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TATRY SAKRA VYSOKÉ
Kejvnul jsem Honzovi Šabatovi na to, že s ním vyrazím na pár dní do
Tater. Sotva jsem mu na to kejvnul, tak se mi připomnělo pochroumané žebro, že ještě není úplně v pořádku. No ale do odjezdu zbývalo ještě dva dny. Honza sehnal ubytování pro dva "starší" horolezce
od čtvrtka do soboty. Soňa si ten termín "starší" přečetla a zdálo se jí
to srandovní. Nám to teda srandovní během pobytu nepřišlo. Já
bych to doplnil: dva starší, slepí a sklerotičtí horolezci bez kondice.
Cestu vlakem jsme zvládli dobře na lehátku - není špatné být senior
(375 Kč i s lehátkem). Akorát bylo strašný vedro. Cesta na Brnčálu
nám ale dala docela zabrat. Měli jsme batohy kolem dvaceti kilo.
Uvažovali jsme, že ze soboty na neděli možná budeme spát trochu
divočeji než v peřinách, takže jsme táhli spacáky, já alumatky (dvě nedopatření), Honza vařič, nějaké jídlo. S ohledem na vývoj situace,
to vše zbytečně.
Počasí bylo skvělé, na chatě jsme přebalili a vyrazili směr Kozí štít. Měl jsem namyšleny dvě
varianty. Pilíř nebo Čepelovo plotny. Oboje jsem lezl, ten pilíř v létě i v zimě. Jižní pilíř jsme nemohli najít.... Tak jsem si řekl, že Čepelovo plotny mají nástup úplně jasný. Jako kudy bylo hned
jasné. Nastoupil jsem když Honza stál ve sračkách bez jištění a já ulezl asi 15-20 m ve sračkách,
dal jsem tři jištění (za lokry) a když jsem viděl, že terén se ještě chvíli nebude měnit, tak jsem
zase slezl a obětoval jsem jednu smyčku která byla za hrotem, který byl trochu méně lokrovitý,
než ty ostatní. Tak jsme alespoň zdolali sedlo a šli jsme dolů.
Ve čtvrtek odpoledne bylo kolem chaty strašný množství lidí. Většinou byli "mladší" - to by
mě ani tolik nepřekvapilo. Ale zdálo se, že jsme tam jediní horolezci. Říkal jsem si, že ostatní
horolezci (ti zdatnější) jsou ještě ve stěnách ale moc se to do večera nezměnilo.
Druhý den jsme šli na Čierný štít, že si dáme nejspíš čtyřku Stanislawáka. To už jsme oba
lezli, já dokonce třikrát - to nemůžeme zkazit! Charakteristický bílý výlom - orientační to bod už
dávno není bílý! Nastoupil jsem dle mého dobře, Honza prosazoval jít více doleva. Po pár metrech v lehkých pevných ukloněných skalkách jsem dolezl k začátku strmějších skal a nějak jsem
nemohl dát jištění. Dle mého jsem měl jít ještě trochu vpravo. Nicméně nastoupit do koutku 15
metrů nad Honzou bez jištění se mi nechtělo a tak jsem zase slezl. Šel jsem trochu víc doleva,
tlačil jsem to výše směrem doprava a místy to bylo dejme tomu čtyřkové ale dle mého jsme si
vylezli cestu "Jižní stěnou K 3/2009 za III z roku 1911. No vrchol byl.
Sestup byl dlouhý ale bez problémů. Ubytování ze soboty na neděli nebylo a my jsme za to
byli vděční a už jsme jen uvažovali, jestli pojedeme domů už přes den nebo ještě někam polezem a pojedeme až večer. Honza prosazoval pohodový odsun přes den. Já byl taky hodně unavený ale bylo mi to líto, počasí bylo dobré. Dal jsem na staršího. Takže jsme byli v sobotu večer
doma. Období koronaviru se na nás podepsalo.
Řekl jsem si, že musím s tou kondicí něco udělat!!! Včera jsem měl ještě nějaké povinnosti
ale dnes ráno jsem vyrazil na kolo. Jel jsem svou tradiční okružní cestou na Střížkov za mámou.
Těsně před cílem jsem na parkovišti kličkoval mezi autama a nestačil jsem vypnout botu z kufru
a v nulové rychlosti (naštěstí) jsem upadl na řídítko levou stranou hrudi. Proraženou plíci nemám, ani zlomenina to asi není ale je to klasicky naražené. Bolí to "hlavně při hlasitém smíchu"
však to znáte. Tak si říkám, jestli to není znamení ..........
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NEPÁLSKÝ DENÍK
Nepál březen 2020

Do Nepálu jsme se vypravili 29. února v počtu tří: Jitka (moje sestřenice), Mirek a
já. Naším cílem bylo obejít okruh kolem Manaslu přes sedlo Larkya La (5106 m n.m.).
Všechna potřebná povolení k treku nám zajistil Palsang z Himalayan Vacation Treks,
doprovázel nás velmi příjemný a šikovný průvodce Prabin
Vše probíhalo hladce. Ve Frankfurtu nám neuletělo letadlo, ač jsme zde díky zpoždění přistáli těsně před jeho plánovaným odletem. Z letadla nás nevysadili přes naše
úporné záchvaty kašle po vysilujícím běhu mezi terminály. Zavazadla dorazila do
Káthmandú pouhý jeden den po nás.
Autobusy jsme se přepravili do Soti Khola a pokračovali pěšky vzhůru po úbočích
nad údolím řeky Budhi Gandaki. Po čtyřech dnech vytrvalého stoupání se pátý den
v Namrung v nadmořské výšce 2630 m ráno budíme do zasněžené krajiny a dál prošlapáváme v pětadvaceticentimetrové tajícící vrstvě sněhu postupně se měnící
v mokrou břečku z bahna a sněhu, občas traverzujeme příkré lavinové svahy. O dva
dny později naše cesta končí v Samagon 3520 m n.m., kde se při nádherném počasí
kocháme výhledy na Manaslu. Odtud dál jsou všechna ubytovací zařízení mimo provoz a sedlo zavřené. Využíváme možnosti vrátit se dolů do blízkosti Arughatu nákladním vrtulníkem. Tím pádem stíháme ještě kratší trek na Poonhill, odkud jsou úžasné
výhledy na Annapurnu a Dhaulagiri. Pak zůstáváme několik dní v Pokhaře, kde už se
k nám dostávají informace o zpřísňujících se opatřeních v souvislosti s pandemií Covidu. Děti mají obavy, abychom v Nepálu neuvízli na delší dobu a přesvědčují nás, abychom se okamžitě přesunuli do Káthmandú a snažili se odletět co nejdřív. Žertujeme,
že proti půlročnímu pobytu v Nepálu nic nemáme, že bychom mohli stihnout i trek
pod Everest. Nakonec podlehneme a do Káthmandú se přece jen vracíme o trochu
dřív.

