ZÁVOD
ZKUŠENÝCH
DOBRODRUHŮ
V ORLICKÝCH
HORÁCH

ROZHOVOR S
AMERIČANEM
TOMEM
POSSERTEM

PŘEHLED
ZNÁMÝCH
TREKŮ
VE SVĚTĚ

STRANY 10–11

STRANA 3

STRANY 4–5

DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI

DOBRODRUH
Ročník II.

Číslo 4 / 98

Cena 18,– Kč; 22,– SK

Vladimír Nosek, třicetipětiletý chirurg z Jablonce nad Nisou,
vylezl letošního 19. května spolu s Radkem Jarošem
z Nového Města na Moravě jako třetí a čtvrtý Čech
v celkovém pořadí na nejvyšší horu světa, Mount Everest.
Dvě poměrně neznámé horolezecké tváře (oba na fotografii vpravo,
V. Nosek napravo) tím překvapily českou horolezeckou scénu,
jejíž četní matadoři se o Everest v minulosti neúspěšně pokoušeli.
Výstup byl o to cennější, že byl uskutečněn v rámci malé expedice,
bez použití kyslíku a navíc ze severu, z tibetské strany severním
žebrem a severovýchodním hřebenem. Tedy trasou, která je
považována za těžší cestu než klasický výstup z Nepálu přes Jižní
sedlo, kterým dosáhla Everest naprostá většina z jeho dnes již
stovek úspěšných dobyvatelů. V. Noska jsme vyzpovídali na Malé
Skále, kam si odskočil ze své obvyklé mountainbikové projížďky
po Jizerských horách.

Vladimír NOSEK:

EVEREST
ZE SEVERU A BEZ KYSLÍKU

Úspěšná everestská expedice neby−
la příliš početná. Jak vlastně vznikla
a jaké měla členy?
Expedice byla složená ze členů jablo−
necké TJ Everest, která vznikla před je−
jím uspořádáním. Členové tohoto TJ
však pocházejí z různých míst Čech. Do
Nepálu nás odjelo osm, vedoucím expe−
dice byl Zdeněk Hrubý z Prahy, dále zde
byli kromě mne a Radka Jaroše Petr
Skalka z Mladé Boleslavi, Tomáš Kozák
z Prahy, Vladislav Drda z Bezuchova na
Moravě, Bohumil Blažek z Mladé Bole−
slavi a Jaroslav Hlava z Bozkova.
Na samotné stěně jsme se nakonec
střídali ve třech dvojicích, protože po−
slední dva jmenovaní onemocněli, a tak
nám perfektně poskytovali potřebný
„servis“ v základním táboře.
Jak byla expedice financována?
Neměli jsme žádného celkového
sponzora. Každý si platil účast sám, pří−
padně sháněl osobní sponzory. Tomu sa−
mozřejmě odpovídalo i naše materiální
zabezpečení, rozhodně jsme neměli v zá−
kladním táboře džípy a vlastní sprchy, ja−
ko řada expedic, která tam v té době by−
la s námi.
Jít bez kyslíku na Everest je v prvé
řadě záležitostí dobré aklimatizace.
Jak probíhala ta vaše?
Vyjížděli jsme z Káthmandú do Tibe−
tu a první noc strávili ve výšce 2500 met−
rů. Další noc pak ve 3,7 tis. metrech a zde
si udělali malý aklimatizační výstup do
4500 metrů. Poté jsme strávili dvě noci
ve 4200 metrech, zde jsme si udělali rov−
něž 600metrový aklimatizační výstup.
Pak jsme 13. dubna se Šerpy a náklaďá−
kem dorazili do základního tábora ve
výšce 5200 metrů. 18. dubna jsme byli
v předsunutém základním táboře ve výš−
ce 6400 metrů. Sem materiál vynesli jaci.
V této výšce a výše jsme pak strávili 6
týdnů, neboť jsme ho opustili 31. května.
Z předsunutého základního tábora je to
asi hodinu cesty pod stěnu. 21. dubna
jsme postavili tábor číslo 1 v 7000 met−
rech, ten se skládal ze dvou stanů. 25.
dubna tábor číslo 2 v 7700 metrech – to

Předsunutý základní tábor s Everestem v pozadí.
byl jeden stan. Poté jsme vynesli materiál
do 8000 metrů a 6. května jej ještě popo−
nesli do 8300 metrů. Chtěli jsme již vyra−
zit nahoru, ale právě začínal „death−
stream“, smrtící vichřice. Urychlený se−
stup nám asi zachránil život. Vichřice
stany všech expedic postavené nad 7000
metrů smetla dolů či zničila k nepoužití.
15. května jsme znovu vyrazili a stavěli
poničené tábory. V noci z 18. na 19. květ−
na bylo ideální počasí a s Radkem jsme
přespali s jedním spacákem ve výšce
8300 metrů. Ve čtyři hodiny ráno jsme
vyrazili k vrcholu. V půl sedmé jsme by−
li ve výšce 8500 metrů a ve 14.30 na vr−
cholu. Mohu potvrdit, že na vrcholovém
hřebenu se kyslíku skutečně nedostává
a na každé čtyři kroky jsme potřebovali
dýchací přestávku. Za čtyři hodiny jsme
pak byli zpět ve výšce 8300 metrů. Dru−
hý den po nás pak vyrazil Zdeněk Hrubý
sám, ale kvůli opožděnému odchodu do−
šel pouze nad 8600 metrů.
Jak vůbec fungovaly vztahy v expe−
dici?

Nebylo to žádné vojenské tažení, vše
fungovalo na základě dohody a všichni
se střídali na černé práce. Nebyly zde
praktické žádné osobní třenice – po této
stránce fungovala expedice naprosto per−
fektně. Vedoucí uplatňoval svoji „moc“
spíše zkušenými radami.
Jsi doktorem, mohl jsi provádět
četná sebepozorování. Jak se na orga−
nismu podepíše šestitýdenní pobyt ve
výšce nad 6400 metrů?
Šest týdnů v této výšce je podle mě
maximum, co zde lze vydržet, protože
neustále fyzicky chátráte. Je to naprosto
evidentní – ztrácíte výkonnost a váhu. Já
sám jsem podle svých odhadů ztratil me−
zi 6. květnem a 19. květnem tak 20 % vý−
konnosti. Co se týče váhy, funguje tu tzv.
„autokanibalismus“ – tělo stravuje svaly,
tuk jen v omezené míře. Dva kluci ztrati−
li během pobytu 18 kilo, já 10 kilo. Nej−
méně zhubl Zdeněk Hrubý, který už
v tom umí chodit – ztratil pouze 9 kilo.
Váhu přitom neztrácíte kvůli výkonu, ne−
boť expedice na osmitisícovky není trek,

kdy chodíte své penzum každý den. Zde
většinu času trávíte v základním táboře
a jednou za čas podáte těžký výkon.
Chtěl bych také říci, že jsme spolu
s dalším doktorem v expedici nasbírali
spoustu dat o dehydrataci organismu ve
velkých výškách, která nyní zpracovává
doc. Bunc z FTVS.
Dělal jsi si coby doktor před odle−
tem na expedici nějaké speciální testy
výkonnosti či připravil speciální tré−
nink?
Naposledy jsem si měřil objem plic
ještě na vysoké škole a měl jsem 7,2 lit−
ru. Jinak jsem žádné testy nedělal. Nemá
to reálný význam. Myslím, že schopnost
vylézt na tyto kopce je dána za prvé ge−
neticky, dále pak momentální fyzickou
a psychickou kondicí. Co se týče trénin−
ku, je to pro mě v mém povolání obtíž−
nější, protože mám časté noční i denní
služby. Co nejvíce jezdím na kole a bě−
hám v létě i v zimě po Jizerských horách.
Je známo, že jsi před Everestem na
žádnou osmitisícovku nevylezl. Jaká
je vlastně tvoje horolezecká „biogra−
fie“?
Lézt jsem začal po příchodu na vyso−
kou školu v roce 1981. Ze začátku to by−
ly skály okolo Prahy, poté zimní a letní
Vysoké Tatry, Rumunsko. Vydělávali
jsme si výškovými pracemi, a tak jsem
o prázdninách hodně jezdil do Ruska –
byl jsem tam celkem 10krát, hlavně na
Kavkaze, třikrát na Pamíru, jednou na
Ťan Šanu. Celkem sedmkrát jsem zde
byl na sedmitisícových kopcích, včetně
Piku Komunizmu v roce 1986, což byl
před Everestem můj nejvyšší vrchol. Ješ−
tě před revolucí se nám s oddílem poda−
řilo dvakrát vyjet do Dolomit a Alp,
a když se otevřela hranice, tak jsme zača−
li jezdit do Alp a udělali nějaké ty klasi−
ky kolem Mont Blancu. Po roce devade−
sát mi z různých pracovních, rodinných
či finančních důvodů uteklo několik ex−
pedic na osmitisícovky, i když jsem si
chtěl zkusit, jak to půjde nad 8000 metrů
na nějaké menší osmitisícovce. Vyšlo to
až letos.

V. Nosek spolu s domorodcem.
V době, kdy jste byli v základním
táboře, zde rovněž pobývala slovenská
expedice, jejíž dva členové vylezli na−
horu s kyslíkem a vynesli tam vlajku
HZDS. Další, Vlado Plulík, se vzbouřil
a šel nahoru sám bez kyslíku, což mu
poté doma přineslo odsuzovací kam−
paň v provládních médiích, ale i ob−
rannou reakci devíti členů expedice.
Cítili jste, že ve slovenské expedici je
napjatá atmosféra?
Mezi námi a slovenskými lezci pano−
valy výborné vztahy, vzájemně jsme si
pomáhali. Ostudné bylo vedení expedice
reprezentované panem Ondrušem. Z pří−
mé konfrontace s politickými manýry
leadra HZDS v horském prostředí člově−
ka mrazí v zádech. Vlado Plulík byl v do−
bě výstupu nejlépe fyzicky disponova−
ným účastníkem slovensko–čínské expe−
dice a bylo dobře, že se rozhodl jít na
vrchol bez použití umělého kyslíku.
V letošní jarní sezoně ze severu kromě
Vlada, mne a Radka na vrchol bez kys−
líku nikdo jiný nevystoupil. Před námi
vystoupilo ze severu bez kyslíku na vr−
chol pouze 16 horolezců.
Co plánuješ do budoucna?
Mne samotného láká v nejbližších le−
tech výstup na nejvyšší horu Antarktidy.
Naše skupina rovněž plánuje expedici na
K2.
MILOŠ KUBÁNEK
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Výprava u příležitosti dvojího výročí Jana Eskymo Welzla

POLÁRNÍ PES
DO RODIŠTĚ POLÁRNÍKA

peníze odjíždí opět do Evropy. V roce
1929 je v Československu, v Praze se po−
kouší navázat spolupráci s Pavlem Eisne−
rem, ale k napsání knihy nikdy nedošlo.
Welzlovo jméno se stává známým, byl
přijat i prezidentem T. G. Masarykem.
Potom odjíždí do rodného Zábřehu a do
Brna, kde se setkává s redaktory Lido−
vých novin Edvardem Valentou a Bedři−
chem Golombkem. Téměř čtyři měsíce
spolupracuje s novináři a průběh rozho−
vorů stenografuje paní Golombková.
Z vyprávění vznikají knihy „Třicet let na
zlatém severu“, „Po stopách severních
pokladů“, „Ledové povídky“ a „Trampo−
ty eskymáckého náčelníka v Evropě“.
Welzl o svých arktických dobrodruž−
stvích vypráví i na veřejných vystoupe−
ních a v brněnském rozhlase. Knihy mají

Jan Eskymo Welzl na stylizované ateliérové fotografii.

ARKTIDA V SRDCI

Jan Welzl se narodil 15. srpna 1868
v Zábřehu na Moravě a dětství prožil
v hokynářství maminky v domě na Hor−
ním náměstí. Z těch dob také pochází je−
ho první přezdívka: Tvarohový Hanes.
Jenda však u „tvarohu“ nezůstal, vyučil
se zámečníkem a po smrti rodičů (v roce
1893) se vydává na svou impozantní ces−
tu světem. Welzl nejprve vyrazil pěšky
do Janova, odtud již jako námořník do
Severní Ameriky, nazpět přes Atlantický
oceán podél pobřeží západní Afriky ke
Stolové hoře a Indickým oceánem do
Vladivostoku, Port Arthuru, a odtud k si−
biřskému jezeru Bajkal. Zde pracuje jako
zámečník na stavbě transsibiřské magis−
trály mezi Irkutskem a Vladivostokem.
Na jaře roku 1895 vyrazil Jan Welzl
s dvoukolovou károu taženou koníkem na
velkou cestu napříč Sibiří: přes Krasno−
jarsk, Oleminsk, Jakutsk, Verchojansk,
Sredne–Kolymsk, Nižne–Kolymsk. Zde
vyměňuje koníka za sobí spřežení a putu−
je k Medvědím ostrovům a přes Koljucin,
Tadeusz, Kotelnyj až do Beringova průli−
vu k ostrovu sv. Vavřince, až se konečně
usazuje na Novosibiřských ostrovech.
V letech 1898–1924 žije Welzl na No−
vosibiřských ostrovech v důmyslně upra−
vené umělé jeskyni. Společně s Eskymá−
ky, velrybáři a dobrodruhy lovil kožeši−
novou zvěř, věnoval se zámečnické práci
a úspěšně obchodoval. Na dlouhých ces−

tách prošel Arktidou. Se psím spřežením
rozvážel poštu a zásoby, plavil se po ka−
nadskoamerických řekách, na Aljašce rý−
žoval zlato. V roce 1903 se stal dokonce
náčelníkem Eskymáků v oblasti Nové Si−
biře. Podnikavý Welzl čile obchodoval –
s kožešinami a mamutími kostmi, s vlast−
ní zručností: obchodoval a bohatl.
Dramatický zvrat nastal v jeho životě
v roce 1924, kdy se svým škunerem Se−
ven Sisters, plně naloženým vzácnými
kožešinami, ztroskotal u pobřeží Aljašky.
Americké úřady zjistily, že muž, který
připlul z Nové Sibiře a vydává se za esky−
máckého náčelníka, nevlastní pražádné
doklady. Proto ho vyhostily z USA jako
nežádoucího cizince. Jan Welzl se tak do−
stal zcela bez prostředků do hamburského
přístavu, kde se živil v docích jako příle−
žitostný dělník. Už v Hamburku pořádal
přednášky o svých cestách a dobrodruž−
stvích, připravil výstavu Mapy severních
oblastí a sestavil slovník arktických náře−
čí. Přes českou ambasádu navázal písem−
ný styk se spisovatelem Rudolfem Těsno−
hlídkem z brněnských Lidových novin.
Na základě jejich korespondence vydává
Těsnohlídek v roce 1928 v nakladatelství
Fr. Borového knihu „Eskimo Welzl“, kte−
rá o rok později vychází i ve Francii.
Welzl za honorář odplul zpět do Ame−
riky, ale na cestu až na Novou Sibiř pení−
ze nestačily. Proto přezimuje v Ontariu,
kde pracuje na bobří farmě. Za naspořené

grafické úpravě ji v roce 1997 pod titulem
„Cesta kolem světa 1893–1898“ vydalo
nakladatelství Paseka.
19. září 1948 Jan Eskymo Welzl umí−
rá v nemocnici Svaté Marie v Dawsonu
a je pochován na místním katolickém
hřbitově.

