém firnu si opravdu užíváme a podél přehrad se do-
stáváme až do Alpe Dévero. Malebné údolí Alpe Dévero nás vítá jarní náladou a úžasně přívěti-
vou chatou Refugio CAI Enrico Castiglioni. Užíváme si večerního sluníčka, výborné italské kuchy-
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ně, množství vína a také možnosti osprchovat se. Ráno se při hledání nástupu do další etapy 
kocháme krásnou, původní a nezkaženou architekturou vesničky Alpe Dévero. Pak pokračujeme 
nejprve lesem, následně monumentálním ledovcovým údolím podél třítisícových masivů. Strmý 
sjezd do paralelního údolí je vzhledem k natáté vrstvě nového sněhu mírně adrenalinový. Dosa-
hujeme sedlo Scatta d´Orogna a kocháme se výhledem na nejvyšší horu Lepontských alp Monte 
Leone. Následný krásný sjezd a dosažení vesničky Alpe Veglio má být emotivním vrcholem naše-
ho výletu. Vesnička Alpe Veglio nás vrací o pár set let zpět do historie. Místní domky, nyní La-
dovsky zasypané vrstvou sněhu, jsou stavěné z kamene a dřeva, střechy všech budov jsou tvoře-
né nepravidelnými kamennými placáky o tloušťce kolem 10 centimetrů. Nad vesničkou se jiho-
západně tyčí asi 1500 metrů vysoká monumentální stěna Monte Leone. V oblacích nad vrcho-
lem této 3552 metrů vysoké hory rozehrává pozdně odpolední sluníčko pestrou hru světla a 
stínů, která spolu s malebností vesničky tvoří mystickou atmosféru. Ve winterraumu i v celém 
údolí jsme úplně sami. Údolí je bez proudu, v dohlednu není jediné umělé světlo. Večer i v noci 
si užíváme výhled na světelným smogem nerušenou oblohu. Celý večer se věnujeme vaření čaje 
a přípravě různých jídel, které jsme si přinesli, nebo našli ve winterraumu. Pravděpodobně jsme 
prvními návštěvníky winterraumu v této sezóně. Ráno pokračujeme údolím na západ pod mo-
numentálními svahy Monte Leone a následně s mačkami na nohou a s lyžemi na zádech strmým 
výšvihem do sedla Bocchetta di Aurona. Naše motivace již je poměrně vyčerpaná a tak míjíme 
odbočky k několika vrcholům, které se ze sedla nabízí, včetně Monte Leone. Zajímavým sjezdem 
míříme do Simplon Passu. Zdejší silnice je celoročně otevřená. Původně plánovaný nocleh 
v klášterním Simplon Hospic bohužel nevyšel, musíme se uchýlit do místního hotýlku Monte 
Leone. Přestože jsme již na švýcarské straně, služby hotýlku mají „italský standard“ a tak si po 
chudé večeři ve winterraumu spravujeme chuť. David navíc slaví narozeniny a tak si dopřejeme i 
dobré víno. Poslední den Route Solei se ráno po sjezdu do Niederalpu zařazujeme do sobotního 
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průvodu skialpinistů, záhy ale z hlavní trasy odbočujeme a v sedle Sirwoltesattel se vydáváme 
na západ na Oberen Fulmoos. Následný výstup do bezejmenného, 3000 metrů vysokého sedla 
měl být poslední a také nejobtížnější. Cesta sedlem nebyla frekventovaná a v posledním strmém 
výšvihu nás překvapila velká vrstva nesourodého sněhu, který se každým krokem propadal. 
V rámci záchrany několika členů výpravy ze sněhového uvěznění došla nakonec i řada na lano-
vou techniku. Asi po hodině perné práce jsme konečně všichni v sedle. S nádherným výhledem 
na Walisské čtyřtisícovky nasazujeme lyže do sjezdové polohy a zahajujeme dlouhý sjezd do 
Saas Balen. Sníh bohužel končí asi 600 výškových metrů nad naším cílem a tak nezbývá než ho-
dit lyže na batoh a dojít pěšky. Návrat do Realpu autobusem a pak vláčkem skrz tunel nám zabe-
re asi 4 hodiny, takže k autům se dostáváme za tmy. A pak již každý po svém.  

Přechod Tour Solei považuji za jeden z nejkrásnějších skialpových přechodů alp, které 
jsem kdy šel. Určitě přispělo luxusní počasí a sněhové podmínky a také perfektní atmosféra 
mezi všemi účastníky výplavy. Není technicky obtížný (přesto jsme využili všechen equipment), 
ale není zas úplně zadarmo. Etapy se pohybují od 4,5 do 6 hodin s výstupy od 900 do 1500 výš-
kových metrů. Návštěva údolí Alpe Dévero a Alpe Veglia patří k mým nejsilnějším zážitkům ze 
zimních alp. Díky všem členům naší skialpové party!     