Kathmandú

19. den – 18. 3. 2020 středa
Do Kathmandú přijíždíme autobusem z Pokhary kolem čtvrt na čtyři, vystupujeme
pár desítek metrů od Thamelu, k Palsangovi to máme kousek. Doplácíme TIMS a
Palsang nám nabízí ubytování ve svém domě. Moc se nám do toho nechce, ale nakonec souhlasíme. K Palsangovu domu nás doprovází Prabin. Jen díky němu se nám
podaří koupit několik roušek, které se ze dne na den staly úzkoprofilovým zbožím a
turistům je rozhodně nikdo za přiměřenou cenu neprodá.
Do pokoje se vchází z rozlehlé terasy. Ze střechy nad ní je výhled na blízký Opičí
vrch.
Večer sedíme na terase u čaje s Palsangem. Než jde spát, ukazuje Mirkovi, jak se
vypíná světlo. Moc to nesleduji, ale připadá mi trochu zvláštní, že většina z řady vypí7
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načů je ukryta pod přilepeným plakátem, člověk je musí hledat po hmatu. Mirek pak
také odchází spát, s Jitkou ještě zůstáváme sedět. Pozhasínat všechna světla je docela
složité. Opakovaně mačkáme všechna tlačítka, ale lampa na terase pořád svítí. Nakonec to vzdáváme. Asi za hodinu někdo přichází zhasnout.
20. den – 19. 3. 2020 čtvrtek
Ráno se omlouvám Palsangovi a vysvětluji mu, proč jsme světlo nechali svítit. Plýtvání elektřinou mu tolik nevadí, ale bohužel jsme mu vypustili asi sto hektolitrů vody
z nádrže. Jednoduše, stisknutím jednoho z tlačítek ukrytých pod plakátem. Je nám líto,
že jsme mu způsobili škodu, ale měl nás upozornit, tohle jsme opravdu nemohli tušit.
V Káthmandú není vodovod, voda se dováží v cisternách a napouští do nádrží
v jednotlivých domech.
Dopoledne vyrážíme pěšky do kanceláře Oman Air, nachází se tři a půl kilometru
odtud přes střed města.
Okamžitě nám nabízejí let na zítřek přes Muscat a Frankfurt. Rezervují ho, ale musí
počkat na potvrzení. Po polední pauze se dovídáme, že letenky potvrzeny nebyly.
Zkoušejí další varianty, ale dopadne to stejně. Nakonec nás ujišťují, že náš původní let
by měl letět, i když jen do Frankfurtu. Máme se přijít zeptat až den předem.
21. den – 20. 3. 2020 pátek
Dopoledne se jdeme podívat k chrámům na Opičí vrch. Na rozdíl od předloňska je
tady velmi málo lidí, opice a toulaví psi jsou co počtu v převaze.
Odpoledne se přece jen se vydáme do Oman Air zkontrolovat situaci. Tentokrát je
v kanceláři plno a vesele se prodávají letenky. Varujeme tři Čechy, kteří si přesto
s velkou radostí kupují letenky na 25. 3. Prodává se až do zavření ve čtvrt na šest, kdy
poslední spokojení zákazníci opouštějí kancelář. Říkám šéfovi kanceláře, že prodávají
letenky, které budou podle našich informací na devadesát procent zrušeny. S širokým
úsměvem krčí rameny, v šest hodin večer se prý uvidí.
Z kanceláře se jedeme přesvědčit přímo na letiště. V 18.00 se ruší všechny lety s
Oman Air na příští týden.
22. den – 21. 3. 2020 sobota
Jedeme se autobusem podívat do Patanu. Prohlížíme dva menší chrámy, procházíme městem po turistické trase. Zastavujeme na oběd a kávu v restauraci, kde to strašně dlouho trvá. Nakonec přicházíme na Durbar Square, muzeum je zavřené. V ulici
vedoucí k autobusovému nádraží probíhají sobotní trhy, všude jsou davy lidí.
Gabriela z velvyslanectví České Republiky v Dillí založila skupinu na WhatsApp dle
registrace občanů v aplikaci DROZD.
23. den – 22. 3. 2020 neděle
Ráno dorazila zpráva, že náš let byl zrušen. Loučíme se s Palsangem a jeho ženou,
8
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bereme si všechny věci s sebou pro případ, že by byla nějaká šance odletět.
Jedeme taxíkem do Oman Air. Ještě není otevřeno a my se zařazujeme do dlouhé
fronty. Tentokrát se šéf vůbec neukáže a dámy za pultem všem neutrálně sdělují, že
do konce měsíce společnost nelétá a že nic víc pro klienty udělat nemohou. Sdílíme
informace s ostatními krajany ve skupině WhatsApp.
Blízko je kancelář Qatar Airways, tato společnost zatím ještě létá. Fronta je tu podstatně delší, než byla ráno u Oman Air, a to i přesto, že ceny letenek se pohybují kolem pěti tisíc dolarů. Vyzvedáváme si v automatu pořadové číslo 318 a vzápětí je odhazujeme do nejbližšího odpadkového koše.
Jedeme na letiště prozkoumat situaci. Setkáváme se zde s mladou dvojicí z Čech
Už druhý den čekají u přepážky letecké společnosti Etihad Airways, u které mají
zakoupeny letenky. Zkoušejí, zda se na ně usměje štěstí a vezmou je jako náhradníky
na dřívější let. Je jim jedno, zda to bude do Čech nebo na Nový Zéland. Stále jsou
odsunováni dozadu, ačkoli se nějaká místa skutečně uvolnila.
Celý den chodíme s batohy na zádech. Večer se z letiště se vracíme autobusem do
centra. Hned, jak vystoupíme z autobusu v příkře klesající ulici Samakhusi těsně za
severní hranicí Thamelu, si všimneme hotelu Encounter Nepal. Líbí se nám, protože
je trochu zastrčený a je před ním upravené rozlehlé prostranství s keři.
Cena je rozumná, třílůžkový pokoj docela prostorný, čistý, s koupelnou a WC.
Na šestou jsme si přes skupinu domluvili sraz se třemi Čechy v Green Cafe. Jen
odkládáme batohy a hned vyrážíme. Jsme na místě o chvíli dřív, restaurace je však
zavřená.
K našemu překvapení přichází starší dáma s mladou dívkou a chlapcem, mladým
odhadujeme kolem pětadvaceti let. Jsou to ti, kteří si přes naše varování koupili letenky u Oman Air na 25.3. Je to jejich druhý zrušený let, ten původní jim zrušili až na
9
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letišti během odbavení z důvodu uzavření letiště v Dillí. Jdeme společně do naší oblíbené restaurace. Paní Iva se na chvilku vzdálí a Klára s Martinem se svěřují, že je
dvaasedmdesátiletá teta pěkně honí.
24. den - 24. 3. 2020 pondělí
Dnes jsou konečně na konzulátu. Vydáváme se tam přes Thamel pěšky a dost
dlouho hledáme, kde bychom se po cestě nasnídali. Najdeme pekárnu s kavárnou a
čteme nové zprávy.
Na konzulátu slečna, se kterou jsme si už párkrát volaly a psaly, doporučuje koupit letenky u Qatar Airways, sama prý pro nás v daném okamžiku nemůže nic udělat.
Vypadá to, že není jiná možnost, jak se odtud dostat, než koupit nové letenky. Už
létá jen Qatar Airways a Etihad Airways. Jedná se o repatriační lety. Nepál nepřijímá,
prázdná letadla létají sem a přepravují cestující odtud pryč.
Ceny u Qatar Airways jsou neslýchané, začínají na třech tisících dolarech. Paradoxně business class je u některých letů levnější než ekonomická třída, o kterou je
větší zájem. Etihad Airways má o něco „lidovější“ ceny, ale po poledni přichází zpráva, že také ruší všechny lety.
Píšeme a voláme si s dětmi. Terezčina kamarádka by snad mohla zařídit letenky
za rozumnou cenu „pouhých“ 22 000 Kč za osobu na zítra v 11:24 do Londýna od
Qatar Airways. Za zpáteční letenku z Prahy sem jsme sice zaplatili jen čtrnáct tisíc,
v tuhle chvíli se nám ale nabízená cena jeví jako zázrak. Modlíme se, aby to vyšlo. Za
chvíli píše, že je koupila. Ohromně nám stoupla nálada. Necháme si je vytisknout,
stačíme to právě včas, protože konzulát se pro dnešek zavírá.
Marek nám zajistí a pošle odbavení a shání autobus z Londýna do Prahy, Terezka
ubytování, protože v Londýně zřejmě pár dní zůstaneme. To je maličkost, už budeme v Evropě.
Pronikáme na Durbar Square, aniž bychom zaplatili vstupné. Vzhledem k tomu, že
nás nepálská vláda právě každého připravila o 22 000 Kč, nás špatné svědomí kvůli
tomu netrápí.
Máme už velký hlad, ale první otevřenou restauraci v centru objevujeme až po
dvou hodinách hledání.
Po cestě do hotelu kupujeme ovoce a sušenky na cestu a koláče k snídani. Po
příchodu ihned balíme.
Najednou se objevuje zpráva, že od zítřka od 6:00 je v Nepálu vyhlášen zákaz vycházení. Už to vypadalo, že to máme vyřešené, a teď zase tohle. Uvažujeme, zda
strávit noc na letišti nebo tam jet brzy ráno taxíkem.
Na recepci nás přesvědčují, že stačí vyjet v 5:30. Trváme na páté hodině, chceme
mít dostatečnou časovou rezervu. Platíme v eurech, večer nebylo v Thamelu kde
vyměnit peníze, leda načerno v kurzu 1:100, což jsme neakceptovali.
Mirek jde spát, podezřívám ho, že by se dobře vyspal i před vlastní popravou. My
10
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obě s Jitkou spát nemůžeme. Stahujeme letenky do mobilu, abychom měli vše raději
dvakrát pojištěné. Stále dokola ověřuji na stránkách Qatar Airways, zda náš let letí.
Vstáváme ve 4:00, odjíždíme v 5:15 (hotelový řidič nepřijel včas), let je stále aktivní.
Před branou letiště stojí spousta lidí a něco není v pořádku. Policie a ostraha nikoho nepustí dál, letiště je prý na týden zavřené. Nikdo tomu nechce uvěřit. Říkají, že
pokud letíme s Qatar Airways, máme počkat. Svitla nám maličká naděje. V sedm přichází SMS od Terezky, že jí kamarádka volala, že let zrušili. To jsou v Praze dvě hodiny po půlnoci. Píšu zprávu na konzulát.
Nikomu se nechce odejít, s několika děvčaty z Francie plánujeme vzpouru. Nakonec celý zástup projde spořádaně kolem letiště a bez protestů se rozejde. Je to pro
všechny velice nepříjemná situace, mnoho lidí si postupně koupilo již několik předražených letenek.
Do hotelu musíme přes půlku města pěšky a po jednom, je to asi deset kilometrů.
Všude je zavřeno, ulice prázdné, potkáváme jen policisty s bambusovými holemi a
vojáky se samopaly.
Naštěstí nás do hotelu vezmou zpět a opět nám vycházejí vstříc i s cenou..
Ani náš řidič nestačil dojet na hotel. Auto musel odstavit a dojít pěšky. Moc nechápeme, jaký to má smysl.
Jsme tu my tři, čtyři Němky, jeden Ind a šest členů personálu. Pravidla jsou nastavena tak, že nikdo nesmí ven a nikdo cizí dovnitř. Všichni z personálu přespávají
v hotelu. O nás, co tu jsme, se postarají, nikoho dalšího nepřijmou. Zásoby potravin
nejsou bezedné.
Sympatická německá průvodkyně Katja je tu s kolegyní a dvěma klientkami, které