PĚŠKY NA NÁVŠTĚVU

Pondělí 20. dubna 1998. Vrchol pů−
vabného kopce, kterému obyvatelé Račic
dali prozaické jméno Krchovák (neboť se
klene nad místním hřbitůvkem), je zalit
ranním sluncem. Startujeme v plné polní:
sedmiletá aljašská malamutka Beryl od
tlustého eskymáka a moje maličkost. Be−
ryl krášlí sponzorský dar od firmy Sírius
– psí brašny, ve kterých si nese další
dárek od firmy Akino – krmivo Kiddo

Kapitán Jan, Jan vynálezce,
Arktický Bismarck, Moojak Ojak,
Pojídač medvědů – to všechno
jsou pseudonymy Jana Eskymo
Welzla, jednoho z našich
nejlegendárnějších dobrodruhů
všech dob, který v letošním roce
má hned dvě významná
jubilea: 130. výročí narození
a 50. výročí úmrtí.
u čtenářů obrovský úspěch. Za honoráře
odjíždí Jan Welzl v červnu 1929 do Ame−
riky. Přes Montreal, Skagway a White−
horse se dostává do legendárního Dawso−
nu. Ač se pokouší dostat na Novosibiřské
ostrovy, nemá 500 dolarů na kauci za
průchod územím USA. Proto se vrací do
Dawsonu, který leží v severní Kanadě na
hranicích s Aljaškou.
V roce 1932 vycházejí v angličtině
knihy Valenty a Golombka a i v zemi ne−
omezených možností se setkávají s ob−
rovským čtenářským ohlasem. Kniha
„Thirty years in the Golden North“ do−
konce obdržela cenu Book of the month
– 10 000 dolarů. Renomovaní novináři
z New York Times cestují do Dawsonu,
aby si ověřili identitu Jana Welzla.
V letech 1935 až 1948 žije český do−
brodruh v kanadském Dawsonu ve srubu,
který si vlastnoručně postavil, a se svými
eskymáckými psy. Často vyjíždí se psím
spřežením na lov, v létě se věnuje rybolo−
vu. V kraji je považován za geniálního
opraváře, který zvládne vše od šicích
strojů po lodní motory. Naplno se věnuje
své další vášni – vynálezu perpetua mobi−
le. Údajně v těchto letech vzniká jeho
manuskript „An der Reise um die Welt
1893–1898“ jako první část ságy Welzlo−
va putování světem. Rukopis byl psán
v němčině kurentem. Tuto knihu připravil
do tisku Rudolf Krejčí, profesor Univer−
sity of Alaska ve Fairbanksu. V krásné

Dnes již neexistující srub, ve kterém žil Jan Welzl v kanadském Dawsonu.
Energy. Energii však budeme potřebovat
oba. Z Račic nás čeká poctivých 160 ki−
lometrů lesních cest až do Welzlova ro−
diště Zábřehu na Moravě. Jeden den
z naší pětidenní cesty nás bude kvůli fo−
todokumentaci provázet jeden z nejlep−
ších světových ultramaratonců Tomáš
Rusek, který protentokrát vyměnil běh za
horské kolo.
Naše cesta „na sever“ vede romantic−
kým údolím Rakovce, je teplo a musím
dávat pozor, aby Beryl i s brašnami ne−
skončila ve chladných vodách. Ale to nás
už vítá Moravský kras, který září zápla−
vou žlutých a bílých sasanek. První noc
na zřícenině Holštejna je „welzlovsky“
mrazivá. Rtuť teploměru klesala na mi−
nus 4 stupně Celsia a spacáky dostaly
krajku z jinovatky. Druhého dne jsme
dali vale Moravskému krasu a půvabným
údolím Luhy zamířili přes Horní Štěpá−
nov na Pohoru. Zatímco večer Beruška
trávila Kiddo Energy a já instantní polév−
ku, salám a chléb, natíral jsem si otlaky
gelem, jehož tubu mi zanechal prozíravý
Tomáš. Při pohledu na mapu jsem podlé−
hal lehké depresi: za itinerářem jsme to−
tiž značně pokulhávali. Třetího dne jsme
se to s Beryl rozhodli změnit a hrábli si
pod našimi bágly na dno sil: cesta přes
Zkamenělý zámek, Javoříčské jeskyně,
Bouzov až na romantickou zříceninu
Cimburk měřila poctivých 60 kilometrů.
Spokojeně jsme usnuli ve hradním skle−
pení a pověstným cimburským stra−
šidlům nedali šanci.
Předposlední den našeho pěšího puto−
vání by nepochybně nadchl i lovecké
srdce strýčka Eskymáka. V liduprázd−
ném přírodním parku Bohdalov–Mar−
tinkov jsme uprostřed lesnatých kopců
na travnatých holinách pozorovali až tři−
cetihlavá stáda jelení zvěře. Pátého dne
nás meandrující Moravská Sázava při−
vedla do Zábřehu na Moravě.

WELZLOLOG

Vlastnoruční Welzlův nákres jeho perpetua mobile.

tvrdil, že ví o muži z tohoto města, který
žije na severu Kanady. Od té doby stopo−
val Welzlovy osudy takřka detektivně.
Kvůli korespondenci na Aljašku později
vyslýchala pana Lolka StB.
Ctibor Lolek vlastní největší sbírku
fotodokumentace a korespondence naše−
ho arktického dobrodruha. Mezi jeho po−
klady najdeme i nákresy a mapky, který−
mi Welzl doprovázel svá vyprávění. Při−
znám se, že když jsem je držel, chvěly se
mi ruce vzrušením. Pan Lolek má ve své
sbírce i původní kříž z dawsonského hro−
bu (dnes je v Dawsonu nový náhrobek).
V době mé návštěvy byla už většina ex−
ponátů pečlivě sbalena a připravena na
výstavu (vernisáž výstavy o životě Jana
Eskymo Welzla se uskutečnila v Zábřehu
11. června).

Ve Welzlově rodišti jsme s Beryl na−
vštívili devětasedmdesátiletého Ctibora
Lolka. Pan Lolek se s Janem Welzlem
osobně setkal jako devítiletý hoch, když
Eskymo navštěvoval jeho babičku. Wel−
zl dokonce slíbil malému Ctiborovi, že
mu pošle kožešinu ledního medvěda. Ta
však dodnes do Zábřehu nedorazila.
Ctibor Lolek se osobností Welzla za−
čal intenzivně zabývat od roku 1938, kdy
do Zábřehu přijel jakýsi námořník, který

Sedmiletá malamutka Beryl s pánečkem
při pomyslném startu nad Račickým
zámkem.
„V letošním roce kromě výstavy o Ja−
nu Welzlovi vzpomene Zábřeh na jeho
významná výročí umístěním pamětní
desky na domě na Horním náměstí, kde
měla Welzlova matka hokynářství.
A v parčíku u školy bude odhalena 170
cm vysoká socha Jana Eskymo Welzla
v životní velikosti“, informoval mě pan
Lolek a hladil Beryl po hlavě. A propos:
ta socha z maletínského pískovce bude
vlastně nadživotní, neboť Welzl měřil
pouhých 160 cm.

EPILOG

Naši cestu jsme zakončili v restauraci
Bořiny, kde kdysi Jan Eskymo Welzl po−
píjel pivo a pokuřoval svoje pověstné
krátké doutníky, když častoval zábřežské
štamgasty svými neuvěřitelnými příbě−
hy. I já jsem si zapálil dýmku a vypil jed−
no na paměť věhlasného poutníka. Kruh
se uzavřel: polární pes (nyní spokojeně
pospávající pod hospodským stolem) na−
vštívil rodiště našeho nejslavnějšího po−
lárníka.
JAROSLAV MONTE KVASNICA
Foto: Tomáš Rusek
Reprofoto: Vlastimil Homola
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Loňského roku jsme v čísle 2 přinesli
reportáž o cyklistickém Iditasportu, který
se koná v okolí aljašského Anchorage.
Aljaška je rájem extrémních závodů
a jejich počet zde se zvyšuje. Letos
počátkem března se zde pořádal druhý
ročník kuriózního IDITASPORT
EXTREME. Závodí se v něm, tak říkajíc,
„bez rozdílu vah“. Na startu
v zasněženém Kniku se sešlo šestadvacet
borců (z nich jedna žena), z tohoto
počtu bylo 18 cyklistů, 4 běžkaři,
3 závodníci skijöringu (musher
+ maximálně 3 tažní psi) a jeden běžec.
Tento závod nezná kategorie, rozhoduje
pořadí v cíli. Trať kopíruje legendární
trail závodu psích spřežení Iditarod.
Odvážlivce dělilo od cíle v McGrathu
neuvěřitelně tvrdých 350 mil. Jediným
běžcem na startu extrémního
vytrvaleckého podniku byl jeden
z nejlepších amerických ultramaratonců
a mezinárodně známá outdoroová
osobnost, pětatřicetiletý TOM POSSERT
ze Cincinnati, kterého jsme při jeho
návštěvě v Brně s chutí vyzpovídali.

strana 3
dvou jeho vynikajících závodů –
Transmoravského masochistického te−
rénního běhu na 167 km a dnes už pro−
slulého Moravského ultramaratonu – 7
maratonů v 7 dnech.
Co chystáš pro příští léta?
Především bych se chtěl zrychlit.
V příštím roce chci zaběhnout 100 km
pod 7 hodin. V příštích letech bych chtěl
absolvovat Westfield v Austrálii. Je to
těžký závod na 1000 mil non stop ze
Sydney do Melbourne. Také se připravu−
ji na Pacific Crest. Trať vede z Kanady
po hřebenech Skalistých hor a Kordiller
do Mexika a měří 2000 mil.
A na co se, Tome, těšíš v nejbližší
budoucnosti?
Na srpen. S Tomášem Ruskem jsme
utvořili dvoučlenný tým na mistrovství
světa v orientační 24hodinovce, který se
běží v kanadské Britské Kolumbii.
Díky za rozhovor a mnoho štěstí.
Tobě a čtenářům Dobrodruha taky.
(Post scriptum)
11. července ve 2 hodiny ráno odstar−
toval v Olešnici Transmoravský maso−
chistický terénní běh na 167 km s cílem
ve Vsetíně. Téměř po celou trasu neko−
nečného a tvrdého závodu běželi spolu
nejlepší Američana s nejlepším Čechem

Na startu v Kniku. Tom Possert zcela vlevo.

TOM POSSERT:

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE SE NEZPOTIT
Co počasí?
Tome, ultramaratonu se věnuješ už
V podstatě ideální. Slunečno, téměř
pěknou řádku let. Které závody pova−
bezvětří, teploty se pohybovaly od minus
žuješ za své nejlepší?
20 do minus 33 stupňů Celsia.
Především vítězství na 1000 mil v New
Kolikrát jsi spal?
Yorku v roce 1991. Třikrát jsem také zví−
Každou noc osm hodin. Jako jeden
tězil v závodě na 230 km z Údolí smrti na
z mála jsem měl stan. Platilo pravidlo:
nejvyšší vrchol Spojených států Mount
kdo chtěl zvítězit, stan kvůli váze neměl.
Whitney. V Toledu jsem v roce 1993 vy−
Byl to risk, vždyť mohla přijít sněhová
hrál 24hodinovku výkonem 254 km.
bouře. Jakmile přijmeš cizí pomoc, čeká
A velmi si cením i vítězství o rok později
tě okamžitá diskvalifikace. Já chtěl pře−
na Moravském ultramaratonu, který pořá−
devším závod dokončit.
dá Tomáš Rusek. Bylo to 10 maratonů za
Střídal jsi běh s chůzí?
10 dnů. Mám−li být upřímný, za svůj nej−
Ano, půl na půl.
větší výkon však považuji účast na letoš−
Co bylo nejtěžší?
ním Iditasport Extreme na Aljašce.
Nejhorší bylo pro mne moje astma.
Čím je tento závod specifický?
Vysadil jsem léky, které běžně užívám.
Každý účastník musí podepsat, že se
Moje léky se totiž musí aplikovat teplé.
závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí.
Potom mě v noci probudily zdravotní
Navíc ředitel podniku může vyloučit zá−
vodníka, o kterém si myslí, že na
Iditasport Extreme nemá zkušenos−
ti či síly. Závodníci si musí s sebou
nést bivakovací výstroj, potraviny
a vše potřebné. Nad trasou není
oficiální dohled, kromě kontrol−
ních stanovišť (checkpointů), kde
jsou letadla, a kde je také možno
doplňovat potraviny. Pokud se ti
něco stane na trailu, musíš důvěřo−
vat v Boha, Štěstěnu nebo v pomoc
domorodců.
Jak byla trasa značena a jak
jsi nesl svou výstroj?
Trať byla zřetelně projeta
sněžnými skútry a označena tyče−
mi s oranžovými body. Navíc čas−
to vedla po řekách Susitně,
Skwentně a Kuskokwimu, takže
s orientací nebyly problémy. Za se−
bou jsem táhl plastikové sáně, kte−
ré vážily 20 kilogramů.
Tom si „líže rány“ na jednom z checkpointů.

problémy, dusil jsem se. Musel jsem lé−
ky ohřát. Jakmile jsem je opět začal uží−
vat, bylo po problémech.
Co jsi jedl?
Neodhadl jsem jídlo, jedl jsem málo
kaloricky. Kvůli úspoře času s vařením
jsem pojídal pouze energetickou nemrz−
noucí stravu v tubách. A pil studenou vo−
du. Jediné teplé jídlo jsem si koupil na
jednom checkpointu – 3 hamburgery.
Každý stál na české peníze 250 Kč. Ale
byly fakt dobré.
Chtěl jsi někdy vzdát?
Pomýšlel jsem na to na jezeře Finger
Lake. Ten úsek byl těžší, než jsem před−
pokládal. Byl hluboký měkký sníh. Když
jsem si večer připravoval večeři, tak
jsem při tom usnul. Vyspal jsem se a by−
lo po krizi. Dopoledne jsem předběhl 5
cyklistů a dostal jsem se na jede−
nácté místo v absolutním pořadí.
V čem jsi běžel?
V botaskách.
Proboha. A kolik jsi měl pono−
žek?
Jediné, ale goretexové ponožky.
Při pohybu jsem vlastně nikdy
mrazem netrpěl.
Jaká je nejdůležitější taktika pro
úspěch v Iditasport Extreme?
Rovnoměrné tempo, nesmíš se pře−
hřát. Nejdůležitější je se co nejmé−
ně zpotit. Při běhu na Aljašce jsem
poznával sám sebe. Během závodu
je třeba nemyslet na nic jiného než
na samotný závod. Nerozptylovat
se.
Jak jsi nakonec v závodě dopa−
dl?
350 mil z Kniku do McGrathu
jsem zvládl za 6 dní a 3 hodiny.