Jířa Škrdlant 
Etapa: 11,5 km / 3,5 hod. / ↗ 1056 m   
Etapa: 21 km / 4 ¾ hod / ↗ 1121 m ↘ 1354 m 
Etapa: 16,3 km / 4 ¼ hod / ↗ 1177 m ↘ 555 m 
Etapa: 23,4 km / 4 ¼ hod / ↗ 819 m ↘ 2135 m 
Etapa: 19 km / 4 ½ hod / ↗ 1167 m ↘ 1061 m 
Etapa: 17,6 km / 4 ¼ hod / ↗ 1092 m ↘  845  m 
Etapa: 24 km / 5 ¾ hod / ↗ 1490 m ↘ 1967 m  
Chaty: 
Rotondohütte 2571 mnm 
Capanna Corno Gries 2338 mnm 
Rifugio Claudio e Bruno 2 960 mnm 
Rifugio CAI Enrico Castiglioni (Alpe Dèvero) 1644 mnm 
Rifugio CAI Cita di Arona (Alpe Veglia) – winterraum 1750 mnm 
Hotel Monte Leone Simplon pass 1997 mnm 
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CHVÁLA TRENÉROVI 
 

Stojím ve skupině namakaných vlčáků se směsicí výcviku horolezeckého, jeskyňářského, 
hasičského, policejního a skautského. Koukám na majestátní horu Kazbek, která se nad námi 
vypíná v neuvěřitelné kráse. Chvíli poslouchám silné řeči trénovaných mužů, pak si spolu 
s ostatními hodím batoh na záda a jdeme hledat nocleh v gruzínské Stepantsmindě.  

Pánové, pánové! – honí se mi hlavou s vědomím, že moje úvahy nikoho z přítomných 
nezajímají. Kdybyste tak věděli, co znamená slovo trénink v řeči, které nerozumíte. V rychlých 
úvahách procházím pár let poté, co mě táta pečlivě odkojil horama a pustil do světa. Vysoké 
hory mě pohladily svou altajskou nádherou naposled v srpnu roku 2004. Tři měsíce na to jsem 
se na Hrubé Skále stala ženou nejmenovaného člena tehdejší expedice a tím se počal můj nový 
dlouholetý horolezecký výcvik. Metody tohoto typu výcviku nejsou mezi horolezci-muži zatím 
příliš užívané, zmíním se tedy o některých zajímavých rysech s nečekaně silnými účinky. Posuď-
te sami: 

 Tak například již zmiňovaný batoh. Připevníme si ho dost netradičně na přední část těla 
a to do míst od žeber níže, do polohy, která odporuje inženýrským propočtům pro stabilitu. 
S tímto batohem chodíme po dobu devíti měsíců, kdy každý týden přidáváme jednu malou 
petku vody, a nikdy ho po tu dobu nesundáváme. Ani když spíme, jíme, koupeme se, jdeme na 
záchod, prostě nikdy. Když váha batohu doroste zhruba dvaceti kil, dost drsným způsobem jej 
během pár hodin sundáme a přichází na řadu trénink rukou po dobu jednoho roku. Pak záda a 
nohy, protože jakmile opustíme dům, přesouváme sebou neustále kolem patnácti kil, udělejte, 
jak umíte. Abychom zvýšili intenzitu tréninku, automobil vynecháme, vše se odehrává 
v příjemné kopcovité krajině podhorské vesnice, takže o atmosféru je postaráno. V dešti, větru, 
sněhu, vedru, dokonce i za pěkného počasí můžeme přeci směle chodit pěšky. Tréninkový po-
stup břicho – ruce – záda – nohy opakujeme v dvouletých cyklech celkem pětkát za sebou po 
dobu patnácti let. Je jasné, že takováto fyzická námaha je spojená i s psychickými nároky. Se 
zvláštní péčí je trénována hlavně pozornost, bdělost, schopnost rychlého rozhodování a impro-
vizace. A samozřejmě celé to prostě vydržet, tedy trpělivost a vytrvalost. Proto nezapomeneme 
na kvalitní spánek. Spánek je několik let každou noc trénován řevem lavin, které se kolem naší 
hlavy proženou tak v dvou až tříhodinových intervalech a nutí nás k rychlé akci vymačkat ze 
svého těla pár set kalorií do nenasytného chřtánu malého spolulezce. A můžeme v klidu na dvě 
hodiny zase usnout až do další laviny. Dobré ráno a dobrou chuť. Strava? Zdravá, pestrá, vyvá-
žená a hlavně dojídáme všechno, co se dojíst dá. Dýcháme a nasloucháme svému tělu, neboť 
to, co se během tréninku děje s krevním řečištěm, funkcí srdce, jater, ledvin či plic, bychom 
prostě nevymysleli, to hraničí s podmínkami akutní horské nemoci. Nějaká hormonální sousta-
va či emoce nás nesmí vyvést z rovnováhy.  

Vyšlápnout si začátkem září, kdy jedno z našich dětí začíná chodit do školky, druhé do 
první třídy, třetí pilně pokračuje čtvrtou třídou, čtvrté jde poprvé na gymnázium a páté válčí na 
gymplu třetím rokem, vyšlápnout si třeba na pětitisícový Kazbek? Proč ne? 

A tak jdu se skupinou namakaných vlčáků hledat ten nocleh a nad námi se tyčí maje-
státní hora. Jsem připravena.  

 
Klára Anežka Svobodová 
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CUBA LIBRE 
 
Stalo se shodou zvláštních náhod, že jsem po mnoha letech vyrazil do světa jinak nežli za 

lezením. Loňského února jsem se totiž stal účastníkem šestičlenné pánské cyklojízdy ostrovem 
svobody, Kubou.  Duší výpravy byli naši bývalí oddíloví parťáci Dušík a Tomis (pro neznalé Jirka 
Dušek a Tomáš Koudelka), což samo o sobě slibovalo, že o silné zážitky nebude nouze, i kdybychom 
si je měli způsobit sami. 