si odmítly koupit drahé letenky. Ač to není její povinnost, samozřejmě tu zůstala
s nimi, i když věděla, že je to špatné rozhodnutí. Provází tu své německé klienty už
řadu let a ví, jak to vypadá s hygienou a se zdravotnictvím. Je přesvědčena, že až tady
propukne epidemie, bude to katastrofa. Je jí líto zdejších lidí, krize je těžce postihne.
Zastihli jsme dámy z Německa u snídaně. Z toho, že jsme se vrátili, jim dochází, že
ani ony pozítří nikam nepoletí. Jsem na tom přece jen lépe než Katja, nejsem tu
s klienty. Je na nás hodná, půjčuje nám karty UNO a kostky.
Jídlo před den zvládáme ze svých zásob. Musíme sníst koláče a banány, které jsme
si včera koupili na cestu do Londýna. Dáváme si až večeři, výborný dalbhat, stolujeme společně s dámami z Německa. Pak s nimi hrajeme UNO. Tuhle hru mají prý Nepálci v oblibě. Katja každý rok jednu vozí, hraje ji se svými klienty během večerů
v horách u kamen. Nakonec ji tu vždycky někomu nechá jako dárek. Němky se učí
hrát UNO v češtině. Prý nečekaly, že se budou v Nepálu učit česky.
26. den – 25. 3. 2020 středa
Po snídani sedíme na zahrádce a samotné nás překvapuje, že se vůbec nenudíme.
Ambasáda, konzulát, děti a přátelé nám posílají jednu zprávu za druhou, sotva stačí11
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me odpovídat. Na WhatsApp skupinu se přidávají stále další Češi, hodně lidí je
v Lukle nebo v Pokhaře, někteří zřejmě ještě na treku. Mnozí bydlí v Káthmandú
v hostelech, kde se nevaří, a mají problémy sehnat něco k jídlu. Našli pouze předraženou restauraci Manang a krámek, kde mají polévky a ředkvičky. Místo označují na
mapě a sdílejí informace ve skupině.
Odpoledne píše Gabriela z ambasády do skupiny dotaz, zda je někomu přes 60 let
nebo má zdravotní problémy. Okamžitě jí volám. Tyto lidi se bude naše velvyslanectví snažit přednostně dostat do německých repatriačních letů. Mirek do kategorie
zapadá, mě prý trochu přistarší a Jitku se budou snažit protlačit s námi. Snad poprvé
v životě máme radost, že jsme staří, a hrdě se k tomu hlásíme. Německo plánuje
jeden let v pátek a druhý v sobotu, oba v 11:30 přes Doha do Frankfurtu.
27. den – 26. 3. 2020 čtvrtek
Ráno pozorujeme z okna pokoje, že přichází skupina lidí s batohy, doprovází je
místní průvodci. V hotelu je prý musí přijmout, nemají na vybranou. Přivezli je
z Jomsomu, jeli téměř bez zastávky šestnáct hodin. Jsou různých národností, mluvíme s mladíkem z Rakouska, pak se dvěma Francouzkami z Nové Caledonie. Obě se
přesunují do levnějšího hotelu. Jsou rády, že stačily dokončit trek kolem Annapuren,
ale domů se budou dostávat hodně obtížně.
Musíme podepsat pravidla o dodržování karantény v hotelu, platí pro celý Nepál.
Měli bychom být každý v samostatném pokoji nebo mít lůžka nejméně jeden metr
vzdálená od sebe. Uklízet si musíme sami, všichni musí být celý den oblečeni, nosit
dlouhé rukávy i kalhoty. Ven smíme vycházet pouze k lékaři nebo pro nezbytné léky.
Přesouváme se na pokoj, nemáme dobrý pocit z množství lidí, kteří se teď pohybují po hotelu. Nově příchozí nám poněkud vadí. Je to samozřejmě nesmysl, jsou na
tom stejně jako my.
Spousta lidí se snaží dostat z Pokhary a Lukly i odjinud z treků do Káthmandú.
Německo, Francie, Belgie organizují svozy. Na zítra vypravují letadlo z Pokhary do
Kathmandú, letenky stojí 140 USD.
Dámy z Německa poletí zítra repatriačním letem domů. V šest hodin ráno musí
být na svozovém místě. Vyplňují formulář, ve kterém se zavazují let zaplatit, to se
bude řešit až zpětně.
Po společné večeři si s dámami z Německa naposledy zahrajeme UNO. Katja nám
ho půjčuje, až budeme odjíždět, máme ho nechat na recepci. Přikládá k němu lístek,
komu ho mají předat. Přejeme jim šťastnou cestu a ony nám přejí hodně štěstí a
abychom se dostali do dalšího repatriačního letu.
28. den – 27. 3. 2020 pátek
Ráno se povalujeme v postelích, čteme nové zprávy na internetu a ve skupině
ambasády, není kam spěchat. Náhle zazvoní na nočním stolku hotelový telefon. Vo12
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lají z recepce, že na sraz k dnešnímu odletu přišlo málo lidí. Máme okamžitě jít na meeting point u Garden of Dreams. Během patnácti minut máme sbaleno a běžíme do
recepce. Platíme útratu hotově v téměř posledních eurech, která nám zbyla. Běžíme
na místo srazu, jsme tam za chvilku, ale nikde ani noha, ač obcházíme zahradu ze
všech stran. Při té příležitosti se mi povede podvrtnout si pravý kotník.
Cestou zpět do hotelu potkáváme slečnu a mladého muže z Litvy. Ukazují nám
v Thamelu dohromady čtyři malé krámečky s ovocem, zeleninou a základními potravinami. Kupujeme nějaké ovoce.
Personál hotelu nás opět velmi mile vítá, k snídani pro nás připravují palačinky
s medem a kávu.
Mladí z Rakouska to také zkusili, ale vracejí se stejně jako my.
Pereme si oblečení, Jitka se snaží co nejvíc chodit, sleduje to na krokoměru, ukazuje
čtyři tisíce kroků díky ranní procházce venku, má z toho radost. Běhá neustále na
střešní terasu a zpět, podezřívám ji, že chodí věšet každou ponožku zvlášť.
Z terasy je nádherný výhled na vylidněné město, kterým za normálních okolností
denně proudí davy lidí a jezdí kolony mopedů a aut. Je už čtvrtý den prázdné, neuvěřitelně tiché, město duchů. Na ulicích jsou jen vojáci, policisté a ojedinělí chodci. Auta
pouze rozvážejí vodu. Zmizel smogový poklop, vzduch je nezvykle čistý, všude létají
hejna ptáků. Rozhled je až k nejbližším horám, ty prý byly z města vidět naposled před
dvaceti lety.
Ve skupině ambasády průběžně přibývají další lidé. Prohlížím si zprávy a nahlédnu i
do e-mailu, jestli se tam náhodou neobjevila nějaká nová zpráva. A je to tady. Máme
se zítra dostavit na meeting point. Sice jsme na seznamu jako náhradníci, ale opět
nám svitla naděje. Mirek a Jitka jsou zrovna nahoře v pokoji. Běžím nahoru po schodech do druhého patra tak rychle, jak mi to můj podvrtnutý kotník dovolí. Mirek nachází stejnou zprávu ve svých e-mailech, ale Jitka ne. Ještě ověřuje u kolegyň v práci,
zda náhodou nedorazil e-mail tam, ale bohužel ne. Voláme na velvyslanectví do Dillí
panu Dostálovi, který má nyní na starosti Nepál. Jitka na seznamu skutečně chybí, není
to omyl. Mirka a mě tam protlačili na základě věku, o tři roky mladší Jitka už nespadá
do kategorie, pro kterou by mohli požadovat přednost., Kdo bude do letu zařazen se
řeší na úrovni EU. Rychle se s panem Dostálem domluvíme na postupu i možných variantách:
1) Velvyslanectví pošle žádost na EU, aby Jitku také zařadili, není mladší o moc a
trhala by se naše malá skupina
2) Na meeting point půjdeme zítra všichni tři a budeme se snažit na let dostat společně.
3) Pokud by Jitku skutečně nechtěli vzít, přenechám jí své místo. Jediná z naší trojice nemám problém se domluvit, doma mi žádná práce neuteče a být sama někde
v cizině pro mě není žádná neznámá.
Pan Dostál ještě upozorňuje, že z EU pravděpodobně žádná odpověď nepřijde. Mají
13
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toho moc, přesto se může zítra ukázat, že nám vyhověli. Klade nám na srdce, abychom
svá dvě místa určitě využili, že nebylo snadné je pro nás získat. Když je neobsadíme,
bude to pro ambasádu nepříznivé pro další vyjednávání.
Večer od něho najednou přichází zpráva, abychom kontaktovali Kláru, že místo dostala paní Iva a měla by odletět sama. Zřejmě chce zůstat s Klárou a Martinem. Jitka
Kláře okamžitě volá.
Domlouvá se přímo s paní Ivou. Přeposílá nám e-mail a dáváme si sraz v 5:45 u Garden of Dreams, aby dosvědčila, že skutečně dobrovolně přenechává své místo Jitce.
Má opět můj obdiv. I pan Dostál píše ve skupině, jak ho ohromilo, že se v této vyhrocené situaci setkává s lidmi, kteří jsou ochotni vzdát se svého místa v letadle ve prospěch
druhého, navíc cizího člověka.
Opět balíme, teď pečlivěji než ráno, věci do batohů se nám lépe vejdou. Nařídíme si
budík na 4:45, ale opět toho moc nenaspíme. Jsme zase trochu nervózní, přáli bychom
si, aby to už konečně vyšlo a mohli jsme všichni letět domů. Máme strach, abychom
nezaspali, aby paní Iva ráno dorazila.... Do toho Jitce zvoní třikrát v noci telefon. Děti
začínají zajišťovat naši cestu z Frankfurtu domů.
29. den – 28. 3. 2020 sobota
Vycházíme chvíli po páté. Před Garden of Dreams už stojí řada lidí a nervózně nás
posílají dozadu do fronty, když jsme hned nepochopili, že se stojí v pořadí, jak kdo
dorazil. Zatím tu jsou dva autobusy a přijíždí další. Přichází i paní Iva s Martinem a domlouváme se, jak vysvětlíme změnu. Jitka se ještě paní Ivy ptá, jestli nemá s sebou
batoh, aby mohla letět, kdyby to s výměnou nevyšlo. Říká, že se definitivně rozhodla.
Urostlý sympatický Němec u autobusu přepisuje bez problému jméno v seznamu na
Jitku. Máme první krok za sebou. Autobusem jedeme všichni tři. Jiný názor má ale
slečna, která nás zapisuje na letišti. Prý to nejde jen tak se s někým vyměnit. Obracíme
se opět na muže, který nás zapsal u autobusu. Pošle nás k jiné slečně, ta nás bez problémů zapíše s poznámkou, že si přejeme v každém případě zůstat spolu. Paní u vchodu postupně vyvolává všechny přítomné Němce, kteří pak pokračují do letištní haly.
Jsme velice napjatí, zbývají všichni náhradníci, když nakonec zazní: „Letíte všichni“.
Ozve se potlesk a všem nám padá kámen ze srdce.
Odbavujeme se a skutečně letíme. Dlouho sledujeme pohledem zasněžené vrcholky
himalájských velikánů, odhadujeme, které z nich jsou známé osmitisícovky. Poznáváme Dhaulagiri a Annapurnu.
Přestupujeme v Doha v Qataru. Letiště je téměř bez živé duše, obrázek jak
z katastrofického filmu, což je vlastně celá situace kolem coronaviru. Přestupujeme a
po měsíci míříme zpět do Evropy, do Frankfurtu nad Mohanem.