Tom Possert na trati Iditasport Extreme 98.
Skončil jsem celkově 17. Prvních 10
míst obsadili cyklisté (jediná žena byla
na 7. místě). Přede mnou byli ještě dva
závodníci ve skijöringu a také nějaký
cyklista. Pět účastníků vzdalo.
Tome, ty nejsi určitě v České re−
publice náhodou?
Přijel jsem na pozvání svého kamará−
da Tomáše Ruska. Chci se zde zúčastnit

– Tom Possert a Tomáš Rusek. Závěr
však patřil o patnáct let mladšímu Ame−
ričanovi. V cíli byl první Tom Possert
v čase 19 hodin 5 minut 45 sekund, dru−
hý Tomáš Rusek dosáhl času 19 hod.
28 min. 10 sec. Třetí místo vybojoval
Vlastimil Dvořáček v čase 21 hod.
45 min. 30 sec.
JAROSLAV MONTE KVASNICA

Kultovní pražský bikový obchod
nabízí kromě mountainbiků, „freestylů“, „bikechoperů“, bikové módy a součástek také

Trekkingová kola a vybavení
Objednáme,
zkomponujeme či osadíme
jakékoliv kolo dle Vašeho přání
Zasíláme kola i součástky
rovněž na dobírku.

Navštivte Katmar Bike Center,
40 metrů od stanice Hradčanská
trasy A metra,
ulice Pod Baštami 3, Praha 6
telefon: 02/32 85 33

V našem barovém videokoutku
můžete zdarma shlédnout bikové filmy dle Vašeho
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BACKPACKEROVY SVĚTOVÉ TREKY
AFRIKA

MAROKO, ÚDOLÍ MGOUN

Čtyři dny trvá cesta průsmykem
Mgoun, který býval frekventovanou ces−
tou pro karavany převážející datle, henu,
zlato a sůl od Sahary k severním přísta−
vům. Nyní ho používá jen hrstka míst−
ních obchodníků. Procházíte kolem ves−
niček, které mají biblický vzhled
a v nichž se pohybují muži se zahalený−
mi hlavami a vlajícími úbory jako za
dávných časů. Křovím a jalovčím pokra−
čujete vzhůru ke sněhu. Zimní paprsky
jsou šikmé a rozptýlené. Po šesti hodi−
nách dosáhnete dalšího průsmyku, Ti−
zi–n–Ait, kterému se říká „Průsmyk Ov−
ce s černýma očima“. Tady stojíte tváří
v tvář fantastickému bílému hřebenu přes
3500 metrů vysoké pohoří Mgoun, sou−

Známý americký trekařskoturistický časopis
Backpacker uveřejnil svůj přehled nejzajímavějších
treků ve světě. Přestože Američané řadu věcí vidí
jinak než oko Evropana, není bez zajímavosti
se na tento přehled podívat. A to tím spíše,
že pět z osmnácti mimoamerických treků našel

ASIE

NEPÁL, OKRUH ANNAPURNA

Cestou do průsmyku Thorung, 5180
metrů vysoko, můžete potkat nejrůznější
turisty oblečené do svetrů ručně plete−
ných z jačí vlny a do batikovaných košil
zdobených obrázkem Buddhových očí.
Je to tradiční oděv více jak 5000 cesto−
vatelů, kteří obcházejí masiv Annapurny
každý rok. Mezi pyramidami z kamení
se třepetají buddhistické modlitební pra−

Backpacker v Evropě! Tím nám Evropanům
připomněl mnohdy zapomínanou skutečnost,
že náš malý členitý kontinent nabízí jako žádný
na tak malém prostoru tolik přírodních skvostů
(i když řadě míst v Evropě je lépe se vyhnout).
Zde je tedy první část Backpackerova přehledu:

od lidí, ale návštěvníci nepálského Hi−
málaje si zamilují jeho obyvatele stejně
jako jeho scenérii. Na cestě mezi vesni−
cemi, z nichž některé sedí na okraji hro−
zivých strží, budete procházet terasový−
mi rýžovými poli, průsmyky dost vyso−
ko položenými na to, abyste pocítili
příchuť horolezectví. Projdete mezi dvě−
ma z nejvyšších světových velikánů –
Dhaulagiri a Annapurnou. Obě mají přes
8000 metrů. Pro rozdílné kultury, budd−
histickou a hinduistickou, a horské vy−
hlídky si možná tuhle cestu zapamatuje−

PÁKISTÁN,
CESTA DO ZÁKLADNÍHO TÁBORA K2

Druhá nejvyšší hora světa, 8611 met−
rů vysoká K2, se tyčí nad svými sousedy
v Karakoramském Himálaji severního
Pákistánu a jižního Tibetu. Na pá−
kistánské straně leží ve výšce 5000 met−
rů základní tábor. Cesta k němu vede
islámskými vesnicemi, klesá do ledovco−
vé morény a znovu stoupá obrovskou ře−
kou ledu. Na ledovci si dávejte pozor.
Mohli byste si vykloubit sanici, tak úch−
vatná je scenérie. Podél cesty vystupují
nejúctyhodnější skály a ledové stěny na
světě, až do Concordie, kde se na úpatí
K2 setkávají tři ohromné ledovce. Na
okružní cestu potřebujete alespoň 12 dní,
ale doporučuje se několik dní navíc, aby
vás nezaskočily výmoly na cestě nebo
špatné počasí a abyste si prohlédli také
okolí základního tábora.

SEVERNÍ THAJSKO

Výstup na africké Kilimandžáro dnes již v osamění nelze podniknout.
část Atlasu. O dalších pár hodin později
vystoupíte do vesnice Talat Righane.
Nízké okrově zbarvené domy vypadají,
jako by samy vyrostly ze země. Všichni
muži nosí šedohnědé beduínské pláště,
ženy mají na čele komplikované indigo−
vé tetování a barví si dlaně a prsty henou.
Visací náušnice, stříbrné, tyrkysové
a jantarové, se jim při chůzi kývají. To−
hle je srdce marockého Vysokého Atla−
su, velikého pásu hor, který odděluje se−
ver Afriky od Sahary. A nepochybně se
jedná o jednu z nejfantastičtějších turis−
tických cest na celém kontinentu. Nejen−
že traverzuje velkou oblast, ale pokraču−
je dolů údolím Mgoun, tak izolovaným,
že tam nikdy nepronikla žádná cizí síla.
Je to cestování zpět časem, do kultury
a způsobu života, který nijak nesouvisí
se Západem a nemá žádný vztah ke 20.
století.

TANZÁNIE, KILIMANDŽÁRO

Samotné jméno Kilimandžáro zazvo−
ní silou a výstup na legendární horu je
nepochybně africkou klasikou. Vrchol je
sice 5895 metrů nad mořem, ale nejde
o technicky náročné lezení, spíš o zdlou−
havé pachtění se do kopce. S věčnou
sněhovou korunou je Kilimandžáro
uprostřed africké krajiny ohromující. Je
to jedna z nejdramatičtějších hor na ze−
měkouli. Lézt po jejím úbočí a stanout
na „střeše Afriky“ znamená mít konti−
nent rozprostřený u nohou. Nejpopulár−
nější je šest dní trvající cesta Marangu
Route, na níž míjíte horské chaty. Ná−
ročnější Machame Route, na které musí−
te používat jen stany, je atraktivnější.
Vine se mezi ledovci na jižní straně ho−
ry. Zákon vyžaduje, aby nosiči nesli veš−
kerou výzbroj a potraviny bez ohledu na
vaše přání.

porky a po celé délce horizontu se táhne
Dhaulagiri Himalaya. Vrcholy se vypí−
nají do výše 7900 metrů proti obloze
tmavé jako inkoust. Jsou zubaté, v mlze,
ledově hrozivé. Zlatý orel krouží unášen
vzdušnými proudy, stádo modrých ovcí
spásá divokou trávu mezi protěžemi
a keříky jalovce. Himálaj se táhne 1500
mil od Pamíru v bývalém Sovětském
svazu, přes Afghánistán, Pákistán, se−
verní Indii, Tibet, Nepál, Bhútán a zales−
něné svahy západní Číny. V těchto po−
hořích jsou nejlepší trasy v Asii a prav−
děpodobně na celém světě. A mezi nimi
kraluje Annapurnský okruh. Na této ces−
tě určitě nezažijete pocit, že jste první
sahib objevující Asii; ale důvody, pro
které byste měli právě tuhle trasu zvolit
za svou první vážně míněnou cestu, mo−
hou být právě ty, pro něž se stala nejna−
vštěvovanější na celém kontinentu. Na
dvacetidenním okruhu blízko hlavního
města Nepálu Káthmandú najdete dobře
vybavený řetěz malých vesnic a míst−
ních čajoven, jakož i horských chat, kte−
ré vaše první lezení velmi usnadní. Do−
ma možná rádi chodíte či lezete daleko

ANTARKTIDA

SUCHÁ ÚDOLÍ

Dvacet mil je dlouhá cesta údolím
Taylor, jedním z unikátních suchých
údolí v Transantarctic Mountains. Cesta
vede většinou po holé zemi, krajinou,
která vypadá jako vymrazené Údolí smr−
ti. Pod suchými horami s popraškem sně−
hu leží písečné duny. Ani stéblo trávy,
ani křidélko hmyzu se neobjeví v této
měsíční krajině, kde možná nepršelo od
konce pleistocénu a kde letní teplota je
–200 stupňů Fahrenheita. Dál v údolí
Taylor vás překvapí známky života. Me−
zi skalami uvidíte chlupaté stvoření veli−
kosti zlatého retrívra, jednoho z několika
mumifikovaných ploutvonožců objeve−
ných až 50 mil ve vnitrozemí, víc než
600 metrů nad mořem. Vypadají, jako by
zemřeli minulý týden, ale pomocí radio−
aktivního izotopu uhlíku C 14 bylo stáří
některých z nich určeno na 9000 let. Ant−
arktida nemá žádné pozemní predátory
ani hmyz, a tak zmrzlé zdechliny nevy−
dávají žádný zápach ani náznak rozkla−
du. Zatím si ticha bez ledu v suchých
údolích užívalo jen pár vědců a turistů.
Stékání polárních ledových čepiček do
moře tu brání hory. Nebezpečí, že by vás
přepadla noc, nehrozí. Na 78. stupni již−
ní šířky už jste vstoupili do království,
kde den trvá 24 hodin. Vzduch je tu tak
čistý, že ruší schopnost odhadnout vzdá−
lenosti. Dnes délku vašeho pobytu ovliv−
ňuje doba, jakou počká loď. Nejběžnější
přístup je helikoptérou z lodi. Brzy však
podnikatelé nabídnou delší výlety do té−
to oblasti.

INDIE, VELKÝ PŘECHOD
ZE ZANSKARU DO LADAKHU
Přechod z nížin hinduistické Indie
přes horské hřebeny do tibetské buddhi−
stické země Ladakh byl vždy jednou ze
zásadních himálajských cest. Politické
problémy v Kašmíru nutí nyní turisty za−
čínat cestu východněji než dříve, divoký
ráz klasické trasy se tím však nijak ne−
mění. Na této namáhavé pouti překročíte
devět vysoko položených průsmyků,
přebrodíte prudké řeky, projdete malými
vesnicemi, které dosud spatřily jen málo
lidí ze Západu. Užasnete nad budd−
histickými kláštery z desátého století,
které ukazují nekonečnost času v této
krajině. Jako většina lezců si pravděpo−
dobně najmete tibetské poníky a jejich
jezdce, aby vezli váš náklad. Jen občas se
ukáže backpacker, který ohnutý pod vel−
kým nákladem dokazuje, že taková cesta
je možná i bez cizí pomoci. Potřebujete
na ni šestnáct až dvacet dní.

Suchá údolí v Antarktidě.

OSTROV JIŽNÍ GEORGIA,
SHACKLETON ROUTE

ZAMBIE, ÚDOLÍ LUANGWA

Národní park Severní Luangwa je
ukázkou toho, jaká Afrika kdysi bývala.
Krajina plná lovné zvěře, bez silnice
a bez rozvoje. Díky úsilí Američanů
Marka a Delie Owensových, autorů „Plá−
če Kalahari“ a „Sloního oka“, si zvířata
opět zvykají na lidi beze zbraní. Kromě
několika přístupových tras tu nejsou žád−
né silnice a všechny výpravy za pozoro−
váním zvěře se konají pěšky. Cestou
vzhůru proti proudu řeky Mwaleshi mů−
žete natrefit na buvoly, lvy, slony, žirafy,
kudu, zebry, pakoně, hrochy, krokodýly,
vzácné černé antilopy a mnoho dalších
zvířat. Mají tu své vlastní podmínky
a své vlastní vztahy. Doporučuje se na
safari vyčlenit alespoň čtyři dny.

te víc než kteroukoli z těch, co jste kdy
prošli. Bude trvat tři týdny nebo i víc,
záleží na vašem tempu.

Po delším cestování Himálajem bývá
zvykem ohřát se před návratem domů do
Ameriky či Evropy na plážích Thajska.
S posledním zbytkem energie odjíždějí
horolezci do severního Thajska lézt
v nižších nadmořských výškách. Dokon−
ce ani odborníci nedoporučují žádnou
konkrétní zdejší trasu. Navrhují blíže ne−
určený lezecký zážitek v jedné z nejkrás−
nějších a nejpřátelštějších subtropických
oblastí Asie. Najdete zde horskou džung−
li s úzkými cestami, budete přecházet ře−
ky a půjdete proti proudu, polezete po
příkrých stráních bambusovým lesem do
izolovaných kmenových osad mezi rýžo−
vými poli a opiovými plantážemi. Než se

domluvíte s místním průvodcem, který
vás povede ode vsi ke vsi, můžete bydlet
v levném hostinci v Chiang Rai, Mae
Hong Son nebo Pai. Typický výlet trvá 3
až 7 dní.

Z klasického treku kolem Annapurny.

Sir Ernest Shackleton, vysazený na
břeh v Antarktidě spolu s 28 námořníky,
doplul v roce 1916 v otevřeném člunu na
velrybářskou stanici na ostrově Jižní
Georgia přes 80 mil divokým mořem.
Ostrov je 100 mil dlouhý a ledové hory
se tyčí skoro 3000 metrů nad mořem.
Shackleton však bohužel přistál na špat−
né straně ostrova. Vybral si proto dva
tvrdé námořníky a vydal se na cestu pěš−
ky, bez spacáků a se zásobami pouze na
tři dny, s patnácti metry lana a tesařskou
teslicí. Po 36 hodinách chůze divokým,
drsným terénem a spouštění se po vodo−
pádu s ledovými stěnami po obou stra−
nách, dosáhli velrybářské stanice v záli−
vu Stromness. Tak skončila jedna z nej−
větších expedic v historii, v níž byli
všichni nakonec zachráněni. Pokud si za
svůj život přečtete jen jedno expediční
vyprávění, vyberte si knihu Alfreda
Lansinga „Vytrvalost: Shackletonova
neuvěřitelná cesta“. S dnešním moder−
ním vybavením a znalostí terénu se
Shackletonova cesta stala klasickým, byť
poněkud
exotickým
přechodem
alpinského typu. V zaledněné oblasti bu−
dete potřebovat mačky a cepín. Cesta je
dlouhá asi třicet mil a je potřeba očeká−
vat divoké bouře, které už zvítězily nad
silnými výpravami. Doporučují se tři až
čtyři dny, máte−li počasí na své straně.
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EVROPA

FRANCIE A ŠPANĚLSKO, PYRENEJE

Cedule s nápisem „Fromage“ ukazuje
k pastýřské chýši primitivně postavené
z kamení. Kozí sýr ostře páchne. Tak ně−
jak může začít cesta z Lescunu do Ga−
varnie ve Francii. 70 mil fascinující py−
renejské vysokohorské cesty, která cel−
kem měří asi 500 mil, od Atlantiku ke
Středozemnímu moři. Vybraný úsek je
horská trasa, na níž procházíte pod štíty
světlých vápencových vrcholů, kolem
severských velikánů a pod ohromnými
ledovcovými kary. Půjdete po úzkých
klikatých pěšinkách, často po hřebeni.
Na severu zalesněná údolí padají do mlž−
né Francie, na jihu suché zaprášené rok−
le běží dolů do tetelícího se horka suché−
ho Španělska. Můžete si vybrat z cest po
obou stranách hranice a jednoduše si od−
skočit do španělského slunce, kdykoli ve
Francii zaprší. Často však mraky visí pří−
mo nad hranicí a šedivá stěna odděluje
jednu zemi od druhé. Podél cesty je řada
alpských chat s palandami, jídlem a mož−
ností setkat se s ostatními. Můžete dát ale
přednost osamělému kempování. Pokud
vám zbyde energie, vylezte na některé
vrcholy podél cesty, třeba na Grande Fa−
che (3000 metrů). Některé z nich však
vyžadují lezecké znalosti a vybavení. Na
španělské straně se můžete pustit do hlu−
bokých kaňonů, nádherný je zejména
Ordesa Canyon jižně od Gavarnie, s ma−
sivními vrstvami 1000 metrů vysokého
vápence ve žlutém, fialovém a červeném
provedení. Můžete tu strávit týden nebo
celé léto.