Jelo se tzv. „po vlastním“, plán trasy velmi hrubý, čili kam nás to pustí a kde se nám to 
bude líbit. Problémy jako kde se bude spát, co budeme jíst, jak s osobní hygienou či bezpečností se 
budou řešit, až přijdou. Nepřišly. Po několika hodinách pobytu se ukázalo, že zde, když nepospíchá-
te a pohybujete se mezi prostým lidem, se vše vyřeší samo.  Policejní režim je zárukou poměrně 
vysoké bezpečnosti, a když něco náhodou drhne, zastavíte u „chla stánku“, dáte si doutník, Cuba 
Libre a chmury se hned rozplynou. Mimochodem, to, že stejným nápojem pod názvem Bacar-
di&Coke si kdysi připíjeli američtí vojáci je pro Kubu symptomatické. Na americké civilizační pozů-
statky tu totiž našinec narazí i po 60 letech usilovného budování socialismu. CocaColu nerozeznáš 
od originálu, ale jmenuje se tuKola.  Naopak stará Chevroletka zůstala chevroletkou, i když podstat-
né množství součástek si vypůjčila z aut jiných značek. I tak ale připadá na každých 50 km tzv. dál-
nic (celopéro by se sem tam hodi-
lo) jeden americký veterán 
s Kubáncem s kladivem v ruce. 

Těch kulturně-civilizačních 
vrstev, které tu cítíte, je ale víc. Ta 
nejstarší, kdy ostrov bohatl díky 
tabákovému a třtinovému průmys-
lu a obchodu s otroky v 17. a 18. 
Století, po sobě zanechala pozů-
statky v podobě nádherných kolo-
niálních staveb. Ukázkovým příkla-
dem je město Trinidad na jižním 
pobřeží s velmi zachovalým histo-
rickým centrem a pochopitelně i 
stará, byť trochu zdevastovaná La 
Habana. K tabáku zase nejvíc při-
čichnete v severozápadním vnitro-
zemí v okolí městečka Viňales 
zapadlého mezi bizardní krasové 
homole (jsou tu i lezecké sektory, které jsme ale nenašli). Na stěnu jedné z nich místní lezec /
umělec celý život maloval a maloval, až vytvořil cca 120 m dlouhý a 60 m vysoký značně naivistický 
obraz, který nazval Mural de la prehistoria. Za poplatek vás pustí se na tu krásu zblízka podívat. 
Ekologům a estétům by se zježily hrůzou vlasy na hlavě, nám stačil zdarma pohled z dálky. 

Pozůstatky americké „kolonizace“ se Castrovu režimu podařilo hodně vymazat, a tak kro-
mě již zmíněných automobilových veteránů, tuKoly, zbytků dálnic, Mariny Hemingway a resortu 
Varadero toho moc nenajdete.  

Zato budování socialismu zanechalo nesmazatelné stopy všude. Jsou však následkem kon-
ce „vzájemné hospodářské pomoci“ socialistického bloku pokryty značnou vrstvou prachu. Krásné 
pobřežní partie lemují kilometry opuštěných a chátrajících rekreačních resortů kam, jak si předsta-
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vuji, byli v dobách rozkvětu dováženi komunističtí  pohlaváři a odborářští funkcionáři. Nám poslouži-
ly jako ideální místo k bivakům. Vrcholnou ukázkou ideologické masáže je Plaja Girón v ústí Bahíja de 
Cochinos (Zátoky Sviní), kde bylo rekreantům připomínáno velké vítězství nad kontrarevolucí 
v muzeu, které dodnes hlídá několik zaparkovaných letadel, děl a tanků. Je-li muzeum v provozu, 
jsme nezkoumali. Další ukázkou je 60 km odtud na východ u města Cienfuegos nedostavěná jaderná 
elektrárna a vybydlené panelákové městečko pro budoucí zaměstnance.  Projedete v bezprostřední 
blízkosti míjeni koňskými povozy, aniž vám někdo věnuje pozornost. Ostatně, na opuštěné průmyslo-
vé komplexy narazíte i na mnoha jiných místech. 

Je to často chmurný pohled, ale místních lidí jakoby se všechny pokusy o jejich posocialistič-
tění netkly. Není divu, mají dost starostí s tím, aby se uživili. Centrálně řízená ekonomika je 
v evidentním rozkladu a státní vliv je viditelný snad jen na školství a policii. Vše ostatní, počínaje 
zásobováním potravinami a konče dopravou, zajišťuje jakási pološedá zóna, která nenáročným Ku-

báncům musí stačit. Názorným 
příkladem toho, jak zde velké 
podnikatelské plány státu končí, je 
řada rozlehlých vodních nádrží 
lemujících jižní ploché podhůří 
horského hřebene na západě Ku-
by. Některé nedokončené již pohl-
tila divoká příroda a tvoří už jen 
rozlehlé krátery zarostlé nepronik-
nutelnou džunglí. Ty, které jsou 
funkční, zadržují vodu přitékající 
z hor a mají sloužit k zavlažování 
plantáží tropického ovoce. Bezpro-
středně pod mnohakilometrovou 
hrází narazíte na areál opuštěných 
a vypuštěných sádek s technickým 
zázemím, přičemž nahoře na hrázi 
(ideální místo k noclehu poutníka 
a jeho osobní hygieně) sedí domo-
rodec a snaží se na vlasec na prstu 

ulovit rybu. Řeknete si možná, že je jasné, kde soudruzi socialističtí plánovači udělali  chybu - na 
ostrově uprostřed Karibiku plném ryb budovat sádky, jaký to nesmysl.  Ale mýlka. Došlo nám to, až 
když nám začalo být divné, že ani v jedné z tolika původně rybářských vesniček, kterými jsme podél 
pobřeží projížděli, nebyla jediná loď, bárka či prám. Proč? My víme své, Fidel ušetřil na ostnatém 
drátu. A tak vidíte jen osamělé muže s vlasci či harpunami, jak se snaží něco ulovit. Na starce a moře, 
v podobě realistického sousoší trůnícího v umělém rybníčku, narazíte jen v již zmiňované He-
mingway Marině, obrovském areálu luxusních jachet. 