Eva a Míra Michlíci, Jitka Machková
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POZNEJ SVÉ KAMARÁDY
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OBPH 2020 V BUČINÁCH
Několik ohlasů
Letošní sezóna nepřinesla mnoho možností k výkonům, jež by stály za zaznamenání do
Račenky. Rychle se měnící vládní opatření doma i v sousedství neumožňovala plánovat legální dobytí hor, skal, ledovců ani řek v zahraničí, neumožňovala ale ani vítězství ve významných domácích podnicích. Tím pro Račenku nabyly na významu akce lokální, individuální a
náhradní.
Již Krtkořín, HOB či Liška byly v této době nepřehledných omezení ukázkou umění možného (v případě Prachovských vyhlídek i nemožného). Na jejich průkopnická řešení pak tvůrčím způsobem navázali organizátoři letošního OBPH. Klidně mohli, tak jako organizátoři
Olympiády, povinnou velkou akci prostě odsunout na příští rok a pro letošek ji pustit z hlavy.
Oni ale navíc nabídli dva týdny pro hodnotnou náhradní individuální vycházku Voděradskými
bučinami.
Z této vycházky nabízím několik drobností a osobních postřehů.
Dvakrát jsme pro Vycházku využili poznámku z propozic „lze tedy jít i jako nočák“ a to
jako scorelauf v jediném tehdy možném časovém intervalu - od setmění do začátku zákazu
vycházení. Jednou pak jako běžný denní scorelauf od oběda do tmy. To vše až po dni premiéry takže nebyl problém dodržovat u kontrol minimální bezrouškové vzdálenosti a početnosti shluků.
Pozornost zasloužil psychologický rozměr, který dodala Vycházce samotná mapa. Neustále bylo třeba mít na paměti, že přes klasický orienťákový vzhled reálné vzdálenosti odpovídají spíše turistické mapě. Také sever neměla mapa nahoře ale někde kam ukazovalo nenápadné řídké šrafování, kterého jsme si jako povrchní pozorovatelé při baterce dlouho
nevšimli a mysleli si, že buzoly podléhají místní anomálii. Od čáry k čáře toho šrafování bylo
půl kilometru.
Náměty k zamyšlení o lidech a zemi dodalo rozluštění poznámky na mapě „stav: únor
1973“. Mnoho z dnešních vycházkářů onoho února ještě nebylo mezi námi, někteří z autorů
mapy možná nejsou mezi námi nyní. Také mnoho terénních útvarů na mapě zobrazených již
není mezi námi a mnohé nové útvary a konstelace mapa nezná. To se týká zejména cest a
prostupností. Proto byl také pro osazení kontrolou nejčastěji využit po celé mapě univerzálně se vyskytující morfologický útvar - rýha. U
nich totiž (spolu s vrstevnicemi) rychlost
změn značně přesahuje délku života autorů i
konzumentů mapy. Ty jediné lze tedy považovat na mapě za trvalky. V obr. 2 je vidět jedna
taková průměrná.
V některých částech Bučin právě probíhaly těžební a navazující lesní práce, které
měly nejspíše uvést oblast do stavu odpovídajícího mapě. Nyní už byly některé části mapy
po letech falešných údajů opět sekundárně
správné. Obr. 2 také ilustruje jeden takový
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případ. Na mapě zobrazený hustník od roku 1973 vyrostl, dosáhl tržní zralosti, byl vykácen a
místo opět zalesněno. Nová školka pak téměř kopíruje původní hustník a tak po desítkách let
matení tam několik let udrží mapu správnou. Když si to vycházkář uvědomuje s buzolu v ruce,
připomíná prince Hamleta nad Yorrickovým hrobem nejen postojem ale i probíhajícími osudovými myšlenkami.
Také další klasické i existenciální pocity nám stavěči
zprostředkovali:
V noci jsme kolem kontrol nad Propastí slyšeli štěkání,
upomínající na pekelné psisko blížící se v kruzích k dr.
Faustovi. To prý umí srnci. Kolem kontroly 32 připomněli autoři trati opravdovým houkáním opravdových
sýčků blížící se smrt. Mutanti z obr. 3, pravděpodobně
mimozemského původu, se vyskytli kolem kontrol 2 a
22.
Na závěr mám pro organizátory příští Vycházky touto
oblastí malý námět na zpestření. Všechny kontroly byly
jedné hodnoty, prostě Kontroly. Příště by mohly mít
různou váhu podle toho, jak by se v jejich oblasti mapa
lišila od reality.

Olda Hokr
Chtěl bych vyslovit pochvalu pořadatelům za exaktní popisy kontrol. V dřívějších ročnících byl hojně používaný popis „strom“, což většinou v lese byla pravda, ale hledání to moc
nepomohlo. Letos se zúročilo pořadatelovo vzdělání na Zemědělské Univerzitě. Kontroly tedy
nebyly na stromě, ale na buku, dubu, borovici, … Někteří hnidopyši tvrdili, že kontrolu hledali
na dubu a přitom visela na suchém dubovém koštěti. Musím potvrdit jako botanik, že popis
byl správný, dokonce tam ještě pár suchých dubových listů viselo.