SKOTSKO, OD POBŘEŽÍ K POBŘEŽÍ

Nejhezčí putování v Británii je ve
skotské Vysočině. A nejlepší způsob, jak
ji poznat, je procestovat ji od pobřeží
k pobřeží, od Irského moře k Severnímu
moři. Hory, teskná pobřeží, zádumčivé
řeky a jezera, hluboké lesy, rozeklané

ko cizince, protože Švédi nosí vysoké ze−
lené gumáky, vyvinuté kdysi pro použí−
vání v horách. Lovecké chaty podél
Kungsleden vám umožní cestovat bez
výstroje, ale úžasná místa pro stanování
dělají z této oblasti ráj backpackerů. Vy−
razit můžete na měsíc nebo alespoň na
týden.

FRANCIE, TOUR DE LA VANOISE

Francie je protkaná dlouhými cestami
s názvem Sentiers de Grand Randonnée
(GR). Tato cesta, tvořená úseky GR5
a GR55, běží asi 50 mil krásnými Va−
noiskými Alpami, efektní oblastí se 107
vrcholy nad 3000 metry. Míjí ohromující
zasněžené hory, prochází rozpadajícími
se ledovci, hlubokými roklemi, elegant−
ními lesy a starými vesnicemi. Klasický
itinerář zůstává vysoko a v divočině.
Cesta je dobře značená, ale místy příkrá
a neschůdná, zkrátka opravdová horská
trasa. Kolem jsou malé chaty, zvané
útulny či boudy. Většina cesty vede ná−
rodním parkem Vanoise, takže kempová−
ní tam není dovoleno, i když nenápadné
bivaky na přenocování stranou cesty jsou
obvykle tolerovány. Rezervujte si týden.

KORSIKA, VYSOKOHORSKÁ CESTA

Korsika je velký ostrov ve Středo−
zemním moři. Patří k Francii, ale leží jen
50 mil od italského pobřeží. Hřeben ro−
zeklaných skalnatých hor vysokých až
2700 metrů probíhá celým ostrovem. 150
mil je dlouhá Vysokohorská cesta
(GR20), která vede od Conca na jihu do
Calenzany na severu. Je to obtížná trasa
s mnoha prudkými výstupy a v jedné čás−
ti je nutné lézt po čtyřech s pomocí fix−
ních lan. Podél cesty jsou boudy a rovněž
kempování je povolené, pokud respektu−
jete omezení na ochranu životního pro−
středí. Žulová scenérie je dramatická,
skalní věže a jehly se tyčí nad zalesněný−
mi údolími, která vypadají jako propasti.
Hory jsou pokryté sněhem polovinu ro−
ku, přestože tu panuje teplé středozemní

drapérie strašidelných lišejníků; žije tu
jediný horský papoušek kea. Počasí na
Novém Zélandu je mokré, přerušované
jedinečně modrou oblohou a mírným
teplem, stejně často však divokými bou−
řemi, které promění svislé stěny údolí ve
fantastickou sbírku vodopádů, nejúžas−
nější na této planetě. Takové meteorolo−
gické extrémy se mohou odehrát během
jediného dne. Na cestě do Milford Sound
dlouhé 33 mil vám poskytnou přístřeší tři
chaty. Správa parku v itineráři požaduje,
abyste se zastavili v každé z nich. Zajistí
se tím, že se nesrazíte s turisty, kteří jdou
před a vámi a nebo vás následují. Díky
tomu získáte iluzi relativní samoty,
i když sem přijíždějí tisíce turistů z celé−
ho světa. Záleží−li vám naopak na větší
svobodě, tu vám poskytne jiná velká tra−
sa v národním parku Fjordland. U průli−
vu vás čeká hotel a můžete se rozhod−
nout, zda zpátky poletíte nebo pojedete
člunem.

AUSTRÁLIE,
CESTA BLAHOVIČNÍKOVÝM LESEM
Trasy v Blue Mountains nad metropo−
lí Sydney ukazují, co v izolaci za 4100
milionů let dokázala flóra a fauna v již−
ním Pacifiku. Když opustíte Mt. Victoria
a budete klesat podél velkých červených
stěn pískovce do národního parku Blue
Mountain, půjdete kolem stromů, jejichž
listí vypadá jako modrozelená kůže. Po−
tkáte malé medvídky, kteří nosí mláďata
v šikovných kapsách, koaly. A stanete
tváří v tvář stvořením podobným hlodav−
cům, kteří váží přes 200 liber a dovedou
vás přeskočit. Jsou to samozřejmě kloka−
ni. Z vrcholků hor se zahledíte hluboko
do modrého oparu z eukalyptových par,
které se vznášejí nad těmito kopci a dá−
vají scenérii impresionistické zdání snu.
Cesta trvá dva dny.

TASMÁNIE

Pokud milujete pobyt venku, váš vý−
let do Austrálie by měl určitě zahrnovat
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Beskyd

stany pro všechny druhy turistiky
Nové modely ATAK
 lehké dvouvrstvé „kopule“,
 nepropustnost tropika až 4000 mm dle druhu materiálu,

podlahy přes 10 000 mm sloupce vody,
 horkovzdušně „zalepené“ švy,
 duralové konstrukce, rychlá stavba,
 nízké ceny, zimní slevy a záruka 24 měsíců!

HORIZONT
oblečení pro sport, turistiku a pobyt v přírodě
NOVINKA – tkanina SUPER BRETEXR
 paroprodyšný a větruvzdorný materiál,

poddajný a trvanlivý i za nízkých teplot,
 nepropustnost i přes 12 000 mm,
 horkovzdušně „zalepené“ švy

na speciálním zařízení firmy PFAFF

Kvalita pro náročné, ceny pro každého!

JUREK S+R

výroba a firemní prodejna
739 13 Kunčice pod Ondř. 304
tel.: 0656/85 00 32, fax: 85 01 08
http: //frenstat.cesnet.cz/~jureksr/
e–mail: jureksr@frenstat.cesnet.cz

VYCHUTNEJTE SUCHO A POHODU

VYBAVENÍ DO PŘÍRODY
O P R A V D U PRO KAŽDÉHO

Momentka z novozélandského Milford Track.
rokle a divoké ostrovy, to všechno uvidí−
te v jediném dni. Ve Skotsku je zvykem
naplánovat si svou vlastní cestu podle
mapy, a tak neexistuje žádná oficiální
trasa. Máte mnoho možností v nižších
i vyšších polohách. Můžete kempovat
venku, ale hostely, lůžka, snídaně, hote−
ly, to vše se dá zařídit. Na Vysočině po−
cítíte Sever, dotek divoké Arktidy, pocit
prostoru a svobody. Je tu také historie,
od prastarých brochs, okrouhlých ka−
menných pevností, po vypracované hra−
dy z pozdějších dob. 10 až 14 dní zpra−
vidla postačí.

ŠVÉDSKO, KUNGSLEDEN

Největší nezničená divočina v západ−
ní Evropě leží na sever od severního po−
lárního kruhu ve švédském Laponsku.
250 mil pěší cesty běží ze severu na jih,
srdcem této krajiny sněhem pokrytých
hor, obrovských jezer, mohutných řek,
hřmících vodopádů, hustých březových
a borových lesů. Kunsleden, Královská
cesta, která prochází čtyřmi národními
parky a přírodní rezervací větší než Lu−
cembursko. Mosty se klenou přes hlubo−
ké řeky čluny či nákladní lodě vás převe−
zou přes jezera. Cesta je poměrně suchá,
ale i tak vás lezecké boty hned odhalí ja−

klima. Léto může být nicméně velmi
horké, a tak budete za zbytky sněhu spíš
vděční. Doporučuje se strávit tu 2 až 3
týdny.

AUSTRALASIE

NOVÝ ZÉLAND, MILFORD TRACK

Peter Hillary, syn slavného pokořitele
Mt. Everestu, tvrdí, že nikdy neviděl nic
krásnějšího než zdejší scenérii: řady ro−
zeklaných vrcholů, vyčnívající ledovce
prudce klesající dolů do fjordů plných
křišťálově čisté mořské vody čeřené del−
fíny. Když se téměř neustálý déšť změní
v oslnivě modrou oblohu, každou rokli−
nou protékají kaskády vodopádů. Mil−
ford Track je nejznámější a nejpopulár−
nější turistická trasa na Novém Zélandu,
kterou projdete za čtyři dny. Ačkoli je tu
opravdu provoz a správa parku reguluje
zdejší turistiku, pořád ještě je to tak nád−
herné místo, že jeho lákání neodolá ani
takový světoběžník jako Hillary. Moto−
rovým člunem se dostanete přes hluboké
jezero k místu, kde cesta začíná. Dva dny
půjdete vzhůru údolími, která teprve ne−
dávno opustil velký ledovec. Z buků visí

i návštěvu „Jablečného ostrova“, Tasmá−
nie. Cesta z Cradle Mountain do Lake St.
Clair v národním parku Cradle Mountain
vede po pěšinách, které se v určitých čás−
tech roku mění v nesnesitelné bahno. To−
mu se nejspíš vyhnete od listopadu do
března. V Tasmánii můžete pít z jiskři−
vých jezer a ples, přejít šikmo po úbočí
strmých hor a s otevřenými ústy zírat na
prastaré sukovité borovice. Když budete
mít štěstí, během pěti dnů zahlédnete
i škodolibého tasmánského ďábla, jak se
prohání mezi stromy.
Příště: přehled nejznámějších
treků v Americe

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
NAJDETE:
z Rozhovor se světovou
horolezeckou legendou
Peterem Habelerem
a dalších více než 20 článků
o outdoorových sportech
a cestování

➤ BATOHY – řada klasik a speciál
➤ STANY – nové materiály testovány

➢ expedicí Nová Guinea 1997
➢ francouzskou expedicí Cho Oyu 1997

➤ VODOTĚSNÉ VAKY

➢ vodácké a speleo vaky
➢ canyoningové pytle

➤ SAMONAFUKOVACÍ MATRACE
Zastoupení firmy

pro ČR

GEMMA BRNO
Velkoobchod tel.: 0602/79 18 69
Prodejny ✶ zásilková služba
Mendlovo náměstí 15a, tel.+fax: 05/43 21 68 93
Pekařská 25, tel.+fax: 05/43 21 24 75

ORIENTACE
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ŠKOLIČKA PRAKTICKÉ ORIENTACE
PRO DOBRODRUHY – 2. DÍL

Není toho málo, co by se dalo
povídat o orientaci. Aby se to
vešlo do Dobrodruha, musíme
přistoupit na tichou dohodu. Ta předpokládá, že základní věci
o orientaci již znáte, nebo je budete umět nalézt ve stozích
existujících brožurek. Vřele doporučuji léty prověřené příručky
od našich autorů, např.: Na výlet s turistickou mapou, Pernice M.,
Rohlík J. (Olympia), O mapě a podle mapy, Rogl Vl. (Azimut),
Správnou stopou, Rogl Vl. (Olympia), Topografická busola, Tichý O.
(SPN), Turista čte mapu, Nigrin B. (STN), Škola orientačního běhu,
Koč B. (Olympia), Malá škola orientačního běhu, Lenhart Z.
(Olympia). Následující text je souhrnem praktických poznatků,
které jsem posbíral na tratích orientačních závodů, při turistickém
toulání, horolezeckých a skialpinistických výpravách. Snad vám
také budou k něčemu dobré.
JAK SE NAUČIT ČÍST MAPU?

Stále ji mít u sebe, dívat se do ní, kon−
frontovat skutečnost s mapovým obra−
zem v autě, autobusu, ve vlaku. Dívat se
z okna a předvídat, co přijde. Ani krok
bez mapy. Zkoušet orienťácké závody.
Znát dokonale mapové značky. Obrov−
sky důležité je pochopit vrstevnice. Cho−
dit po světě se zkušeným „mapařem“
a donutit ho, aby říkal vše, co mu táhne
hlavou když se orientuje, čeho si všímá,
jak uvažuje, jaké má „zarážky“… Říkám
tomu cvičení „PROPOJENÍ MOZKŮ“.
Doma zkoušet s kamarádem cestování
PRSTEM PO MAPĚ: kamarád čte ve
své mapě postup cestou necestou, prostě
kudy se mu to zrovna líbí a my se snaží−
me ve své mapě jeho cestu usledovat. Na
konci bychom měli všichni ukázat v ma−
pě stejné místo, kam jsme došli. Z počát−
ku „choďme“ spíše po cestách, později
i po vrstevnicích, údolíčky a po hřbetech,
lesem na západ až k potoku, po snídani
za sluncem až k rybníku a podobně. Čím
rafinovanější slovní popis cesty, tím to
bude zajímavější a pro pochopení mapy
přínosnější.

VZDÁLENOSTI V MAPĚ

Často postačí pouhý odhad. Na mno−
ha mapách je KILOMETROVÁ SÍŤ, te−
dy čtverečky, jejichž strana je rovna 1 ki−
lometru ve skutečnosti. S pomocí sítě se
dá rychle odhadovat, jak dlouhou cestu
máme před sebou. Severojižní čáry na
orienťáckých mapách jsou od sebe vzdá−
leny 500 „skutečných“ metrů. Praktické
je odměřit trasu v mapě POMOCÍ malé−
ho PAPÍRKU, jehož jednu stranu
ustřihneme tak, aby odpovídala např. 500
metrů v měřítku mapy. Zjistíme, kolikrát
se papírek vejde na naši trasu a jednodu−
chým vynásobením získáme vzdálenost
(viz následující obrázek). Dlouhá cesta

se dá odměřit PROVÁZKEM nebo „pro−
jet“ KŘIVKOMĚREM. ODPICHO−
VÁTKA sice slouží k poměrně přesné−
mu změření vzdálenosti, navíc k tomuto
účelu bývala na mapách vyhotovena tzv.
příčná měřítka, ale pro praxi je tato přes−
nost zbytečná a odpichovátko tedy není
v batohu nezbytné. SKUTEČNÉ VZDÁ−
LENOSTI budou vždy o něco delší. Jed−
nak jsme při měření naši trasu trochu
„narovnali“ (nepiplali jsme se s každou
serpentinou) a jednak jsme měřili
VZDÁLENOSTI VODOROVNÉ. Jestli
máte času nazbyt, pak si můžete spočítat
všechna převýšení na trase a vzdálenost
vodorovnou si pak přepočítat na skuteč−
nou, ale osobně to považuji za zbytečné.
Zkušený borec dokáže při plánování od−
lišit pět kilometrů v Polabí od pěti kilo−
metrů z Liberce na Ještěd. Myslím si, že
cílem není naučit se precizně přesně mě−
řit a přepočítávat vzdálenosti z mapy, ale
získat „CIT PRO MĚŘÍTKO“. Komu se
to podaří, může zapomenout na uvažová−
ní v číslech.