Pachem zatuchlého socialismu však netřeba se nechat otrávit. Možná, že ho tak citlivě vnímá 
jen našinec, který si podobným pokusem o vybudování ráje na zemi prošel. Naopak, Kuba je ideál-
ním cílem pro cykloturistiku „na divoko“, s množstvím přírodních krás, pláží, rázovitých míst, kultur-
ních památek, atd, atd. Ale o těch není třeba psát, o těch si přečtete v Lonely Planet či jiných bede-
krech. My jsme si trip báječně užili a doporučit ho mohu s čistým svědomím každému, kdo nemusí 
spát v hotelu s all inclusive.  

 

Honza Kábrt 
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Informace ČHS 
 

horosvaz.cz 
 

E-SHOP 
 ČLENSTVÍ A 
POJIŠTĚNÍ 

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

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 prostřed-

nictvím 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 ces-
tovním 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, vysokohorskou 
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turistiku, ferraty, skialpinismus, vodní sporty, ježdění na horských kolech, kitting a další 
sporty, včetně účasti na sportovních soutěžích. 

  
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 jednot-

livé varianty najdete na webu. 
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 – Pla-

ninska 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 uby-
tování, 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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Příhody páně Broučka 
 
Dovolte mi, abych jako zeť doktora Jaroslava Broučka vzpomněl na člověka, který nám byl oporou, 

dobrým přítelem i autoritou a pokusil se v krátkosti připomenout jeho osobu i soukromý život.  
S Jardou (budu tak o něm mluvit, protože ho nikdo z nás ani jinak nezná) jsem se seznámil na jaře 

roku 2003, kdy mě Martina přivedla představit užšímu rodinnému kruhu. Za stolem seděl a přes brýle 
si mě měřil sportovně vyhlížející muž, bytostný intelektuál, kterého jsem již tenkrát začal oslovovat 
pane doktore. Mimochodem toto oslovení a vzájemné vykání nám vydrželo dlouhých 8 let až do expe-
dice na severorumunské pohoří Rodna, kdy se v Jardovi po poloprobdělé noci na studeném hřebeni 
pohnuly ledy a tykání mi nabídl.  

Právě entomologické cestování a výpravy za brouky byly naším společným zájmem, spojovaly nás 
a díky nim jsme nacházeli mnoho dalších témat, ve kterých jsme nacházeli shody i neshody, které ale 
nikdy nepřerostly ve spor. S Jardou jsem poté procestoval, a to často jen ve dvou, Arménii, Makedo-
nii, Rumunsko a vícekrát i Alpy, kde byl Jarda jako doma.  

Pokud na Jardu vzpomínám v soukromé rovině, napadne mě několik charakteristik: 
Sběratel: 
Jarda sbíral různé věci pravděpodobně již v dětství, každopádně některé exempláře brouků z jeho 

sbírky pochází z doby jeho školní docházky. Kromě hmyzu Jarda sbíral: fosilie, knihy, lebky zvířat, žra-
ločí zuby, hlavolamy a upomínkové předměty ze svých cest. Naprosto výjimečná je pak jeho sbírka 
zouváků a obouvacích lžic, která je dle mého názoru největší nejen na dolní Berounce, ale i v celé 
střední Evropě. 

Systematik: 
Jarda byl nesmírně systematický člověk. O svých cestách si vedl záznamy již od mládí, tyto cestov-

ní deníky později úspěšně převedl do podoby excelových tabulek, které neustále doplňoval. V počítači 
si také vedl přesnou databázi svých knih včetně data pořízení knihy anebo například podrobný pře-
hled najetých kilometrů na kole a meziroční srovnání těchto sportovních výkonů. Perfektně systema-
ticky zaevidovaná je také sbírka fotografií včetně pečlivě digitalizovaných starých diapozitivů. 

Matematik: 
Jarda algebrou, geometrií i fyzikou žil, znal starověké matematiky a jejich teorie, vzdělání si neu-

stále doplňoval a snažil se nadšení přenášet i na své okolí, což se mu ne vždy zcela dařilo. Pro své 
vnuky Otu a Vojtu zavedl takzvané matematické čtvrtky, během nichž se snažil s velkou dávkou nadše-
ní, ale o něco menší dávkou empatie vysvětlit příklady, které pokládal pro běžný život za zcela zásad-
ní. Kluci se občas snažili lekce bojkotovat, nicméně s odstupem času už snad uznali, že dědova výuka 
matematiky nebyla úplně zbytečná. 