RNDr. Větvička
Musíme se ohradit proti zneužívání námi vybudovaných posedů v honitbě „Voděradské
Bučiny“. Nejenže účastnici této partyzánské akce rušili zvěř, navíc hledali kontroly na posedu v
místě kde po 50 letech zbyly na zemi 2 zkřížené kůly nebo tam nikdy posed nebyl. Jinde byla
kontrola opravdu posed a v popise jen vrchol a vrchol všeho byla kontrola na vrcholu posedu! V
případě zranění závodníků se naše myslivecké sdružení zříká jakékoli zodpovědnosti, ať už jde o
pád z posedu nebo postřelení některým naším kolegou , kterému se zamlžily brýle při použití
roušky.

Ing. Jelena Jelínková, sekretářka mysliveckého sdružení
Vydání dlouho připravované knihy mých rozhovorů s novinářem Mackem vázlo na tom,
že jsme nemohly najít výstižný název. Teprve na kontrole 20 mě popis doslova praštil do očí—
“dub nahoře na hoře“. Kvůli soudním sporům o duševní vlastnictví jsme vynechali dub a knihu si
můžete koupit už pod stromeček, ať mu Dr. Větvička říká jak chce.

Radek Jaroš
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JAK SE POHYBOVAT
PO TENKÉM LEDĚ