VZDÁLENOSTI V TERÉNU

V drtivé většině případů jsme schopni
vystačit s hrubým ODHADEM. Na krát−
ké vzdálenosti dohlédneme, stovku
i čtyřstovku známe z atletického oválu
a delší vzdálenosti potřebujeme zjišťovat
jen výjimečně. Bojíme−li se, že by cit
a odhad nestačil, nezbývá, než KROKO−
VAT. Na rovině pro chůzi platí přibližně
co krok, to 75 cm (asi 67 dvoukroků na
100 metrů), pro běh asi 125 cm (40

dvoukroků na 100 metrů). Orienťáci, ale
i turisté někdy používají KROKOVÉ
MĚŘÍTKO. Touto měrkou si pak odmě−
řují z mapy rovnou vzdálenosti v kro−
cích. Každý má jinak dlouhé nožky,
a proto by každý měl mít své osobní kro−
kové měřítko. Do kopečka bude nutno
pár kroků přidat, dolů ubrat. KROKO−
MĚR (pedometr), který počítá naše
dokroky, je efektní a poměrně spolehlivý
přístroječek, rozhodně se ale bez něho
obejdeme.
V prudkých stráních krokuje jen kroko−
vací maniak, zde je lépe se orientovat po−
dle situace a především vrstevnic. Určitě
se však snažte v první řadě získat cit pro
vzdálenost, protože v chumelenici na ly−
žích žádnou „brožurkovou“ měřící meto−
du neuplatníte a ve sjezdech neumí kro−
kovat ani ten krokovací maniak. Na ko−
lech můžeme používat „počítadla“, ale
protože jezdíme převážně po velkých
cestách, zvládneme odbočovat v pohodě
i bez nich.

TERÉN NA MAPĚ – malý příspěvek
k lepšímu pochopení vrstevnic
Na stařičkých mapách jsou namalová−
ny kopečky tak, jak je mapař viděl ze
svého kopečku, později chytré hlavy vy−
myslely šrafování, poměrně dokonalou
metodu znázornění terénního reliéfu,
avšak stále to ještě nebylo ono a mapy
hornatých krajů byly málo čitelné. Proto
ty nejchytřejší hlavy vymyslely VRS−
TEVNICE.
JAK BYLY VYMYŠLENY VRSTEVNICE?

Rozpoznat hřbítek od údolíčka chce tro−
chu cviku, ale pomůže i znalost zákona,
který říká, že vhloubené a vypouklé tvary
se musejí střídat. Mrkněte na to, znamén−
ko plus označuje hřbítky, mínus údolíčka.

Každá pátá vrstevnice může být zesí−
lena, to proto, aby se nám lépe počítalo
převýšení. Malé terénní tvary, které by
nebylo možné v použité ekvidistanci
dobře zobrazit vrstevnicí, se do mapy na−
malují speciálními značkami (lomy, rok−
le, rýhy, hráze, závrty…) nebo se použi−
je vrstevnice „doplňková“, vedená v po−
loviční ekvidistanci a malovaná je
dlouhými čárkami. Především pro
vykreslení tvaru plochých vrcholů si ma−
pař někdy troufne použít i „pomocné“
vrstevnice, vedené libovolnou nad−
mořskou výškou (malují se krátkými čár−
kami).
Čím jsou vrstevnice více nahuštěny,
tím je svah strmější, čím jsou „kudrna−
tější“, tím je terén členitější.
S vrstevnicemi si můžeme hrát. Je
možno malovat si profily krajiny, a to
z nejrůznějších směrů pohledu, sestrojit
si profil zamýšlené trasy, spočítat metry,
které vystoupeme a sestoupeme, zjistit,
zda z vyhlídky bude vidět kopeček na
vzdáleném horizontu, nebo zda ho zakry−
je bližší kopec. Pokud se nespokojíme se
změřením „vzdušných vzdáleností“, mů−
žeme si je za dlouhých zimních večerů
přepočítávat na skutečné.
Nejdůležitější je však vrstevnice „vi−
dět“ v terénu a umět je využít pro orien−
taci. Předem si řekněme, že dobrý mapař
by uměl putovat i podle redukované ma−
py, ze které by zbyla jen hnědá barva.
Využíval by tzv. ČÁRY A BODY TE−
RÉNNÍ KOSTRY. Bezpečně by tedy
chodil ÚDOLNICEMI – nejnižšími mís−
ty údolí (většinou zde teče voda),
HŘBETNICEMI – po nejvyšších mís−
tech hřbetů (většinou zde bývá pěšinka)
a ÚPATNICEMI – místy, kde údolí pře−
chází do úbočí. Body terénní kostry (vr−
choly kup, sedel a nejnižší místa
prohlubní) by mu sloužily jako jedno−
značná místa pro určení polohy (případ−
ně i k seřízení výškoměru), a tedy místa
vhodná pro nabrání jiného směru, který
by si pojistil buzolou a současně by vě−
děl, jestli bude pokračovat po vrstevnici
(bude „držet“ výšku), stoupat nebo klesat
kolmo na vrstevnice (tedy přímo nahoru
nebo dolů) nebo půjde šikmo svahem
(přetínat vrstevnice pod určitým úhlem).
V přehledném svahu by odhadoval, jest−
li se nachází v jeho polovině, třetině či
podobně, na nejvyšší místo kopce by vy−
stoupal i poslepu. V členitém terénu by
mu nedělalo problémy určit, co je hřbet
a co údolí, neboť kromě napovídajícího
mapového kontextu už ví, že údolí
a hřbety nemají jinou šanci, než se stří−
dat.

Vrstevnice je čára, která vždy spojuje
místa o stejné nadmořské výšce. Vrstev−
nice je možno vykonstruovat v libovol−
ných výškových rozestupech (ekvi−
distancích). Čím je ekvidistance menší,
tím vrstevnice zachytí více terénních de−
tailů. Vrstevnice jsou nejspolehlivější
složkou mapy, protože terén se dá měnit
jen buldozerem a to ještě dost pracně. Pě−
šinky zarůstají, silnice a domy se staví,
lesy kácejí, ale kopce a doliny zůstávají.
Když vám při putování přestanou souhla−
sit vrstevnice, určitě jste ZAKUFROVA−
LI. Tento výraz se používá pro situaci,
když jste jinde než jste chtěli, ale nevíte
kde. Ještě se ke kufrování vrátíme.
Vrstevnice se do mapy malují hnědou
barvou. Občas je vrstevnice přerušena
a je do ní vepsáno číslo, které říká, v ja−
ké nadmořské výšce vrstevnice vede.
Číslo nám pomůže, když potřebujeme
zjistit, kterým směrem svah stoupá a kte−
rým naopak klesá – je napsáno „hlavič−
kou“ do kopce. Sklon terénu poznáme ta−

VOLBA POSTUPU,
ANEB KUDY TO VZÍT?

ké podle potoků, řek a rybníků, které bý−
vají až na výjimky „dole“. Těmi
výjimkami jsou např. umělé kanály a ná−
hony (mohou vést i po vrstevnici sva−
hem), přečerpávací nádrže (na kopcích)
nebo rašeliniště a mokřiny (ve vrcholo−
vých horských partiích).
Abychom poznali, co je kopeček a co
prohlubeň, přikreslují se k vrstevnicím
krátké čárečky, SPÁDOVKY. Směřují
vždy od vrstevnice dolů. Sklon svahu na
následujícím obrázku tedy můžeme určit
jak podle spádovky, tak podle pramene
a vytékajícího potoka nebo vepsané kóty.

Pokud naše cesta má za cíl krčmu,
vzdálenou odtud kilometr rovně po as−
faltce, není co řešit. Jestli je náš cíl za de−
vatero horami a devatero řekami, pak tu
máme problém. Pokud se dobrodruzi nad
mapou nemohou shodnout na tom, která
cesta bude nejlepší, nemusí to být záko−
nitě tím, že jeden je chytrý a ostatní tomu
nerozumí. Ne vždy totiž existuje univer−
zálně nejlepší postup, který by byl nej−
lepší pro všechny a za všech okolností.
Většinou se vyskytnou asi takovéto mož−
nosti:
– nejkratší, ale hodně mapově složitý
a riskantní postup, často mimo cesty
a s překonáváním několika „drobných“
překážek („jakási“ ohrada, „nějaké“
skalky, „trošičku“ bažiny, snad přeskoči−
telný potok apod.). Bývá prosazován pod
názvem „ZKRATKA“ a jeho realizace
vyžaduje zpravidla nějaký ten azimut
a velkou dávku odvahy. Jeho velkou
předností je spíše to, že při něm bude
možno zažít nejvíce dobrodružství. Vzta−

huje se na něj zlatý výrok: „Poběžíme
zkratkou, je to sice dál, ale zato je tam
horší cesta“.

– tzv. „HURÁ–POSTUP“, což bývá
zdánlivě jednoznačná a jednoduchá cesta
k dalekému cíli, která je vymyšlena tak,
že se přehlédne překážka zásadního roz−
měru a ta je objevena až když rozjařené
dobrodruhy zastaví. Vzhledem k tomu,
že dobrodruzi se neradi vracejí, bývá
překážka zdolávána i za cenu obrov−
ských (časových a jiných) ztrát.
– POSTUP „OPATRNÝCH OBCHÁ−
ZEČŮ“, bývá prosazen po několika ne−
úspěšných předchozích „zkratkách“ se
slovy „pěkně pohodlně v klídku si to
obejdeme“. Obcházečka se většinou uká−
že jako krutě dlouhá až nekonečná, cesty
jsou daleko horší, než se dalo čekat a ve−
dou nezajímavými až ošklivými místy.
Po dosažení cíle, většinou za tmy, jsou
obcházeči vítáváni svými odvážnějšími
kamarády, kteří nepřestávají opěvovat
nádheru, kterou viděli na svém postupu –
malinové plantáže, skvělé koupání a uká−
ží i nalezenou hroudu zlata. Dobrodruh
„obcházeč“ nemůže dlouho usnout
a uzraje v něm rozhodnutí, že ve zbytku
života bude chodit azimutem.
– postup po spojnici prosazují ti, kteří se
včera podle brožurek naučili sejmout
z mapy azimut a rádi by tuto dovednost
konečně někde uplatnili. S demagogic−
kým tvrzením, že není třeba udělat ani
krok navíc, zlomí na svoji stranu línější
kusy a uskuteční svůj „AZIMUT ZA
KAŽDOU CENU“. Zprvu se neobchází
jediná tůňka či skalka a víra v magnetic−
kou střelku je bezmezná. Později se za−
čne obcházet kde co a zatímco lenoši si
libují, jak je jejich průvodce rafinovaný
a chytře se vyhýbá překážkám, aby se
pak vrátil do původního směru, ten je už
dávno žene nejstrašnějšími končinami
naslepo a věří leda v zázrak a buzolu má
v kapse. Když se rozhostí tma, zabivaku−
jí a litují ty, kteří šli těmi delšími cesta−
mi. Jen vůdce ví, že se ráno spletl o 180
stupňů a že se nacházejí někde daleko
mimo mapu.
– postup „NEROZHODNÝCH“ je kom−
binací uvedených postupů, přičemž jak

už to bývá, z každého je použita ta nej−
horší část. K rozhodnutí přejít na jiný po−
stup dochází vždy ve chvíli, kdy nejhor−
ší místo původního postupu je překonáno
a dokončení by bylo bezproblémové.
Kdo to má ale tušit, že? Kombinace po−
stupů patří k nejhorším možnostem.

JAK TEDY VYBRAT DOBŘE POSTUP?
– na dlouhém postupu jsou zpravidla
místa, kterými bychom měli projít (most,
soutěska, mezi rybníky, mezi kopci, kou−
sek výhodné cesty…). Tato místa nám
dlouhý postup rozdělí na několik kratších
úseků a postup na těchto úsecích pak ře−
šíme samostatně.

➧

(dokončení z č. 3/98)

Vymyslet optimální cestu z campu do
restaurace „Na kopečku“ znamená nejprve odhalit dva klíčové body A a B
a celý problém pak řešit jako volbu nejlepších postupů na vzniklých úsecích
CAMP–A, A–B, B–REST. Při řešení úseku
A–B si musíme vybrat ze dvou základních variant, buď jít přes bod C nebo D.
Rozhodnutí by mělo padnout až po prozkoumání postupů ACB a ADB. Úplně
nakonec se budeme trápit vymýšlením
postupu od mostu (B) k restauraci. Návrat do campu bude daleko jednodušší,
byť bude realizován tmou. Pravděpodobně se podaří prosadit následující postup: skutálet
se přímo do řeky, nechat
se unášet dravým proudem
až k Orlí skále a zakraulovat na levý břeh.

DALŠÍ CHYTROSTI

– zkušenost ukazuje, že
většina cest, s výjimkou ně−
kterých lesáckých svážnic
a uměle naprojektovaných
běžkařských tratí, má svoji
neúprosnou logiku. Vycho−
dili je lidé za mnoho a mno−
ho let a jsou výsledkem hle−
dání nejpohodlnější a nej−
kratší spojky mezi nějakými
dvěma místy. Proto naše
pokusy o zkratky bývají jen
zcela výjimečně úspěšné,
pokoušíme se totiž o něco,
co tady jiní vymýšleli a na−
kracovali celý svůj život.

Dobrodruh

z

ORIENTACE

4/98

Jde o to, že mapa někdy ke zkratkám vy−
bízí, protože ne zcela perfektně ukazuje,
jak to v terénu vypadá a proč cesta nějaké
místo obchází. Řešením je jít po cestě
a dívat se, zda v místě logické zkratky
neodbočuje nějaká pěšina (tím však roz−
hodně nechci nabádat ke zkracování ser−
pentin v chráněných oblastech!).
– postup dlouhým azimutem je ve stře−
doevropských podmínkách výhodný jen
zcela mimořádně (pokud se nejedná
o orientační závody)
– postup po dobrých cestách je orientač−
ně bezpečný, rychlý a ekonomický. Ze−
jména cykloturistům se vyplácejí i zdán−
livě velké objížďky, protože rozdíl mezi
jízdou a nesením kola není zanedbatelný.
–nejde−li to po cestách, pak se snažme
využívat postupy po čarách terénní kost−
ry, všude jinde bývá těžší orientace
a prodíračky strmými stráněmi stojí
mnoho sil a času
– směřujeme−li k malému, těžko nalezi−
telnému objektu, může tato skutečnost
ovlivnit i celkový výběr postupu. Vybe−
reme postup, ze kterého bude „dohle−
dávka“ snadnější
– v bouřce se vyhýbáme hřebenům
a vrcholům, při akutním lavinovém ne−
bezpečí se držíme naopak na hřbetnicích
(nebo doma v teple)
– v noci dáme přednost orientačně
jednoduššímu, byť o pár minut delšímu
postupu. Blouděním se ztrácejí hodiny
a nervy.
– KOPEC V CESTĚ, to je učebnicový
příklad na volbu postupu. Obejít či
neobejít, toť otázka. Odpověď záleží na
tvaru a výšce kopce, délce obcházečky
a kvalitě cesty přes vršek, ale i na tom,
zda pospícháme nebo spíše šetříme síly.
Jednoduchý návod neexistuje, musí se
nadělat zkušenosti. Zde jen pár postřehů:
– v noci a v protisvětle vypadá každý
kopeček hrozivě
– pozor na kopce s ubývajícím sklonem.
To, co vidíme a pokládáme za vrchol,
bývá jen první z řady „klamných“ ho−
rizontů. Tady nám mapa prozradí víc,
než pohled z úpatí.