Výzkumník: 
Jarda teorie rád převáděl do praxe. S touto charakteristikou souvisí především Jardův profesní 

život, my jsme ale nejraději naslouchali kuriozním historkám, ke kterým pravidelně docházelo. Asi 
nejvíce se mi vryl do paměti jeho důkaz nízké kvality uzenin na současném trhu. Jarda si totiž kdysi 
v laboratoři opékal špekáčky pomocí zapíchnutých elektrod. Když stejný pokus zopakoval zhruba po 
dvaceti letech, zachoval se špekáček jako dokonalý izolant a k tepelné úpravě nedošlo. 

A snad ještě poslední a asi nejdůležitější - cestovatel: 
Jarda cestování miloval a během svého života procestoval hory i doly Evropy, Afriky, Asie i obou 

Amerik. Na všech výpravách byl skvělým společníkem a po návratu o svých zážitcích rád vyprávěl. 
Jarda nebyl typem bojovníka, který by hlučně argumentoval, klel a mlátil do stolu pěstmi. Konflik-

ty nevytvářel, ani do nich aktivně nevstupoval. Měl ale obdivuhodný dar trpělivosti, houževnatosti a 
sarkastického humoru, díky kterým dokázal vyjít ze sporů bez ztráty kytičky. Nerad si bral hlavní slovo 
a především se vyhýbal rozhovorům o věcech, kterým ne zcela rozuměl. S tím pravděpodobně souvi-
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sel i jeho ostych v aktivním užívání mluvené angličtiny. Obával se totiž, že by udělal při rozhovoru 
nějakou chybu. 

Měl jsem to velké štěstí, že jsem mohl s Jardou v italských Alpách strávit několik posledních dní 
jeho života. Při popisu několika epizod z této cesty si snad i vy Jardu vybavíte.  

Při dlouhých nočních přejezdech mi vyprávěl o poznatcích aktuálně vyčtených z knih i svých plá-
nech do budoucna. A já, jako vždy jediný řidič výpravy, jsem velmi rád naslouchal. Už nikdy nezapo-
menu, jak se mi při noční jízdě kolem Gardského jezera snažil přiblížit problematiku tzv. „problému 
obchodního cestujícícho“. Jen velmi krátce, jde o zjištění a matematický výpočet nejkratší cesty mezi 
velkým počtem míst na mapě. Jarda vyprávěl velmi poutavě, nicméně můj jízdou otupělý mozek si 
říkal – proboha, k čemu praktickému taková věc může být?“ Když jsem na jeho výklad několik minut 
nereagoval, Jarda pokračoval „A teď si představ, že existují lidé, kteří se zeptají, k čemu praktickému 
taková věc vůbec je?“ Poté následovala přednáška o možnostech využití této matematické hříčky 
v každodenním životě. 

Hned na prvním tříhodinovém výstupu na horu Monte Cavallo nás při výstupu zastihla tma. Prv-
ních tři sta výškových metrů jsme zdolali za půlhodinu, ale krátce nato jsem viděl Jardu poprvé a na-
posledy opravdu unaveného. Nicméně jakékoli nabídky k pomoci vytrvale odmítal. Posledních 10 
schodů pod horskou chatou už opravdu nemohl. Sedl si na první schod a dlouho odpočíval. Nabízel 
jsem, že batoh vynesu, také správce chaty nabízel asistenci, ale Jarda si nedal říct a posledních metry 
zdolal sám. Později mi vysvětlil důvod, měl totiž největší strach z toho, že by se mohlo roznést, že celý 
výstup nezvládl sám a někdo mu pomohl.  

Poslední den byl naplánovaný výlet na krásnou horu Arera v Lombardii. Celá hora zahalená do 
husté mlhy neslibovala velké turistické zážitky a my jsme se rozdělili. Jarda překonal ranní skepsi a 
rozhodl se vystoupit na vrchol. Když jsme se za 5 hodin sešli, Jarda byl zcela proměněný. Za brýlemi 
mu spokojeně svítily oči, vyprávěl, kolik turistů mladšího věku cestou nahoru předešel a jak si koupil 
na oslavu výstupu na sluncem zalitý vrchol tři drahá vysokohorská piva. 

Shodou souhry okolností a mých pracovních povinností  jsme poslední noc naší cesty nocovali 
v autokempu nedaleko tyrolského Innsbrucku. Přijeli jsme krátce před půlnocí, recepce byla opuštěná 
a sprchy i sociální zařízení zamčené. Postavili jsme stan, ve čtvrt na pět ho zase zbourali a odjížděli 
pryč neumytí, zarostlí a nepříliš vyspalí. Nicméně Jarda už měl zase veselou náladu a liboval si, jak se 
nám zase podařilo ušetřit. 

Celou zpáteční cestu mi vyprávěl, jak se těší domů, jak bude venčit jezevčíka Dášu, připravovat 
Evě snídaně a jak se konečně naučí zacházet se svým příliš chytrým telefonem. 

Když jsme se den poté dozvěděli o jeho nečekané smrti v lehkém lezeckém terénu Krušných ho-
rách, nemohli jsme uvěřit. Jarda odešel v plné fyzické i duševní kondici, měl spoustu plánů a nápadů, 
které již nebudou dokončeny. 

Milý Jardo, přeji Ti z celého srdce, aby se Ti znovu podařilo najít sluncem zalitou krásnou horu. My 
všichni na Tebe budeme vzpomínat. 