V roce 2005 napsali Honza Stodola, Radek Mikuláš a Tomáš Matoušek knihu Na
bruslích Českou republikou. Krátce na to založil Honza Stodola internetovou stránku týkající se bruslení na přírodních ledech a také začal dovážet švédské nordické brusle. Kolem
něho se vytvořila komunita lidí, kteří propadli bruslení na nordických bruslích a poznávání
všeho, co souvisí s ledem. Zmínění tři autoři knihy tuto skupinu lidí významným způsobem
ovlivnili. Honza Stodola je neúnavný průzkumník. Každý rok, jakmile se teplota dostane
pod bod mrazu, začne se svojí dodávkou (někdy i se všemi svými 5 dětmi) objíždět republiku a objevovat nově vznikající ledy. Radek Mikuláš, geolog a vědec, se zabývá příčinami
vzniku různých druhů ledu, zkoumá jejich fyzikální vlastnosti. Tomáš Matoušek zvaný
Hroch je naopak velice zručný řemeslník, vyrábí různé pomůcky, které bruslaři potřebují
pro své brusle a svou bezpečnost.
Velice brzy jsme se s Kamilou stali i my členy této komunity. Snad žádná jiná outdoorová činnost není tolik závislá na informacích, které si jednotliví lidé vzájemně poskytují. Pro bruslení na přírodním ledu je naprosto zásadní vědět, kde je jaký led, jestli je pokrytý sněhem nebo hladký jako zrcadlo. Jedno z nejkrásnějších bruslení poskytují často zcela
nové ledy krátce po zamrznutí v době,
kdy nejsou ještě zcela silné. Pokud chcete na nich bruslit, musíte se naučit pohybovat po tenkém ledě! Naučit se znát
led, pozorovat ho, poslouchat ho, rozeznávat různé druhy ledu, používat různé
pomůcky pro bezpečnost je naprosto
zásadní. V bruslařské komunitě vznikla
jakási kolektivní zkušenost. Předáváme si
navzájem rady, informace a zkušenosti.
Honza Stodola dováží i bezpečnostní
pomůcky ze Švédska, Tomáš Matoušek
některé vyrábí podomácku i pro ostatní
bruslaře. Honza jako nezničitelný tester
ledové nosnosti zkoušel bruslit na krách i
na nejtenčích ledových škraloupech.
Pokud chcete poznat hraniční tloušťku
ledu, která vás unese, musíte podstoupit
i riziko propadnutí. Jinak to nezjistíte!
Honza se mnohokrát probořil a přitom
šuplerou měřil sílu ledu. Dokonce se
propadl v přímém přenosu televize Nova, kde předváděl techniky sebezáchrany. Postupně došel k poznání, že hraniční
síla kvalitního nového ledu pro muže o
váze 75 kg je 2,8 cm. Podobné pokusy
Podhora u Teplé
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dělali Kanaďané a došli ke stejnému výsledku. Toto platí pouze pro nový led v teplotách pod
bodem mrazu. Starší ledy, které prošly několika oblevami a
smísily se se sněhem mají samozřejmě nosnost nižší. Toto
všechno se bruslař musí naučit
znát. Základními pomůckami
pro „vymrožení“ (vylézt po
proboření z díry) jsou háky.
Tedy jakési železné bodce,
které držíte při vylézání v každé
ruce, zarážíte je do ledu a pomocí nich se vyškrábete nahoTajemné Jezero v dešti
ru jako mrož svými drápy. Bez
nich se z vody vylézt nedá. Ruce se na ledu nemají čeho chytit. Bez háků zavěšených na
krku už teď nikdy nebruslíme a všem, kteří tuto aktivitu chtějí zkusit, to také doporučujeme. Pro bezpečnost používáme navíc vodácké házečky a různé tyče nebo hůlky pro zkoušení síly ledu. Horolezci mohou úspěšně využít k provrtání ledu ledovcové skoby. Vozíme
s sebou i věci na převlečení zabalené v igelitu podobně jako na vodě. Při bruslení na velmi
slabých ledech je samozřejmě také problém, že při vylézání po proboření vám nemusí
pomoci ani háky, protože hrana ledu, o který se opíráte při vylézání, se může prolamovat.
Velkým nebezpečím může být jízda přes slabý led na běžkách. Pokud jste na lyžích, unesou
vás i 2 cm. Pokud se ale na takto silném ledě proboříte, už z něj s připnutými lyžemi nevylezete! Zbývá vám jenom jediná možnost – dolámat se ke břehu (což poznali i jistí členové
Rače). Platí všeobecné pravidlo, že se snažíte vylézat ve směru jízdy odkud jste přijeli –
tedy ve směru, kde vás led udržel. Pokud se pravidelně neotužujete, jízda na hraniční
tloušťce ledu není pro vás ten nejvhodnější terén. Zkušení bruslaři jezdí na kvalitních ledech o síle 4-5 cm, začátečníci by si mohli troufnout na „čerstvý“ led 6-8 cm. Zcela bezpečná je sila ledu nad 10 cm. Musíte si ale dávat pozor i na jistá slabá místa. Jsou to třeba
praskliny na přehradách (tvoří se často v místech, kde se vodní plocha zatáčí) nebo na
místa s vyvěrajícími plyny na rybnících. Naprosto trapné je spadnout do díry po rybářích
nebo po otužilcích. Na Džbánu v pražských Vokovicích si často díry na koupel vysekávali
místní nudisté. Na Lipně se za bezpečnou sílu ledu považuje tloušťka 18 cm. Policie ČR za
bezpečnou sílu ledu ve svých předpisech doporučuje dokonce 25 cm. Podle těchto pravidel by se u nás nedalo bruslit skoro nikde. Rozdílné názory bruslařů a ochránců pořádku na
sebe občas naráží. Honza Stodola se už několikrát setkal s tím, že na něj ze břehu řval policista, aby okamžitě opustil led, že je to nebezpečné. Přitom Honza bruslil na naprosto
bezpečném ledu o síle 10 cm. Člověk, který najezdil stovky kilometrů na mnohem slabším
ledu, byl šikanován policistou, který možná na bruslích nikdy nestál. Nevím, co by stejný
„orgán“ dělal, kdyby viděl Honzu, jak přijíždí k ledové desce na lodičce a přesedá z lodi na
brusle. I tak mohou zkušení bruslaři jezdit. Při velkých oblevách nejdříve odtává led od
břehu, ale přitom o pár metrů dál zůstává kvalitní bruslitelný led.
S bruslením na přírodních ledech je to stejné jako při horolezectví, není nutné se
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ho bát, ale je třeba mít z něj respekt, postupně nabírat zkušenosti a otužovat se.
Nordické brusle do Čech jako první přivezl
Vladimír Žadkevič, český emigrant, který žil
ve Švédsku. Téměř legendární se stalo setkání Vladimíra s Honzou na dolní Sázavě u
Davle. Honza tehdy při bruslení na kanadách potkal člověka na divných bruslích. A
tehdy se vlastně zrodilo nordické bruslení
v Čechách. V současné době se používají
dva typy nordických bruslí. První typ má
vázání jako na běžkách, do kterého se upínají běžkařské boty, druhý typ má snowboardové vázání, umožňující bruslení
v pohorkách. První typ má volnou patu,
druhý ji má pevnou. Hlavní výhodou nordických bruslí je snadné přecházení s jedné
ledové plochy na druhou, kdy si nemusíte
přezouvat boty. Další výhodou je dlouhá
čepel vhodná pro rychlou jízdu při dálkovém bruslení. Čepel navíc nemá žlábek jako
kanady a nezařezává se do měkčího ledu a
lépe vyrovnává nerovnosti. Kdo jednou
zkusil dálkovou jízdu na nordických bruslích, už by se nikdy ke kanadám nevrátil.
Vladimír Žadkevič je ale také příkladem
Prielom Hornádu
toho, že nebezpečí při bruslení na přírodních ledech se nemá nikdy podceňovat. Před několika lety si šel sám zabruslit na Háfn
v pražském Podolí, propadl se a utopil. Byl tam sám a neměl s sebou zřejmě bezpečností
pomůcky, nikdo nebyl nablízku, aby mu pomohl …
Často dostáváme otázku, proč bruslíme na přehradách a rybnících, když je to nebezpečné. Je to opět stejné jako s horolezectvím, kdo jednou začne lézt, často už nepřestane. Kdo jednou zkusí jízdu po dokonale hladkém ledu, který je jako zrcadlo, také po něm
nepřestane toužit. Je to úžasná svoboda, když se můžete vydat libovolným směrem a bruslit a bruslit. V ledu se navíc objevují úžasné ledové struktury, malby a obrazce. I takový
Pablo Picasso by musel závidět přírodě, co dokázala vytvořit. Mnohdy nechápeme, jak
podobné obrazce mohly vzniknout. Jejich původ zkoumal Radek Mikuláš. Jako geolog se
ledovým kresbám věnoval vědecky. Jako první u nás napsal v roce 2010 knihu Ledové Čechy, kde vznik ledových útvarů popisuje. V jeho knize je také několik mých fotek. V roce
2011 byla v zimě mimořádná ledová sezóna, kdy se vytvořily v ledu nové obrazce, které se
třeba třicet let u nás neobjevily. Radek velmi litoval, že knihu vydal příliš brzo, o rok později by mohla být mnohem kvalitnější.
Za mimořádnou lahůdku považují bruslařští fajnšmekři jízdu na vodě. Při oblevě
může na ledu roztát sníh. Pokud je led dostatečně silný a kvalitní, obleva mu nemusí tolik
ublížit. Po krátkou dobu se potom dá bruslit na malé vrstvičce vody, která se drží na ledu.
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Normální člověk, pokud o tom nic neví, si musí ukazovat na čelo a považovat lidi, kteří
v takových podmínkách bruslí, za absolutní blázny. Ti ovšem netuší, že jízda může být naprosto bezpečná a přitom mimořádně působivá. Ve vodě na ledu se tvoří dokonalé odrazy
a lidi si připadají jako Kristus kráčející po hladině. Nejkrásnější bruslení na vodě jsme zažili
na pískovně Dobříň u Roudnice. Neuvěřitelnou atmosféru úžasných odrazů zesilovalo zapadající sluníčko do odcházejících temných mraků. Nevím, jestli někdy v životě něco podobného ještě zažijeme. Bruslit se dá i v proudící vodě! Tato situace vznikne třeba při tání
sněhu na horách, při kterém se zvedne hladina řeky. Voda začne téct přes led vytvořený na
nadržené vodě přehrady nebo nad jezem. Bruslení v proudící vodě jsem zažil na Lomnici
na konci Orlické přehrady a nad jezem na Zdobnici v Orlických horách.
Na některých přehradách si můžete užít i dálkové bruslení. Za královskou plochu
pro dálkové bruslení se u nás považuje Orlická přehrada. Má obvod téměř 200 km, rozlévá
se přes vody Vltavy, Otavy a Lomnice. Zamrzá jen v některých letech – například se to podařilo v letech 2011 a 2012 a potom až v roce 2017. Pokud Orlík zamrzne, nastane bruslařský svátek. Nejde jen o kilometry, ale také o mimořádnou romantiku – úžasné skalnaté
břehy s řadou skalních věží, které vykukují z ledu. Nesmírně působivé jsou i siluety hradů
Zvíkova a Orlíku, pokud se odráží v dokonalém ledovém zrcadle. Bruslení na Orlíku nám
závidí i Švédové a Finové, tedy bruslaři ze zemí, kde nordické bruslení vzniklo. Obzvláště
v době, kdy u nich je led už pokryt sněhovou vrstvou. Když ve Skandinávii napadne na led
sníh, většinou už neroztaje a bruslaři tam mohou jezdit jen na vymetených drahách, navíc
většinou za poplatek. Obleva, která led vyleští, je někdy výhodou střední Evropy. Téměř
každý rok se dá bruslit v Čechách na Lipenské přehradě. Ovšem Lipno má podobný problém jako Skandinávie. Pokud na led napadne sníh, často na něm vydrží po zbytek zimy.
Kromě Orlíku a Lipna si můžete užít krásné bruslení i na dalších velkých přehradách jako
jsou Hracholusky, Vranovská přehrada, Hněvkovice, Rozkoš u České Skalice. Významnou
ledovou plochou dobře dostupnou z Prahy po dálnici je přehrada na Želivce. Nazýváme ji
tajemné jezero. Když jsme na ní bruslili poprvé, měli jsme obavy, aby nás někdo nezahlédl.
Potom jsme tam ale viděli místní kluky, kteří na ledu hráli hokej. Přijeli jsme k nim a zeptali
se jich, jestli se nebojí policajtů. Jeden z nich
se zasmál a řekl, že kdyby se tu náhodou
objevili, tak jim snadno ujedou. Ještě prý
neviděli policajta na bruslích. Velkým fenoménem je Kokořínský důl. V tomto mrazovém kaňonu se často drží velice chladný
vzduch a dá se tu bruslit i v době, kdy
v blízkém okolí je již jaro v plném proudu.
Na Podhradské tůni se mi splnil sen o bruslení na mé narozeniny – tedy 6. dubna. I
v Praze se dá bruslit mimo zimní stadióny.
Vedle vodních nádrží jako Džbán, Hostivařská přehrada a několika rybníků se dá některé roky sklouznout v přístavech v Libni a
na Smíchově. Před dvěma lety byly v Praze
dokonce nejlepší podmínky v celém Česku.
Po vymrožení na Jesenické přehradě
Na Smíchově ovšem do chvíle, kdy tudy
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projel ledoborec a nádherné
zrcadlo navždy zničil. Slapy většinou nezamrzají, Honza Stodola
tam jednou bruslil, nám se to ale
nikdy nepodařilo. Za to se nám
povedlo bruslit na největší vodní
ploše ve střední Evropě – na
Balatonu. Je dlouhý 80 km a
široký až 13 km. Zažili jsme tam
nádherný hladký led. Když jsme
ho jednou přejížděli při západu
slunce napříč, byli jsme vzdáleni
až téměř 7 km od nejbližšího
Balaton
břehu. Připadali jsme si jako na
zamrzlém moři, v zapadajícím slunci se třpytily ledové kry zamrzlé v ledu. Od maďarských
bruslařů jsme se dozvěděli, že Balaton zamrzá zhruba jednou za 8 let. Jen o něco menší je
Neziderské jezero na hranicích Rakouska a Maďarska. Tady jsme bruslili v nekonečných
kanálech ztracených v rozlehlém rákosí. Na Balatonu jsme si navíc užili i kombinaci bruslení a dobrovolného koupání.
V Siófoku kousek od ledu
jsou termální lázně, kde
jsme až do zavíracích hodin
rehabilitovali unavené svaly
po stokilometrové jízdě.
Plavky a brusle využijete,
pokud zamrznou Novomlýnské nádrže. Z horké
vody bazénu Aqualandu
Moravia se můžete kochat
pohledem na zasněžené
vrcholky Pálavy (v jednom
z venkovních areálů i bez
plavek).
Na Slovensku jsme
zase překonali po ledu
slavný Prielom Hornádu. Před několika lety tam udeřily třicetistupňové mrazy a Prielom
zamrzl. Podívali jsme se i do několika jeskyní s překrásnou ledovou výzdobou, kam se normálně nikdy nedá dostat. Asi nejdobrodružnější bruslení u nás jsem zažil při sjezdu po ledu
Olomoucké Bystřice. Tehdy byly hluboké mrazy na severovýchodní Moravě. Při nich zamrzly dokonce i kaskády na řece vodácké obtížnosti ww2. Mně se podařilo sjet na bruslích
sedmikilometrový úsek Malý Rabštejn – Jívová – Hrubá voda. Síla ledu tam byla velmi proměnlivá – někde dosahovala 20 cm jinde jen pár milimetrů. Musel jsem si dávat velký pozor, abych nevjel na příliš tenký led. Ale o tom to je, nebát se tenkého ledu, ale mít z něho
i dostatečný respekt.
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Dobříň
Jesenická přehrada
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Peilstein mezi tlamami
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DVOJITÁ TLAMA ROKU
Básnička pre spolulezca / spolulezkyňu
Príspevok do diskusie o lezeckom istení.
Istenie
Teraz si stredom môjho vesmíru,
pozriem sa vedľa iba na chvíľu.
Občas sa síce trocha zakecám…
Neboj, zväčša na teba pozor dám.
Vlado Bibel
I padat se musí umět.
Jak známo všem, kteří byli na posledním slanění našeho oddílu, Pavel Milenovský zde
obdržel prestižní ocenění Tlama roku. Při předání nebylo řečeno proč zrovna on, a ne například Komanč se svým rok starým pokusem zbrzdit jízdu na koloběžce zakousnutím zubů do
asfaltu. I mnoho dalších našich kamarádů by mohlo mít oprávněný pocit nedocenění svých
odvážných kousků. A protože současná doba je nakažena morem konspiračních teorií všeho
druhu, nebude na škodu okolnosti nominace osvětlit.
Předně je třeba zdůraznit, že Pavel se na svůj vrcholný výkon pilně připravoval. Zatím
co Komanč hodil tlamu naprostou náhodou díky zákeřné nerovnosti asfaltu na Jeremenkově
ulici, Pavel začal s tréninkem už na jaře na Big
Wallu, kde se dopouštěl odvážných kroků na hranici pádu.
Další, už dotažený tréninkový pokus se odehrál při
jarním lezení na zvírotické žule. Nenavázán a bez
helmy hodil několik „kotrmelcopřemetů“ nazad
strmým suťoviskem z police pod stěnou Nákupního
centra. Přítomní oněměli hrůzou při představě
několikrát proražené spodiny lebeční. Pavlík však
během letu uhýbal temenem hlavy ostrým balvanům, které cestou míjel tak umě, že své cirkusové
číslo ukončil těsně nad hladinou Vltavy sice otřesen, ale jen s mnohačetnými zhmožděninami a
odřeninami. Po ošetření všech krvavých šrámů a
krátkém usebrání dokonce ještě lezl! Myslím, že
újma na psychickém zdraví spolulezců byla po tomto incidentu závažnější než Pavlova újma fyzická.
Na šampiona Tlamy roku to Pavel dotáhl až třetím
pokusem, v létě, ve Frankenjuře, na jedné ze standardních sportovek. Tam si při spouštění na rybu
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hopsnul na prdelozáda z dobrých sedmi metrů
na předskalí, ze kterého se svezl pár metříků do
úžlabí mezi křovisky. Pravda, jeho pád trochu
usměrnil jistič, který obětavě nastavil svůj bok a
nohu (pohmožděná hyždě a kotník ho usvědčily), nicméně zvuk, který doprovázel let a poté
dopad - kdo zažil, zná to zlověstné žuchnutí –
věstil to nejhorší. První úlek trochu zmírnilo
hlasité sténání a hekání. Bohu dík, žije a je při
vědomí. Rychlé ohledání té živé mrtvoly. Na
páteř to nevypadá, ruce a nohy také v celku. A
co jeho ocelové kyčle? Vždyť dopadl na pánev.
Tak teď už jen hlava, nebo vnitřní zranění. Kolem úst krev, ale snad jen ze rtu či jazyka. ZklidJsou kočky a lidi, který maj 10 životů
nili jsme se, Pavla ve svahu udržovali v relativně
fixované poloze a pak už ho jen bránili proti iniciativám samaritánských samozvanců z řad
okolních lezců a čekali na záchranáře. Těch se nakonec spolu s policisty a strážci parku sjelo
na tucet, s nimi chválabohu nakonec i kvalifikovaný doktor. Pavel jak jemu, tak policistům
odpovídal s přehledem. Sice otřesen, ale žádný posttraumatický šok. Prostě zázrak. Se značnou úlevou jsme sledovali jeho únos helikoptérou do univerzitního špitálu v Erlangen a vydali se na pospas místní policii, která evidentně pátrala po cizím zavinění. Toho se nedopátrala ani na místě činu, kde, z nám nepochopitelných důvodů, přeřízla lano v místě Pavlova
navázání. Večer jsme zalili to drama vším, co bylo po ruce a ráno vyrazili do nemocnice. Teprve tam se nám ulevilo. Zlomeno pár žeber a nějaké ty hroty obratlů, odražená ledvina,
malý hematomek na mozku, prostě nic fatálního. A když jsme viděli, že ho zničené lano trápí
víc než jeho zranění, zaveleli jsme zpátky do skal. Znáte přeci ten vtip, jak chlápek padá
z padesátýho patra mrakodrapu a v devětačtyřicátým si říká – zatím dobrý.
Co závěrem? Máme před sebou další lezecký rok, a tak doporučuji všem, kteří se
ještě v našem věku pouští do souboje s gravitací na skalách, aby pády netrénovali ani nezkoušeli. Ne každý má tolik andělů strážných jako Pavel. Lezte „vostře, ale vopatrně“. A když
už se něco semele, tak ať to skončí pouze jako jedna z mnoho dalších bohatýrských historek
s dobrým koncem, kterými se u piva lezci trumfují.
P.S.
Kdyby někoho zajímala technická stránka incidentu, nemohu sloužit. Ani oba účastníci v prvních minutách, ba hodinách nevěděli, která bije a skutečnou příčinu nyní znají jen oni
sami. Nicméně, obecné poučení, které by snad Pit Schubert z tohoto případu vyvodil by bylo
„Nepraktikujte spouštění na rybu při lezení v kombajnu třech lezců“. Chybička se vloudí snadněji nežli jindy.