Dobrodruh vlevo se poradil s mapou
a pochopil, že celý kopec a tedy ani
vrcholovou rozhlednu vidět nemůže. Kopec vypadá docela malinký, ale je to
tím, že je k vidění jen jeho třetina.
– při rozhodování se příliš neohlížejme
na to, že cesta přes kopec je v mapě zob−
razena jako horizontální průmět, její sku−
tečná délka není o tolik delší, jak by se
zdálo. Spočítat si to umí každý, tady je
jeden příklad:
Z Pece pod Sněžkou (750 m.n.m.) do pol−
ského Karpacze (600 m.n.m.) je to vzduš−
ně 8500 metrů. V cestě stojí Sněžka se
svými 1602 metry. Tipněte si, o kolik se
díky převýšení vzdušná vzdálenost pro−
dlouží. Hádáte−li pouhých 204 metrů, pak
jste se trefili. Překážkou je tedy převýše−
ní samo o sobě, nikoli prodloužená vzdá−
lenost. Teprve při sklonu svahu 45 stupňů
je šikmá vzdálenost o 1/3 delší než vodo−
rovná, ale na takovou „střechu“ těžko po−
vede přímá cesta. Pro představu: „černé“
sjezdovky ve Špindlu mají průměrný
sklon jen kolem 30 stupňů (Svatý Petr)
a 25 stupňů (Medvědín). Na každých 100
metrů převýšení (stoupání) počítejme asi
12 minut navíc (s batohem a lenoši až
15), což je doba, za kterou „obcházeči“
ujdou asi kilometřík. Takhle tedy může
vypadat v turistické mapě (1:50 000, E:
10 m) kopec, který je stějně rychlé obchá−
zet jako přecházet (viz obrázek vpravo).

snadněji, než vás nabádají brožurky. Pro
naše potřeby stačí držet v jedné ruce ma−
pu a ve druhé ruce buzolu (vodorovně).
Z buzoly nás v tuto chvíli zajímá jen
střelka. Podíváme se, kam ukazuje její
severní konec a mapu natočíme tak, aby
její severojižní čáry měly severojižní
směr. Víc netřeba! Nyní nám s postačují−
cí „turistickou“ přesností odpovídají
i všechny ostatní směry v mapě se směry
ve skutečnosti a severní (horní) okraj
mapy může začít obrůstat mechem a li−
šejníkem, neb je vystaven severním vět−
rům… Takto se orientuje mapa PODLE
BUZOLY, když si ji rozšlápneme, ne−
pohrdneme ani SLUNÍČKEM (zhruba
v 6:00 je na východě, ve 12:00 na jihu
a v 18:00 na západě, v jiné časy někde
mezi). Orientace mapy PODLE SITUA−
CE, kterou kolem sebe vidíme a v mapě
identifikujeme, je další možností a pro−
vádíme ji vlastně automaticky v průběhu
pochodu. Střelka z buzoly a sluníčko by
nás měly i nadále často kontrolovat, ze−
jména ve směrově choulostivých situa−
cích, viz dále. Jistě jste zaznamenali, že
doposud jsme z buzoly potřebovali jen
střelku, ničím jsme nekroutili a nic jsme
neodečítali na žádné stupnici. Mnoho do−
brodruhů to nikdy potřebovat nebude,
a tak vystačí s malým kompáskem.
Kompásek má navíc jednu „pedagogic−
kou“ výhodu: děti a začátečníci vůbec
bývají znechuceni složitostmi operací
s buzolou, mají zamotanou hlavu dekli−
nacemi, inklinacemi a azimuty „z mapy
a do mapy“. Často to stačí, aby doživot−
ně zanevřeli na vše, co s mapou a zem−
ským magnetismem souvisí. S malým
prostým kompáskem se spřátelí i mimino
a vůbec nevadí, že ty složitosti mu zůsta−
nou utajeny až na později. Naopak! Dob−
rým cvičením na UDRŽENÍ ZO−
RIENTOVANÉ MAPY je otáčet se ko−
lem své osy a mapu přitom v rukách
protáčet tak, aby zůstávala stále zoriento−
vaná.
KAŽDÝ POSTUP SE DÁ ZAJISTIT,
nikdy nemusíme jít jen „tam někam“.
Vedou nás ORIENTAČNÍ LINIE (cesty,
pěšinky, ale i potoky, okraje lesa, ploty
a čáry terénní kostry, viz. výše), o přesné
poloze nás ujišťují ORIENTAČNÍ BO−
DY (křižovatka, odbočka, domek, kří−
žek, rybníček a body terénní kostry).
Spojnice několika orientačních bodů, na
které dobře vidíme, nás povede i v terénu
bez orientačních linií. Při postupu po li−
nii bychom se neměli upnout jen na jed−
nu stranu linie (většinou to bývá ta, kde
vyhlížíme odbočku nebo to, co hledáme),
ale kontrolovat si pozici i podle strany
druhé. Vždy mít připravenu ZARÁŽKU,
nejlépe tak, že si položíme otázku: „Co
by se stalo, kdybych přešel, co bych vi−
děl, kdybych minul…?“ Asi nejspolehli−
vější jsou TERÉNNÍ ZARÁŽKY („za
srubem se začíná terén svažovat“). Dob−
ře poslouží markantní linie (jdoucí kol−
mo na náš postup) či výrazné body. ZA−
RÁŽKOU V ZÁLOZE je i POCIT
VZDÁLENOSTI, nebo přímo KROKO−
VÁNÍ, když jiné zarážky neexistují.
Při pohybu podle mapy platí zásada:
BÝT STÁLE V PŘEDSTIHU! Tedy ne−
říkat udiveně: „Ejhle nějaký domeček,
ejhle nějaká studánka, jestlipak je také
v mapě?“, ale naopak:„Teď za zatáčkou
by měl být po pravé straně nějaký domek
a 100 metrů za ním vlevo pak pra−
men…“.
Při absenci linií i bodů, které by nás
vedly, zbývá použití SMĚROVÉHO PO−
STUPU. Nemusí to být hned známý azi−
mut, nastavený v buzole. Pro kraťoučké
úseky postačí pečlivě zorientovaná mapa
a směr podle ní „od oka“ prodloužený do
reálu, podepřený dalšími možnostmi, ja−
ko je odhadnutý ODRAZ OD POSLED−
NÍ LINIE (základní úhly 30, 45, 60 a 90
stupňů má každý v oku). Poněkud přes−
nější možností je SMĚR URČENÝ
HRANOU BUZOLY. Je to velice rychlé
a jednoduché, byť jednorázové určení
azimutu. Delší hrana buzoly se přiloží na
mapu na směr, kterým

REALIZACE POSTUPU PODLE MAPY
Kdyby orientační běžec zakopl, sku−
tálel se do rybníka a vynořil se z vody,
měl by stále ZORIENTOVANOU MA−
PU, tedy pokud je to dobrý orientační bě−
žec. Pro dobrodruha by to měla být také
samozřejmost: vždy, když postupuje po−
dle mapy, musí ji mít zorientovanou. Za−
pomeňte na složitosti, mapa se orientuje

chceme vyrazit a pak se mapa i s při−
tisknutou buzolou pečlivě zorientuje po−
dle střelky. Až se tak stane, bude hrana
buzoly docela přesně ukazovat, kam jít.

Rychle si tento směr zapamatujeme a vy−
kročíme. Pokud bychom za chvilku po−
třebovali směr ještě jednou určit, musíme
postup opakovat. Nastavení PŘESNÉ−

HO AZIMUTU popisují snad všechny
brožurky a také návody přiložené k bu−
zolám. Zde tedy jen poznámečku: při od−
měřování azimutu z mapy není nutno,
aby byla mapa zorientovaná ani vodo−
rovná, jak se často píše. Jde jen o změře−
ní úhlu v mapě a jeho nastavení do buzo−
ly. Ten úhel (mezi severojižními čarami
a směrem postupu) bude stále stejný,
i když bude mapa třeba vzhůru nohama.
PŘESNOST dosahovaná PŘI PO−
STUPU AZIMUTEM a krokováním ne−
ní taková, abychom o hledaný objekt
vždy „zakopli“ a musíme počítat s menší
odchylkou. V závěru je dobré se hodně
rozhlížet, ve více lidech postupovat
v rojnici a při neúspěchu začít od dosaže−
ného bodu kroužit a zvětšovat poloměr.
Na sto metrů dlouhém azimutu počítejme
se šířkou úchylky 10–15 metrů, na půlki−
lometrovém to bude už 30–40 metrů, po
kilometrovém azimutu můžeme skončit
i víc než 60 metrů vedle bodu, ke které−
mu jsme směřovali.

Při hledání pramene je posledním jistým bodem rozcestí s domkem a lesní
školkou (1). Víc než pravou stranu, kde
je jen odbočující pěšinka s nejasným
začátkem (2) a přehlédnutelná prohlubeň (3), je dobré si hlídat stranu levou:
lomík (4) by naší pozornosti uniknout
neměl, stejně jako odbočka za ním (5).
Pozici na rovné cestě si lze kontrolovat
i podle toho, pod jakým úhlem vidíme
vlevo vrcholek kopce (6). Konstatování:
„nesmím začít klesat!“ by mělo být bezpečnou zarážkou pro případ přejití
a svažující se terén by měl být registrován už v předstihu (7). Pro dohledání
pramene je vhodné použít směrový postup z místa 4 nebo 5. Vzdálenost je pak
dána začátkem klesání a není potřeba ji
krokovat. Malá záměrná odchylka vpravo bude vhodná.
Azimut bývá považován za orientační
modlu, za techniku č. 1, bývá vyučován
a přezkušován ve školách všech stupňů
a mnohdy jen mechanicky biflován,
a proto okamžitě zapomínán. V první řa−
dě si myslím, že je potřeba tuto jednodu−
chou úlohu POCHOPIT, ne se ji jen na−
učit, a v druhé řadě je nutno vědět, KDY
AZIMUT POUŽÍT. Byl jsem svědkem
toho, jak dvě nešťastné malé děti stály na
veliké cestě a zoufale kroutily buzolou
ve snaze dostat se azimutem
k první kontrole, která byla
od nich vzdálena asi 300
metrů přímo po oné velké
cestě. Kdo pochopí podstatu
azimutu, bude ho umět odmě−
řit z mapy a realizovat v terénu,
stejně jako naopak změřit v terénu
a přenést do mapy. Azimut
s obcházením překážky pak pro ně−
ho bude triviálním geometrickým cvi−
čením, které však v praxi téměř nevy−
užije.
V mnoha případech lze s výhodou vy−
užít toho, že náš zamýšlený směr je ná−
hodou skoro shodný s některým za zá−
kladních světových směrů (rovnoběžnost
s kilometrovou sítí) a nemusíme nic na−
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stavovat, prostě jdeme za střelkou (sever,
jih), nebo kolmo na střelku (východ, zá−
pad).

Kontroly: 1=kámen, 2=východní strana
oplocenky, 3=srub
Na druhou kontrolu stačí klopýtat ve
směru jižní střelky, ke srubu kráčet směrem východním. Nastavovat azimut je
zbytečné.
Při realizaci SMĚROVÉHO POSTU−
PU (azimutu) si vždy vyhlédneme v co
největší vzdálenosti nějaký výrazný
a snadno zapamatovatelný bod (např. bří−
zu mezi smrky) ve směru, který nám uka−
zuje buzola. Potom jdeme k němu a na
buzolu se díváme jen tehdy, pokud by
nám bod mizel z očí. Vidíme−li bod, mů−
žeme dokonce v klídku kličkovat a vy−
chylovat se ze směru. Až dojdeme k ně−
mu, znovu zaměříme co nejpřesněji buzo−
lou směr a hledáme další výrazný bod.
SMĚROVÝ POSTUP V KRAJINĚ
BEZ VÝRAZNÝCH BODŮ, především
po jednotvárné bílé pláni (ale i v noci
s baterkou) je obtížný, a proto je potřeba
si výrazný bod „vyrobit“ ze svého kama−
ráda. Vyšleme ho napřed až tak daleko,
kam vidíme a kam dokřičíme. Voláním
„doleva“ nebo „doprava“ ho umístíme
přesně ve směru našeho azimutu a pak
vyrazíme za ním. Kamarád na nás buď
počká, nebo může udělat značku a pokra−
čovat dál ve směru. Až dojdeme do „jeho
místa“, vše se opakuje. Podobně postu−
pujeme tehdy, když před námi stojí prud−
ké stoupání a my ho musíme zdolávat
serpentinami. Necháme kamaráda udělat
jednu „kličku“ a až se vrátí do správného
směru, buď ho stopneme a dojdeme, ne−
bo mu přikážeme, aby se v tomto místě
opět otočil do další kličky a další postup
nás obou bude na chvíli současný, až do
okamžiku, kdy dosáhneme místo kama−
rádovy obrátky. Na něm se zastavíme
a znovu ho necháme nad sebou dojít do
správného směru.

v údolí, které už zde začíná, pak nás te−
rén dovede až k němu

OŠEMETNÁ MÍSTA

Zkušený dobrodruh ví, že některá
místa jsou jako stvořená k tomu, aby se
v nich dělaly orientační chyby. Umí je
předvídat a umí si s nimi poradit. Jsou to
místa složitých křižovatek pěšin, velkého
množství podobných orientačních bodů
(hrozí PARALELNÍ CHYBA), terén bez
vodících linií, orientace v husté zástavbě,
podle velmi starých map, v oblastech či−
lého budovatelského ruchu apod. Zákla−
dem úspěchu je ROZPOZNÁNÍ SMĚ−
ROVĚ CHOULOSTIVÝCH SITUACÍ,
neboť to jsou chvíle, kdy NEPOUŽITÍ
BUZOLY JE HRUBOU CHYBOU
a hrozí vychýlení ze směru třeba i o 90
stupňů. JAK JE POZNAT? Jsou to:
– prostory bez záchytných bodů (pouště,
sněhové pláně, jednotvárné stepi)
– ztížená viditelnost, mlha, tma, vánice,
silný vítr
– odchod ze zatáčejících se cest do vol−
ného prostoru
– orientace ve velkých kulatých terén−
ních tvarech
– sestup z křivolakého hlavního hřebene
za špatné viditelnosti v místě mnoha po−
stranních rozsoch a bočních hřebínků (dá
se sestoupit na úplně opačnou stranu!)