 

Milan 
 
V útržkách jsem sepsal veselé vzpomínky… 
Byl to první skutečný forenzní genetik u nás. Byl to v podstatě renesanční člověk.  
Hrozně rád si kupoval matematické knížky. Několikrát se nám snažil vysvětlit kouzlo Fermatovy 

věty, ačkoli my zápasili s obyčejnou trojčlenkou.  
Zatímco většina oddělení si cestou do práce spokojeně četla v MHD, on se na kole vyhýbal kami-

onům na Strakonické.  
Miloval techniku a systém – bylo jen málo věcí v jeho životě, které nepřevedl do svých excelových 
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tabulek. Legendární je jeho seznam knížek – název, autor, rok vydání, počet listů a výška hřbetu. První 
aplikací v jeho chytrém telefonu byla GoogleSky. Kvůli ní pak seděl půl dne v předklonu, aby mohl skrze 
displej pozorovat hvězdy na jižní polokouli.  

Oslňoval znalostí starověké historie.  
Celou dobu si udržoval dětskou duši.  
Sám na sobě zkoušel účinky chloroformu, soutěžil s kolegy v tom, kdo kolik vypije za určitý čas 

vody. Což pochopitelně vyhrál. Zkoušel, jak moc podchlazený musí být 96% EtOH aby se dal pozřít. 
Kdysi slézal z druhého patra našeho rekreačního baráku po okenicích, a při pádu si naštípnul obratel.  

Celou svou první výplatu utratil za laskonky, které skutečně snědl.  
Eva vyprávěla, jak kdysi odjela na půl roku pracovně pryč. On nějak zapomněl na její termín náv-

ratu a na koberci v obýváku skákaly blechy. Popisoval, jak jsi Martino za ním přišla, že chceš naučit 
biologii. Moc tomu nedával a popisoval, jak jsikladla čím dál náročnější otázky. Byl pyšný na to, co 
děláš.  

Rád jezdil s Milanem na hmyzáky. Ale preferoval radši ty klasické kusy na špendlíku než ty Milanovi 
blechy.  

Zbyněk 
 
 
Tak i já se připojuju se svými vzpomínkami (některé se překrývají s tím, co psal Zbyňa).   
Hned jedno z prvních setkání se mi vrylo – málem doslova. Šla jsem za Doktorem do laboratoře, a 

ve chvíli, kdy jsem pootevřela dveře, zahlídla jsem, jak proti mně něco letí. Fofrem jsem tedy zase 
zabouchla a do dveří něco praštilo. Byly to velké kancelářské nůžky, jak jsem vzápětí zjistila. Doktor 
totiž chtěl v malé centrifuze točit microcony, jenže ty byly na centrifugu moc velké a víko nešlo dovřít, 
v důsledku čehož (tak jak výrobce zamýšlel) nespínala bezpečnostní pojistka a centrifuga nešla pustit. 
Na doktora si ovšem žádná bezpečnostní pojistka nikdy nepřišla, jak bude ostatně popsáno i dále. Vzal 
zmíněné obří nůžky a narval je do škvíry s pojistkou, takže držela zamáčknutá. Rotor nabral svých 
8000/min a jak se centrifuga rozvibrovala, začaly vibrovat i nůžky a několik desítek vteřin se po 
milimetru posouvaly, až je rotor zachytil a vystřelil vší silou proti dveřím. Kdybych přišla o vteřinku 
později, je po mně :)  

Doktor obecně nesnášel zbabělost výrobců všech možných zařízení, kteří do nich instalovali různé 
bezpečnostní prvky, a ze zásady je obcházel. Jednou mi volal, ať za ním přijdu k sekvenátorům, že něco 
potřebuje. Měl u ABI 310 rozšroubovanou a otevřenou krytku laseru a povídá: „Prosimvás můžete 
tomu tady podržet ty pojistky ve dvířkách?“ Odvětila jsem, že si nejsem jistá, jestli je to dobrý nápad, 
ale uzemnil mě pohledem. Zamáčkla jsem tedy obě pojistky, mašina se rozběhla, doktor strčil hlavu až 
k okýnku laseru, začal do něj dloubat prstem a brumlal: „se jenom potřebuju podívat, jestli to…“ V tu 
chvíli v sekvenátoru cvaklo a z okýnka vyletěla laserová prda, která ho trefila přesně do obroučky brýlí 
na kořeni nosu. Brýle se rozzářily jako neonová reklama a doktor hekl a vyskočil, zatímco já jsem 
pustila pojistky – a rozhostila se tma. „Viděla jste to?!“ povídá a bylo vidět, jak v něm roste nadšení. 
Řekla jsem, že se to nedalo přehlédnout a že měl kliku, že má ty tlustý brejle, protože jinak to bývalo 
bylo to poslední, co kdy v životě viděl. Opět mě zpražil pohledem jako člověka duševně přízemního, 
který ve své omezenosti nechce obětovat zdraví a život získávání nových poznatků (lhostejno, že tyto 
lze v návodu k obsluze přístroje najít vytištěné tučným písmem v oddílu Caution!).  

Ze stejného soudku: poté, co obarvil agarózový gel v EtBr tím způsobem, že ho v něm holýma ruka-
ma máchal, hodil ho na sklo UV lampy, zapnul ji, nacvičeným pohybem dal brýle na čelo a koukal na to 
z 10 cm. Na mou nesmělou otázku, jestli by si tam nechtěl dát to plexisklo, protože takhle mu UV peče 
sítnici, odpověděl "Co oči nevidí, to srdce nebolí."   