Honza Kábrt zvaný Brťák
takto jeden ze svědků
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Nohy na skále,
hlava v oblacích
Nejúspěšnější český himálajský horolezec Radek
Jaroš otevřeně popisuje nejen milníky své sportovní
kariéry, ale odhaluje také svůj soukromý život. Jak
fungují tělo a mysl při výstupu na osmitisícovku bez
kyslíkového přístroje? Co si Ize z extrémních vysokohorských podmínek odnést do každodenního života?
Velmi osobní rozhovor legendy českého horolezectví
a zkušeného novináře Jiřího Macka dokresluje množství jedinečných barevných fotografií.
V roce 2009 obdržel Radek Jaroš spolu se Zdeňkem Hrubým Cenu Klubu fair play Českého olympijského výboru za záchranu života polských a španělských horolezců při výstupu na Dhaulagiri.
Od dvou metrů výše mám závratě. Výstup na rozhlednu je pro mě předzvěstí katastrofy a pohled z ní dolů považuji za sebe mrskačství. I v létě spím doma v pyžamu a zavírám okna, aby nebyl průvan. Při teplotě nula stupňů se
obávám umrznutí. Možná právě proto jsem se setkal s horolezcem Radkem Jarošem. Aby mi vysvětlil, jak to chodí, když
je opravdu zima a když je člověk sku tečně vysoko. A že to
nemusí být trauma. Obdivuji horolezce a je jedno, zda lezou
po skále, kde by se neudržel ani pavouk, nebo vystupují na
nejvyšší světové hory.
Mým cílem bylo zjistit o životě Radka Jaroše co nejvíce
a výsled kem jsou střípky, které snad skládají mozaiku života jednoho člověka. Na rozhovory s ním jsem se připravoval,
přečetl o něm spousty článků, knihu jeho dcery. Ale hlavně
jsem si připravoval otázky, na které chci znát odpověd. Na
následujících řádcích tedy nenajdete návod, jak se stát
nejlepším horolezcem na světě, ale příběh. Příběh muže,
který nepřestal být klukem. Muže, který jako patnáctý člověk na světě zdolal všech čtrnáct osmitisícovek. K tomu si
přidal výstup na nejvyšší hory všech světadílů. Muže, který
své vášni a touze dojít nahoru obětoval mnohé.
Jiří Macek, novinář

Nakladatelství Vyšehrad
2020
www.ivysehrad.cz
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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 e-shopu. 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 prostřednictvím platební
brány (on-line). Vzápětí obdržíte e-mail potvrzující objednávku a poté e-mail potvrzující platbu.
Doporučujeme ČHS Trio, které zahrnuje členství v ČHS, členství v Horolezeckém svazu Slovinska
(PZS) s členskými výhodami (slevy na chatách) a cestovní pojištění UNIQA. Při jeho zakoupení získáte
slevu v rozmezí 15 - 20% z celkové ceny.
Členský průkaz ČHS si můžete objednat zcela samostatně, nebo společně s cestovním pojištěním UNIQA
Pokud již máte průkaz ČHS, můžete si samostatně koupit cestovní pojištění UNIQA a obdobně
se můžete k již zakoupenému pojištění připojistit.