– široká a nepřehledná (zarostlá) sedla,
zejména stoupeme−li k nim šikmo sva−
hem (hrozí, že mineme sedlo horem nebo
spodem, viz obrázek, hrozí otočení o 180
stupňů!)

– pohyb lesem při zatažené obloze (chy−
bí slunce jako vztažný bod)
– banální situace řešené v obrovské úna−
vě a rychlosti

BLOUDĚNÍ, ČILI KUFR
Pokud zjistíme zásadní a ne−
omluvitelný nesoulad mezi
mapou a skutečností, pak
jsme nejspíš ZAKUFROVA−
LI. Někdy to chvilku trvá, než
si přiznáme, že tomu tak je
a dlouho vzdorujeme, řka: „Ta
mapa už moc nesedí, ale na mě si
nepřijdou, já vím, že tuhle paseku
udělali nedávno, ta cesta už asi za−
rostla, domek zbourali…“. Někteří
dobrodruzi dokonce chvilku přemlou−
vají potoky, aby tekly do kopce a pak
zase střelku, aby ukazovala jinam.
Putujeme−li jako dobrodruh–samotář,
pak máme možnost opravovat výchylky
ze správného směru jen tak, že se ohlíží−
me zpět a srovnáváme se do směru vzhle−
dem k posledním místům, kde jsme za−
měřovali a která jsme schopni nějak iden−
tifikovat (stopy ve sněhu to umožňují).
V některých situacích je velice prak−
tické použít tzv. ZÁMĚRNOU OD−
CHYLKU. Při realizaci směrového po−
stupu buď již nastavíme směr na buzole
malinko doprava (či doleva) od bodu, ke
kterému chceme dojít, nebo se při postu−
pu stále nepatrně a vědomě odchylujeme
spíše na jednu stranu. Výhoda je v tom,
že pokud hledaný bod v koncovce neuvi−
díme, budeme vědět, kterým směrem od
nás téměř jistě leží.
Pro DOHLEDÁVKU MALÝCH OB−
JEKTŮ lze použít také následující triky:
– „zvětšit“ si ho tak, že hledáme nejprve
větší objekt v jeho blízkosti (odrazový
bod)
– „prodloužit“ si ho tak, že jeho polohu
vnímáme jako prodloužení směru nějaké
blízké linie
– odhalit „gravitační pole“ objektu, po−
kud leží na vrcholu terénního tvaru nebo
naopak v nejnižším místě, případně

JAK VYBLOUDIT?

– okamžitě buzolu ven z batohu, pokud
tam zahálí
– zorientovat mapu podle buzoly
– podívat se kolem a představit si okolí
jako mapový obraz, hledat ho v mapě
– dedukovat, kudy jsme šli, kde to napo−
sledy souhlasilo, kde se dalo chybně od−
bočit, kde hrozila paralelní chybka
– jak to bylo doopravdy? Podívat se na
právě absolvovaný úsek upřímněji, před−
tím jsme si mnoho věcí omlouvali a svá−
děli to na chyby mapy
– zaměřit se na tvar a sklon terénu, kde
se právě nalézáme, možná podobných
míst není v mapě mnoho a vyloučíme tak
prostory, kde určitě být nemůžeme
– pokud i po kontrole buzolou jakžtakž
souhlasí směr našeho postupu, pokračo−
vat dál na výrazné místo, které se podaří
v mapě identifikovat
– v horském terénu použít výškoměr, je−
li k dispozici a byl−li pečlivě nastavován
– poslední možnost: vrátit se zpět „po
svých stopách“
Zbývá udělat asi padesát let vlastních
praktických zkušeností a jsou z vás mis−
tři orientace. Přeji vám správný směr při
cestách za dobrodružstvím!
PETR ĎOUBALÍK

INFORMACE
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na to!“ je mi odpovědí. Vzápětí pilot pře−
šel rychle do bočního letu.
Šňůra je v pořádku, ale z polohlas−
ných projevů pilota a podle korun stromů
usuzuji, že má mírně řečno „plné ruce
práce“. Že mám pravdu, mi potvrzují je−
ho slova asi 100 m od protějšího břehu:
„Co se děje tady (má na mysli proudění
vzduchu), to jsem snad ještě nezažil. Má−
me tak sto metrů k cíli, tam to musí být
FOFR!!“.
Všechno je nachystáno, a tak je po
chvíli pomocná šňůra upevněna do kot−
vení. Vyžaduji si svolení k odříznutí po−
sledního pouta se zemí a vzápětí jsme ve
vzduchu opět volní. Krátký přelet nad
údolím a přistání. Blahopřeji pilotovi.
To, co předvedl v daných podmínkách, je
excelentní.
Na obou kotevních místech probíhá
usilovné natahování hlavního lana přes
údolí. Síly v přetahovaném a zanedlouho
i v napnutém lanu nepřetržitě vyhodnocu−
je měřící jednotka, u které je trvale obslu−
ha. Bez profesionálního nasazení všech
aktérů by tato akce mohla dopadnout vel−
mi špatně, protože lano vede nad rušnou
silnicí, dvousměrnou elektrifikovanou že−
leznicí a i na samotném Labi je poměrně
čilý provoz. HOTOVO! Ještě prvolezec,
osobně ředitel Labského traverzu, pan
Matýsek, prověřuje přejezdem traverzu
jeho spolehlivost a může se jít na rekord.
Nezbytné oficiality, regulérní přemě−
ření délky traverzu, notářské ověření a re−
kordman Zdeněk Kadlec se za potlesku
početných přihlížejících vydávána 953,63
m dlouhou cestu, v nejnižším bodě vedou−
cí asi 180 m nad terénem. Leze z východ−
ního břehu na západní, což znamená „do
kopce“, protože výškový rozdíl mezi
kotveními je 27 m. To mu nebrání, aby
uprostřed lana neudělal elegantní výmyk.
Inu, kdo umí… Rekord je překonán a bu−
de zapsán do Guinessovy Knihy rekordů!
Zájemců o překonání rekordního tra−
verzu je mezi přítomnými lezci dostatek.
Před povolením vstupu je však nutno
kromě legislativních podmínek úspěšně
absolvovat ještě přezkoušení na krátkém
100 m traverzu. Zde se k našemu překva−
pení objevují i „lezci“ s nejen velmi pro−
blematickým technickým vybavením, ale
často i s velmi naivními představami
o náročnosti tohoto úkolu typu: „No já se
na to pověsím v sedáku, sjedu dolu a pak
ten zbytek doručkuju, né?“ Pro informa−

TECHNICKÉ ÚDAJE LABSKÉHO TRAVERZU
Délka přemostění
Délka použitého lana
Výrobní průměr lana
Hmotnost lana
Celkový počet lezců
Použitý vrtulník
Rekordní čas lezce
Nejlepší čas ženy
Nejstarší osoba na laně
Počet žen na laně
Počet zahraničních účastníků na laně
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ned po svém příjezdu 2. 7. večer
jsme byli zástupci hlavního pořa−
datele – Speleologické záchranné
služby České speleologické společnosti
– zařazeni do pořadatelského týmu. Ten
tvořili převážně členové záchranných
služeb, se kterými jsme se znali již z dří−
vějších akcí. Hlavním organizátorem
a ředitelem celého podniku byl ing. Ra−
domil Matýsek.
3. 7. nám počasí přeje. Sluníčko, nebe
téměř bez mráčku, mírný vítr. Pan ředitel
nás požádal, abychom zabezpečili klíčo−
vý bod dnešního programu, to je přetaže−
ní pomocné šňůry ke druhému břehu
vrtulníkem.
Jak se vlastně tahá 155 kg vážící
a 1200 m dlouhé lano přes skoro 1 km ši−
roké údolí? To se „prostě“ vezme vrtul−
ník, pod něj se zavěsí člověk, je přenesen
na místo, odkud se natahuje pomocná
šňůra, tu si připne, vrtulník bočním letem
překoná údolí a složí ho i se šňůrou
u druhého kotvení. Tam šňůru převezme
další parta a upevní ji do kotvení. Na pro−
tilehlém konci pomocné šňůry je uvázá−
no hlavní lano, a tak parta tahá a tahá.
Vrtulník se přesně na čas objevuje nad
horizontem. První zádrhel se dostavuje
v podobě zjištění, že má demontováno
zařízení pro podvěs. Sestavujeme nový
plán na přetažení lana, podle kterého ko−
nec pomocné šňůry bude upnutý v kabině
vrtulníku v prostoru výsadku. Ján Sokol,
člověk s dvacetiletou praxí odlétanou ve
Vysokých Tatrách, velmi dobře ví, o čem
mluví. Náš náhradní plán přijímá pouze
s jedinou podmínkou – na palubě bude
pouze on a já.
Startujeme. Jsme nad plošinou Belve−
derské vyhlídky a dostávám od pilota
souhlas ke spuštění šňůry, na které si
vtáhnu pomocnou šňůru do vrtulníku (to
je šňůr, že?). Navádím vrtulník do ko−
nečné polohy ve visu a právě v okamži−
ku, kdy pozemní tým začíná na spuště−
nou šňůru přivazovat šňůru pomocnou,
mi ve sluchátkách zazní pilotova klidná,
ale důrazně vyslovená slova: „Musíme
PRYČ, máme vítr v zádech!“. Na mé
sdělení: „Začínám vtahovat šňůru!?“, do−
stávám od pilota do sluchátka jen úsečné:
„DĚLEJ!!!!“ A tak dělám. Všechny plá−
ny na vzorné ukládání šňůry berou zasvé,
pouze hlídám, aby nevylétla z kabiny
a neohrozila vyrovnávací (zadní) rotor
stroje. „Mám – PŘIPRAVEN!“, „Jdeme

z

MALOOBCHODY, PRODÁVAJÍCÍ ČASOPIS DOBRODRUH

Ve dnech 3.–6. 7. probíhala
u Hřenska akce „Labský
traverz“. Šlo v ní o pokus
překonat rok starý
světový rekord v horizontálním
lanovém přemostění, který drželi
délkou 840 m Slováci.
Akce se zdařila a horizontální
délku 953 metry překonalo
na laně 60 mužů a 4 ženy.
U akce nechyběli ani
příslušníci Skupiny
speciálních a nestandardních
činností Oddělení výsadkové
přípravy a záchrany Vojenské
akademie ve Vyškově, kteří nám
o akci přinášejí reportáž.

H

Dobrodruh

953,63 m
1200 m
13,75 m
155 kg
64
PZL KANIA, Letecká záchranná služba
České Budějovice, pilot Ján Sokol
Petr Polák 9:53 minuty
Lucie Huzánová 26:26 minuty, 26 let
Miroslav Vaněk 30:06 minuty, 49 let
4 (CZ)
3 x SK, 1 x D

Dobrodruh, dvouměsíčník pro mnohostranné osobnosti. Šéfre−
daktor Miloš Kubánek. Lay Out: Design Production. Adresa re−
dakce: Časopis Dobrodruh, Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10,
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ci čtenářů si dovoluji podotknout, že
sjezd na tandemové kladce měřil kolem
300, maximálně 350 m a zbytek traverzu
vedl celý „do kopce“.
Každému, kdo překoná velký traverz,
je měřen přesný čas. V cíli je navíc zvá−
žen lezec i s kompletním materiálem,
který dopravoval s sebou. Ani ne tak
kvůli zjištění případného zhubnutí, ale
protože souběžně probíhají i výzkumná
měření chování lana. Drtivá většina
lezců volí ústroj v podobě kraťasů, trička
a botasek a pochopitelně nezbytný le−
zecký materiál. „Jdou na lehko“, a to
i další den, kdy na slunce pouze vzpomí−
náme a často jsme nepříjemně „osvěžo−
váni“ hustým deštěm.
Právě v tomto „typicky ženijním“ po−
časí nastupuje k překonání traverzu naše
skupina. Na start se dostavujeme v polní
ústrojí, kterou ostatně používáme pro
všechny dny (nejsme přece na výletě).
V duchu „nestandardnosti“ naší skupiny
má navíc každý z nás batoh s materiálem.
Jde o součást výcviku vojenských zá−
chranářů, ať si myslí kdo chce, co chce.
První jde na lano npor. ing. Vladimír
Káňa. Pod bedlivým dozorem pana Gus−
tava Stibrányiho se připíná na lano. Zane−
dlouho dostává radiostanicí povolení ke
startu. Mohutná dynamika jeho rozběhu
a následný odraz od hrany propasti lehce
pocuchá nervy přihlížejícím, ale není dů−
vodu k obavám. Na něco takového ne−
chodíme přece nepřipraveni. Vláďa se
rychle vzdaluje za narůstajícího svistotu
kladky. Netrvá příliš dlouho a i pořadate−
lé s dalekohledy jsou zneklidněni krycími
schopnostmi našich „maskáčů“. Na poza−
dí lesa se jim náš kolega ztratil! Ale za
chvíli je vše již opět pod kontrolou. Vlá−
ďa pořizuje několik fotografií ve výšce asi
180 m nad hladinou Labe (člověk se tam
přeci jen hned tak nedostane, že?), a pak
chvíli ručkováním, chvíli tyrolským způ−
sobem dokončuje traverz. To už se ke
startu připravuje nrtm. Martin Kutil. Jeho
opuštění skalní plošiny po odstartování
vskutku nezaostává za Vláďovým. Pohled
v průběhu sjezdu na zem klame – rych−
lost se zdá malá. Svištění tandemové
kladky přinutí oči pohlédnout před sebe
a dostat tak pocity do reálu – jednotlivé
prameny lana rychlostí opticky splývají
v jedinou čáru! Dát při sjezdu ruku na la−
no nebo dokonce zavadit obličejem by
bylo hrubou, krvavě zaplacenou chybou.
Toho si byl každý vědom a velmi pečlivě
se proto hlídal. Můj vlastní traverz se ni−
jak výrazně nelišil od předcházejících. Až
na ten čas – 31:01 minuty. Sice stále
v první polovině výsledkové listiny, no
ale kde je příkladnost šéfa? (Jo jo, člověk
se fláká, na laně fotí, zkouší si různé způ−
soby traverzování…) Trochu mě uklidňu−
je až stání na váze, která ukazuje hmot−
nost přepraveného břemena 101 kg.
A pocity při sjezdu či při lezení? Ne−
popsatelné. Nádhera? Svoboda? Uvolně−
ní? Nevím. Ale vím, že jsem se velmi
často prostě jen kochal tím vším. To si
zkrátka každý musí prožít.
mjr. ing. PAVEL CHVALINA
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HUDY SPORT, Na Perštýně 14, 110 00 Praha 1. Horolezectví, turistika, trekking, běžky, voda.
HUMI, Karolíny Světlé 3, 110 00 Praha 1
HUMI, Martinská 2, 110 00 Praha 1
ITM Distribuce, Prodejna map a průvodců, Senovážné nám. 6, 110 00 Praha 1, tel./fax: 02/24227245. Mapy z celého světa.
KIWI, Jungmannova 23, 110 00 Praha 1, tel.: 02/241282, fax: 96245555. Mapy, průvodce, navigace, časopisy, videokazety.
OLSON, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 02/22210138, fax: 96230133. Potápěčská technika, škola, servis, cestování.
SALEWA Czech Sportcentrum DRAPA, Revoluční 1, 110 00 Praha 1
SKAIP, Újezd 31, 110 00 Praha 1. Outdoor, sportovní horolezectví, turistika, skialpinismus.
GENTIANA v.o.s., Petrská 31, 110 02 Praha 1, tel.: 02/24817854, fax: 24818970. Horolez., turistické, kemping. a sportovní potřeby.
NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA, reprezentační prodejna, Opletalova 59, 110 38 Praha 1
DEEP’N’DOWN, Balbínova 6, 120 00 Praha 2, tel./fax: 254038, 24234586. Sportovní potápění, zájezdy, speciální fototechnika.
HUMI, Bělehradská 23, 120 00 Praha 2
MOIRA, Budečská 20, 120 00 Praha 2
WARMPEACE, Slavíkova 5, 120 00 Praha 2
TESTUDO–Novotný, Jaromírova 26, 128 00 Praha 2
BIKER’S CAVE alias Jeskyně, Seifertova 7, 130 00 Praha 3
DELPHIN SUB, Potápěčská technika, Táboritská 13, 130 00 Praha 3
ALAE LUPULI, Antala Staška 20, 140 00 Praha 4
FREUD, Hvězdova 2, 140 00 Praha 4
HIMAL SPORT, Nuselská 13, 140 00 Praha 4, tel.: 6925953. Turistika, horolezectví, voda, lyže, skialpinismus.
HG SPORT, Zborovská 60, 150 00 Praha 5, tel./fax: 02/535741. Vodní turistika, kanoistika, rafting, příroda.
HOLAN SPORT STRAHOV, Studentské koleje Strahov, blok 1, Vaníčkova 5, 160 00 Praha 6
KATMAR BIKE CENTER, Pod Baštami 3, 160 00 Praha 6. Mountainbike, trekkingová kola, oblečení, doplňky, freestyle.
CENTRUM AKTIVIT V PŘÍRODĚ, José Martího 31, 162 52 Praha 6
JASA ARCHERY DIRECT, Na Petynce 90/151, 169 00 Praha 6, tel.: 02/24322997. Luky, kuše, šípy, servis, výuka.
AQUAMARINE, Farského 10, 170 00 Praha 7
HUDY SPORT, Strossmayerovo nám. 10, 170 00 Praha 7, tel.: 02/879992. Horolezectví, turistika, camping.
PEKSPORT, Vršovická 466/62, 101 00 Praha 10 , tel./fax: 732628. Kola, lyže, boty, sport.potřeby, textil.