Když jsem na ústav přišla, nešlo přehlédnout jejich vzájemnou nevraživost s Danem Vaňkem. DV 
byl jako štěkající ratlík, který neustále otravoval svými nejapnými invektivami, Brouk zachovával stoický 
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klid, ovšem neopomněl s DV čas o času krutě zúčtovat: v nestřeženém okamžiku mu například 
vyměnil v elfo vaně pufr za destilku a pak se několik hodin kochal jeho zoufalstvím :) Obdobný (a 
mnohem rafinovanější) trik předvedl ještě jednou: vyndal DV z magnetického stojánku na izolace IQ 
kitem magnety a pak opět po očku pozoroval Vaňkovo běsnění. Všechny nás tím vždycky hrozně 
potěšil, jeho schopnost vrátit DV všechno i s úroky byla okouzlující. 

Ignorováním všech možných policejních předpisů a nařízení přiváděl systematicky k šílenství celé 
vedení KÚP.  

Nechal si v USA koupit a dovézt obří létající vážku na dálkové ovládání. Strávil několik dnů tím, že 
s ní létal v dlouhé chodbě u laborek a učil se ji ovládat. Pak vymyslel, že ji navečer pustí z okna na 
dvůr KUP a bude s ní létat co nejblíž kolem oken na jiných odděleních, čímž způsobil několika lidem 
újmu na duševním zdraví.  

Ráno vždycky dodupal úplně uřícený na kole a místo pozdravu hlásil číslo, třeba "padesát tři", 
což byla doba jízdy v minutách. Pořídil si černý cyklistický overal a když v něm přijel, pověsil ho do 
bílé koupelny na věšák. Když jsem tam vlezla, mohl mě trefit šlak, protože to vypadalo jako 
oběšenec. Když jsem mu to řekla, evidentně ho to potěšilo a nechával ho tam tak potom schválně. 

Líčil mi svůj pokus, při němž hledal hranice lidských možností tak, že den nejedl a pak chtěl ujet 
100 km na kole. Schválně si nevzal s sebou ani jídlo, ani peněženku, aby nemohl podlehnout 
pokušení. Hypoglykemie se dostavila cca 50 km od domova - prý se úplně pomátl, hodil kolo do 
příkopu a vlezl na kraj pole, kde začal rvát a pojídat nezralou pšenici. V tomto stavu ho tam sebrali 
nějací lidé, naložili ho i s kolem a odvezli ho kamsi do hospody, kde mu koupili polívku.  

Jak už Zbyňa psal, testoval na sobě i účinky chloroformu, stojí ovšem za zmínku, jakým způso-
bem: sedl si na židličku, vzal si starou beranici, dal do ní smotek vaty napuštěný CHFM a natáhl si ji 
na obličej, přičemž měl prý v úmyslu sledovat, jak se po jednotlivých nádeších zhoršuje jeho schop-
nost vnímání. Jak sám uvedl, jeho jediným štěstím bylo, že když po prvním vdechu spadl v bezvědomí 
po zádech na podlahu, spadla mu beranice "z huby pryč" (citace) a on se za nějakou dobu probral.   

Hovory nad matikou jsme strávili spoustu času, dával mi tu a tam nějaké matematické hádanky 
(a štvalo ho, když jsem na to náhodou přišla). Na forenzce ho hodně bavila statistika a (jak už Zbyňa 
psal) jeho desítky různých excelových tabulek byly legendární.   

Měl rád různé technické blbinky a zajímavosti - z USB plotýnky na ohřívání plecháčku s čajem byl 
nadšený asi tři dny v kuse. Proto když jsme mu chtěli dát cenu za ČSSFG, vybrali jsme jako dárek 
gömböc, to byla hračka přesně pro něj.  

Na zmíněném rekreačním objektu, kde si naštípl obratel, jsme kdysi přišli zmrzlí z venku a vařili 
jsme si čaj, přičemž Brouk objevil v kuchyňce lahev griotky a naznal, že si místo čaje udělá horký 
griotkový punčík. Toto opakoval celý večer až do spotřebování obsahu lahve. Následně odešel na 
WC, odkud se začaly po chvíli ozývat děsné rány. Brouk se totiž snažil dostat z WC ven a v domnění, 
že dveře se otevírají "od sebe", do nich bušil a pak už se je snažil vyrazit. Byl nesmírně překvapený, 
když jsme vzali za kliku a otevřeli směrem k němu, ještě asi pět minut pak zkoumal panty.  

Uměl si užít každý moment, uměl banální věc obrátit v naprostou šílenou absurditu, kdy jsme 
všichni řvali smíchy. Člověk se těšil na pondělí, protože prakticky vždycky se přes víkend Broukovi 
stalo něco, co nám v pondělí barvitě vylíčil.  

Jak už napsal Zbyňa, byl na tebe hrozně pyšný, Marti. Nikdy to takto napřímo neřekl, ale znělo to 
v každé větě o tobě. A pak nešlo nepoznat, jak hrozně moc má rád oba vnuky. Pamatuju, jak mi líčil, 
že když hlídal, malý Otík si rozsekl zápěstí. Brouk zpozoroval, že mu z toho kouká "něco jako bílej 
provázek" a přemýšlel, jestli se to nemá ustřihnout. Říkal, že je asi dobře, že to neustřihl, protože "to 
prej byla šlacha".  