Pojištění odpovědnosti členů ČHS: Pojištění je poskytováno na základě rámcové
smlouvy mezi ČHS a pojišťovnou Kooperativa. Pojištění je automatickou součástí členství v ČHS u členů,
kteří jsou starší 18 let a mají platný členský průkaz. Pojištění platí od roku 2021.
Úrazové pojištění: Je poskytováno na základě rámcové smlouvy mezi ČOV a Pojišťovnou
VZP, a.s. Vztahuje se výhradně na organizované akce, které pořádá ČHS a jeho oddíly, komise apod.
Pojištění je automatickou součástí členství v ČHS, nelze je individuálně sjednat.
Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů: Je poskytováno na základě rámcové
smlouvy mezi ČOV a pojišťovnou Kooperativa. Pojištění se vztahuje na trenéry, cvičitele nebo instruktory, kteří vykonávají trenérskou apod. činnost ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a sportovních svazech. Pojištění je automatickou součástí členství, nelze je individuálně sjednat.

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 turistiku,
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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 jednotlivé 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 – 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

16.1—Polánka
16.2—Mrazík
16.3—Charlie
16.4—náčelník
16.5—Dlabča
16.6—Parta ze Strašidel
16.7—Jenda rukije do
Vietnamu
17.1—Jirka Voráček
17.2—študen Ján Šabata
17.3—Hokři a Renáta
17.4—Slavoj
17.5—Jirka Voráček
17.6—Lenka Sedláčková
17.7—Vosol
34.1—Míra Voráček
34.2—Karel a 2 sestry
34.3—Karel Berndt
34.4—Elena Berndtová
34.5—Soňa Voráčková
34.6—Elena Berndtová
34.7—Elena Berndtová
35.1—Krtek na plese
35.2—Kanálníci v Motole
…, Mrazík, Paclík, Hofi,
35.3—Lenka Sedláčlová,
Petr Valenta
35.4—Matěj Sedláček

POZNEJ SVÉ
KAMARÁDY

Řešení testu

Lezete rádi po skalách? Český horolezecký svaz se stará o váš komfort a bezpečnost při lezení. Členstvím se tak podílíte na údržbě skalních oblastí po celé České
republice.
Co pro vás děláme?
Provádíme kontrolu a údržbu fixního jištění a celkovou údržbu skal.
Vyjednáváme povolení lezení s orgány ochrany.
Školíme správce skal a financujeme nákup materiálu na údržbu (více než 1,5
milionu Kč ročně).
Naši správci ročně umístí téměř 7000 kusů nových jištění.
Navíc členové ČHS mohou zdarma využívat knihovnu s průvodci, knihami a
časopisy s lezeckou tematikou z celého světa. Momentálně je v knihovně více než
2500 titulů. Členové ČHS mohou využít nabídku kvalitního lezeckého vzdělávání.
Kurzy podle standardů UIAA jsou nejen pro instruktory a trenéry, ale také pro řadové lezce. Na každého člena ČHS se vztahuje základní úrazové pojištění při organizovaných nebo oddílových akcích.
Členové ČHS mají nižší startovné na závodech, které organizuje ČHS.
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Jizer.LOB
Bogan
Choustník
Brdy
Krušné 2020/2021
Jizerky
1.února
8.února_
23.května
13.června
12.září___
17.října__
6 hodin
28 km
6 hodin
7 hodin
7 hodin
6 hodin
poř.
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body

poř.
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poř.

25

18

17,07
19

,

,

,

12

15,39

,

,

,

,

,

12

15,39

,

,

,

,

,

13
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,

,

Kompl. výsledky letošního i starších ročníků WRC najdete na hk-rac.cz
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Prachov
Liška Club
10.října
24.října
6 hodin
5 hodin
poř.
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,
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15,25
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5
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,
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11
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11
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11

14,45
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5

17,6
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součet
bodů
WRC

147,92
133,45
131,63
128,08
121,86
118,70
107,27
92,66
90,24
89,46
86,83
85,47
83,66
81,93
76,54
76,17
71,97
69,84
69,80
63,50
62,05
58,09
55,01
54,82
54,64
45,23
45,09
45,09
42,48
42,33
36,02
34,73
33,99
33,72
33,49
33,49
32,85

Zdeněk Sedláček
Viktor Slavík
Lenka Sedláčková
Honza Šabata
Vláďa Weigner
Honza Kábrt
Martin Forejt
Jiřina Krauskopfová
Lída Šabatová
Milan Komanč Horký
Petr Panec
Radka Šerclová
Václav Kroupa
Pavel Kurz
Libor Handl
Vláďa Martinovský
Jan Šercl
Petra Štykarová
Dalibor Gut
Boženka Valentová
Vojta Hnilica
Vanda Ondráčková
Olda Adámek
Jirka Štýbr
Hynek Urban
Pavel Milenovský
Libor Hnyk
Kamila Hnyková
Silvie Slavíková
Štěpán Plašil
Jana Dlabča Kroupová
Zuzana Setínková
Jitka Ščerbová
Leandra A. Freudová
Petr Adámek
Martin Adámek
Soňa Hnilicová

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
30
30
32
33
38
39
40
41
42
42
45
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Skály na Orlíku

KALENDÁŘ AKCÍ RAČ 2021

Royal Alpine Club

30.01

Jizerský LOB

organizátor:

Jenda Sedláček

6.02.

Jeseníky Boganův memoriál

organizátor:

Vláďa Weigner

19.-21.02.

Krušné hory-Kryšt.Hamry

organizátor:

Vláďa Weigner

27.03.

Otvírání skal

organizátor:

Míra Michlík

10.04.

Berounské Bučiny

organizátor:

Viktor Slavík, Pavouck

24.04.

VIPrahlý BAJKonur

organizátor:

VIPrahlo

24.04.

Boudecká rokle

organizátor:

Karel Berndt, Radka Koláčná jr.

08.05.

Jasoň & Drsoň

organizátor:

Hynek Urban, David Hart

15.x22.05.?

Choustník memoriál L.Koubíka

Dobříň
organizátor:

P.Koubík, Vl.Martinovský

29.-30.05.?

Hokří skály

organizátor:

Slávek Hokr

12.06.

Brdy

organizátor:

Libor Hnyk

18.09.

Slavkovský les

organizátor:

Vláďa Weigner

02.10. ??

Jizerské hory

organizátor:

Zdeněk Sedláček

09.10.

Prachovské vyhlídky

organizátor:

Honza Šabata, Venca kroupa

23.10. ??

Hon na lišku

organizátor:

Lucka Trdá, Vašek Klomínský

6.11.

Heřmáneckej Voryjenťák

organizátor:

Mirek Michlík, Alpin 1

12x19.11. ?

OBPH - horoorienťák

organizátor:

Štykar, Ploutvička, Kříž

3.-5.12.

Poslední slanění
ALPIN a RAČ

08.01.2022

Holý vrch - první slanění

HO Bohnice

svařené víno a tradiční horol. seminář

WRC

běžky LOB

WRC
běžky
běžky
OB

WRC

MTB-O
MTB-O

WRC

MTB-O

Survuval
skorelauf

WRC

MTB-O
horo

WRC

MTB-O

WRC

MTB-O

WRC

MTB-O

WRC

HOB

WRC

horo OB
noční OB

WRC

horo OB

horo, MTB
voda, lyže

horo
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RAČ
březen

2021

leden

únor

Po

4 11 18 25

1 8 15 22

1 8 15 22 29

5 12 19 26

duben

3 10 17 24 31

květen

červen

Út

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

St

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

Čt

7 14 21 28

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

Pá 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

So 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

Ne 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

listopad

prosinec

Po

červenec
5 12 19 26

2 9 16 23 30

srpen

6 13 20 27

září

4 11 18 25

říjen

1 8 15 22 29

6 13 20 27

Út

6 13 20 27

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

St

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

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

7 14 21 28

Čt 1 8 15 22 29

5 12 19 26

2 9 16 23 30

Pá 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

So 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

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

Ne 4 11 18 25

Sleva pro členy a hosty
horolezeckého klubu RAČ
Firma SPkolo, jejíž majitele znáte z různých cyklistických a orientačních akcí včetně našeho klubového seriálu WRC, poskytuje našim platícím členům a hostům na prodej zboží
a práci v cykloservisu velkou slevu: Sídlí v Olbrachtově ul.1 blízko Budějovického nám.

· 10 % na zboží
· 15 % na servis a vybrané produkty
· Na výrobky Specialized dle druhu zboží (zkuste, co s Michalem nebo Romanem
ukecáte :-)

Nárok na slevu se kontroluje podle aktuálního stavu seznamu na klubových stránkách –
viz „kontakty“
Otevírací dobu, informace o prodávaných výrobcích a zajímavosti z různých akcí klubu
SPkolo se dozvíte na jejich stránkách – odkaz logo v hlavičce na webu Rače.
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