Halinka 
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KALENDÁŘ AKCÍ RAČ 2020 
1.2. Jizerský  LOB W R C 
organizátor: Jenda Sedláček běžky LOB 

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

04.04. Slavíkovy Bučiny W R C 
organizátor: Viktor Slavík, Pavouck MTB-O 

18.04. Otvírání skal   
organizátor: Míra Michlík OB 

25.4.  VIPrahlý BAJKonur   
organizátor: VIPrahlo MTB-O 

26.4. Boudecká rokle    W R C 
organizátor: Karel Berndt, Radka Koláčná jr. MTB-O 

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

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

30.-31.05.? Hokří skály  horo 
organizátor: Slávek Hokr   

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

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

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

10.10. Prachovské vyhlídky W R C 
organizátor: Honza Šabata, Venca kroupa HOB 

17.10.  ? Hon na lišku W R C 
organizátor: Hynek Urban horo OB 

7.x14.11. ?   Heřmáneckej Voryjenťák   
organizátor: Mirek Michlík, Alpin 1 noční  OB 

6.x13.11. ?   OBPH - horoorienťák W R C 
organizátor: Honza Štykar horo OB 

4.-6.12.  Poslední slanění horo, MTB 
  ALPIN a RAČ  voda, lyže 

07.01.2021 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    2020 
                                 

  leden  únor  březen  duben  květen   červen  
Po   6 13 20 27   3 10 17 24   2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28 
Út   7 14 21 28   4 11 18 25   3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22 29 
St 1 8 15 22 29   5 12 19 26   4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23 30 
Čt 2 9 16 23 30   6 13 20 27   5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24   
Pá 3 10 17 24 31   7 14 21 28   6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25   
So 4 11 18 25   1 8 15 22 29   7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26   
Ne 5 12 19 26   2 9 16 23   1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27   

                                 

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



38  

                                                                  Račenka 2019/2020 

Sopky a vítr 
aneb na jachtě po ostrovech Karibiku 

 
Foukalo opravdu silně, na můj vkus až moc. Loď se nakláněla, plachta lízala moře a já 

jsem křečovitě svírala postranice. 
Jinak moc hezká čtrnáctidenní plavba z Martiniku na ostrov sv. Lucie, sv. Vincent, 

nejjižněji na Bequii a pak dlouhý přejezd na Dominiku a zpět na Martinik. 
Hned na první zastávce na ostrově sv. Lucii jsme si dali téměř horolezecký výstup na 

impozantní Petit Piton, zalesněný sopečný kužel, vysoký 739 m.n.m.vystupující z moře do 
výšky. Cestou z „mariny“ jsme trochu bloudili, mapu neměli, hodně se potili, natrhali plný 
batoh mang a došli k chatrči, kde nás stáhli o peníze a ukázali zato začátek výstupu. Vý-
stup to byl téměř vertikální, kdy po převážnou část výstupu strmost svahu umožnovala 
držet se rukama za kořeny bujné vegetace. V místech, kde se překonávaly skalní prahy 
byly nataženy provazy. Po dvou hodinách úmorného výstupu jsme s radostí přivítali vrcho-
lovou plošinu. To horší nás teprve čekalo. Cesta zpět. Na pokraji sil jsme dorazili dolů a 
stopem (za vše se tady platí) k prvnímu obchodu pro vychlazené místní pivo jménem Pi-
ton. Chutnalo výtečně.  

Další zastávka sv. Vincent – tam jsme měli v plánu výstup na sopku Sourfiere volcano 
peak 1205 m.n.m. Den předem jsme si na to sjednali gaida, domluvili cenu a ráno už jsme 
brodili potokem k přistavenému autu. Už  cesta autem byl zážitek. Z „parkoviště“ jsme 
s místními trhači kokosů vyzbrojenými mačetami a holinami skákali bosky přes menší i 
větší potoky k začátku cesty vzhůru. Náš průvodce si po pár metrech stoupání obvázal obě 
kolena a vypadalo to, že ho budeme muset nosit. Naštěstí k tomu nedošlo a nahoru za 
námi došel. 

Další zastávka na ostrově Bequii byla odpočinková, poté nás čekal dlouhý noční pře-
jezd na Dominiku. Tam jsem se těšila na výlet k jezeru Boiling lake. Trek to byl náročný, 
cesta blátivá, lemovaná bujnou vegetací. Na závěr v  Desolation Valley i trochu lezení a 
hlavně nešlápnout do vřících  sirných jezírek a pramenů. Zde je už z dálky vidět stoupající 
sloup páry z jezera. Uprostřed jezera neustále vyvěrá proud vařící vody, ale vajíčka na 
uvaření jsme s sebou neměli.  Odměnou byla koupel v skalnaté soutěsce u vodopádu na 
závěr cesty. Pak už jen čekání na autobus, který nakonec opravdu přijel. 

Další výlet na Dominice jsme podnikli k vodopádu Middlehamfalls a ušli část trailu 
Waitukubuli napříč ostrovem. Naskytl se nám okouzlující pohled na průzračné jezírko pod 
75 m vysokým proudem vody, kde vodní tříšť vytvořila duhu. Koupel v jezírku byla opět 
odměnou. Autobusu zpět jsme se však ani po hodině a půl nedočkali. 

Na Martiniku jsme dobyli vrchol sopky mt. Pelle, kde bohužel zrovna seděly mraky a 
neviděli jsme nic. Zato při návštěvě rumárny DEPAZ se nám sopka ukázala v celé kráse, ale 
to už jsme dali přednost ochutnávkám a nákupům tekutých dárků, které jsme obdivuhod-
ně bez ztrát dopravili domů.  

Jiřina Krauskopfová 
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