STŘEDNÍ ČECHY
ADOP–SPORT, Sokolovská 345, 250 88 Čelákovice
SPORT JIŘÍ FOJT, Za parkem 866, 252 29 Dobřichovice, tel./fax: 02/9911218. Jízdní kola, sport, prodej, opravy.
VELOCIPÉD SERVIS, Rožmitálská 237, 261 02 Příbram VI, tel./fax: 0306/20385. Prodej a montáž kol, doplňků, servis.
SPORTSERVIS MONTANA, Jaromír Vyskočil, Kmochova 406, 280 02 Kolín II, tel./fax: 0321/28718. Kola, lyže, sport. potř., servis.
SHERPA SPORT, Boženy Němcové 666, 293 01 Ml. Boleslav, tel./fax: 0326/722614. Horolez., turistika, camping, lyže, vodác. potř.

ZÁPADNÍ ČECHY
PARK SERVIS ŠUMAVA, Dřevěná 3, 302 00 Plzeň, tel.: 019/7236605. Turistika, trekking, horolezectví, jezdectví.
PARK SERVIS ŠUMAVA, OC Nord Luna, Skupova 24, 320 15 Plzeň, tel.: 019/271755. Turistika, trekking, horolezectví, jezdectví.
CYKLOSPORT OK spol. s r. o., kpt. Jaroše 48, 339 01 Klatovy I, tel./fax: 0186/20561. Horská kola Author Equipe.
SPORT BUMERANG, Dukelských hrdinů 98, 348 15 Planá, tel./fax: 0184/992665. Sport. a rybářské potřeby, horská kola, servis.
JAROSLAV ANDRLE, Libušina 535/11, 353 01 Mariánské Lázně. Horolezectví, speleologie, trekking, táboření, oblečení.

JIŽNÍ ČECHY
SPORT SERVIS NAVRÁTIL, Pohraniční stráže 160, 354 71 Velká Hleďsebe
SPORT KAMZÍK, Široká 19, 370 01 České Budějovice
BIKE SPORT JOMA, Václavská 544/3, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 0331/23433. Prodej a servis jízdních kol.
CYKLOEXTRA, 1. máje 108, 385 01 Vimperk, tel.: 0338/313093. Cyklo, ski, turistika, tenis, sport.
CYKLOEXTRA, nám. Svobody 3, 387 01 Volyně, tel.: 0338/313093. Cyklo, ski, turistika, tenis, sport.
AS SPORT, Klokotská 108, 390 01 Tábor. Turistické, horolezecké potřeby, paragliding, cestování, VHT.

SEVERNÍ ČECHY
HUDY SPORT, Bílinská 3, 400 01 Ústí nad Labem, tel./fax: 047/5209625. Turistika, trekking, horolezectví, potápění, fitness.
KUR SPORT, Děčínská 554, 407 22 Benešov n. Pl., tel.: 0412/945205. Cyklosport, prodej, servis, půjčovna, leasing.
SPORT EXTREM, Pokratická 202, 412 01 Litoměřice, tel.: 0416/741971. Paragliding, lyže, trekking, snowboarding, oblečení.
ALPIN SPORT, U nádraží 5, 415 01 Teplice, tel.: 0417/47780. Horolezectví, turistika, lyže, Moira, plavky.
HPM SPORT, Alejní 1, 415 01 Teplice
STRIX–Dušan Dufka, prodejna sport. potřeb, Městské lázně, Bezručova 4252, 430 02 Chomutov
SPORT ČOCHTAN, Kamenná 16, 466 00 Jablonec nad Nisou
SPORT PAUDERA, Krále Václava 120, 471 63 Staré Splavy
DELTA, Dům sportu, Prokopa Velikého 1002, 473 01 Nový Bor, tel./fax: 0424/34049. Dům sportu.

VÝCHODNÍ ČECHY
SPORT/TURIST, Kotěrova 828, 500 02 Hradec Králové, prodejna pro vodáky a turisty.
ATOM, Trávnice 153, 511 01 Turnov, tel./fax: 0436/21625. Cyklistika, lyžování, horolezectví, turistika.
BC SPORT TERMIT, Jiráskova 126, 511 01 Turnov
SPORT HENYCH, Dolení 54, 514 01 Jilemnice
VIKING, Kavánova 177, 514 01 Jilemnice, tel./fax: 0432/3523. Vše pro pobyt v přírodě.
GENTIANA v.o.s., Pernštýnská 13, 530 02 Pardubice, tel./fax: 040/6530370. Horolezecké, turistické, kempinkové a sport. potřeby.
CVOK – Cestovní vodácká kancelář, Jiráskova 29, 530 02 Pardubice
CK MATES, Barvířská 47, 541 01 Trutnov, tel./fax: 0439/6166. Trekking, horolezectví, skialpinismus, voda, lyže.
BOHEMIA YACHT–Adamcová, Komenského 239, 542 01 Žacléř
ŠPINDL SPORT, Krkonošská 32, 543 01 Vrchlabí, tel.: 0438/21824. Sportovní a turistické zboží, rent + servis.
FAMOS–B. Fišer, ul. T.G.M. 133, 549 31 Hronov, tel./fax: 0441/482888, poboč. Náchod – 0441/421888. Vše pro cyklistiku a hokej.
SPORTIV–REDPOINT, T. Čada, Horní 13, 549 57 Teplice n. Metují, tel./fax: 0447/93229. Horolez., hor. kola, lyžování, trekking.
ARMA Obchod Zálesák, Tyršovo nám. 1079, 560 02 Česká Třebová
FIRMA JAN JIRÁSKA, Malé náměstí 338, 561 69 Králíky, tel.: 0446/631236. Horolezení, cyklistika, lyžování, táboření.
MP Sport a móda, Pražská 34/II, 566 01 Vysoké Mýto. Turistika, trekking, batohy, spacáky, CK Poznání.
ULTRASPORT, Kpt. Jaroše 14, 568 02 Svitavy, tel.: 0461/24461. Cyklopotřeby pro náročné, funkční spodní prádlo.
JÍZDNÍ KOLA LEDEČ, Husovo nám. 13, 584 01 Ledeč n. Sázavou, tel./fax: 0452/621383. Kola, díly, servis, zásilkový prodej.
RALSPORT, Husova 34, 586 01 Jihlava.
TRAMTÁRIE–ODYSEA PRESStige, Znojemská 8, 586 01 Jihlava, tel./fax: 066/7320053. Turistika, trekking, climbing, outdoor.

JIŽNÍ MORAVA
R–STOP, I & P Ropkovi, Havlíčkovo nám. 13, 591 01 Žďár nad Sázavou
GEOKART, Vachova 8, 601 68 Brno
GEMMA, Pekařská 25, 602 00 Brno. Turistika, voda, lyže, speleologie, horolezectví.
GEMMA SPORT, Mendlovo nám. 15a, 603 00 Brno. Turistika, camping, voda, horolezectví, lyže.
HUMI, Bašty 2, 657 00 Brno
KČT KUDRNA–WORLD, Nádražní 1 (podchod u hlavního nádraží), 663 14 Brno
CYKLOCENTRUM HEGER, L. Janáčka 9, 678 01 Blansko
PETR PEHAL–JÍZDNÍ KOLA, Rybářská 30, 686 00 Uherské Hradiště
CYKLOSTAR HENČL, Zámecká 2, 695 00 Hodonín
BŮŽEK–BŮŽKOVÁ KNIHY, Masarykovo nám. 38, 697 01 Kyjov

SEVERNÍ MORAVA
ELIASS sport, Nádražní 24, 701 01 Ostrava 1, tel./fax: 069/6124553. Turistika, horolezectví, fitnes, vodní sporty, volný čas.
JURÁŠ–Ing. Sacha Jiří, Šoupala 1597, 708 00 Ostrava–Poruba, tel./fax: 0603/447172, 069/430273. Jízdní kola, lyže, servis.
SPORT 47 AVANTI, Porubská 708, 708 00 Ostrava–Poruba, tel.: 069/443426. Největší sportovní prodejna v Ostravě.
VELOBAZAR ŠAFRATA, nádražní hala ČD, 733 01 Karviná 1, tel./fax: 069/6013642. Kola + doplňky, opravy, komis, oděvy.
M–SPORT p. L. Kolondra, Smetanova 8, 737 01 Český Těšín
AZ CYKLO–SPORT, Radniční 1243, 738 01 Frýdek–Místek, tel./fax: 0658/626119, 20547. Cykl., turist., lyžov., hokej, kompl. sport.
LAVINA SPORT, Nám. Svobody 30, 739 02 Frýdek–Místek
POTŘEBY PRO POBYT V PŘÍRODĚ, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 304
JUREK S+R, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem. Turistika, stany, oblečení – turistika, sport.
ŠITAVANC–Sport, Sokolovská 393, 742 21 Kopřivnice, tel.: 0656/802069. Kola, lyže, trekking, turistika, sportovní obuv.
ZDENKA ZEJDOVÁ, Havlíčkova 32, 744 01 Frenštát p.R., tel./fax: 0656/836184. Kola, zbraně.
PROGRES–CENTRUM, 1. máje 1260, 753 01 Hranice na Moravě
TRANGO–NOVA, Mostecká 348, 755 01 Vsetín, tel.: 0657/615565. Horolezectví, turistika, voda, kulečník, šipky.
HUDY–SPORT Petr Němec, Vodní ul. 453, 760 01 Zlín, tel.: 067/7217067. Turistika, camping, horolezectví.
OBCHODNÍ DŮM GRAD, J. Štrov, Vodní 52, 767 01 Kroměříž, tel./fax: 0634/26517. Prodej, opravy a montáž kol, sport. potř.
SEDMIKRÁSKA, 1. máje 210/8, 767 01 Kroměříž, tel. sklad: 0634/350121. Turistika, tramping, horolezectví, western, skauting.
HORTEZ, 8. května 11, 772 00 Olomouc
HAS bike, Lidická 50, 787 01 Šumperk, tel./fax: 0649/217182. Prodej, opravy cyklo + ski.
KAMMsport, Dr. E. Beneše 16, 787 01 Šumperk
BIVAK SPORT, Hlavní náměstí 14, 794 01 Krnov
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Šest let svižného psaní o českém i světovém mountainbikingu
GAIA – cestovní
a vzdělávací agentura
Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9
tel., fax: 02/684 84 07

PRO VŠECHNY MILOVNÍKY
DOBRODRUŽSTVÍ, ROMANTIKY
A EXOTIKY NABÍZÍME V ROCE 1999
➢ MEXIKO Po stopách indiánských kultur

leden–únor

➢ NEPÁL Od Annapurny po Chitwan

březen–duben

➢ INDONÉSIE Jáva, Bali, Lombok, Flores, Rinca

květen–červen

➢ ARMÉNIE Čarovná země Malého Kavkazu

červen–červenec

➢ BAJKAL Smaragdově průzračné dobrodružství

červen–červenec

➢ KAVKAZ Toulky pod Elbrusem

červen

➢ UKRAJINA Poloniny Podkarpatské Rusi

srpen

➢ BULHARSKO, MAKEDONIE, ŘECKO

Po horách dosud neobjevených

září

➢ VIETNAM Země rýžových polí

září

➢ MALAJSIE Za přírodou a lidmi

září

➢ PÁKISTÁN Hory a údolí Karakorumu

a Hindúkuše
➢ INDIE Trochu jinak aneb kam cestovky nejezdí

září
listopad

PŘIJĎTE, PIŠTE, TELEFONUJTE, FAXUJTE!
RÁDI POSKYTNEME KATALOG
A PODROBNÉ INFORMACE.

Horolezecká škola

Vít Novák
– ADRENALIN SPORT
pořádá celoročně výcviky
a sportovní akce:

vysokohorská turistika
skalní lezení
horolezectví
Informace žádejte:

Partyzánská 2496
390 03 Tábor
tel.: 0361/344 85 (záznamník)

Jistota pohybu.
Horolezecká škola – Český ráj
Vám nabízí

KURZY HOROLEZECTVÍ
Horolezecká průvodcovská činnost
Mgr. Jiří Odnoha, Rybní Důl 754,
294 01 Bakov n./Jizerou
Tel.: 0329/781453
Jistě s kompetentním partnerem
❖

SPORT ČESKÝ RÁJ
Horolezecké a outdoor vybavení
Speleologie, Canyoning, Výškové práce

Odborný poradenský servis
Slevy 3–10 %
Nerudova 616, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 0326/723384
(vchod z Čechovy ul./250 m od aut. nádr.)
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PRESTIŽNÍ SU RVI VALOVÝ Z ÁVOD ZKUŠENÝCH DOBRODRUHŮ

LETOS V ORLICKÝCH HORÁCH
Šestý ročník prestižního a nejstaršího
survivalového závodu v Čechách se letos konal
o víkendu 27.–28. 6. v Orlických horách. Protože
hlavním sponzorem a garantem závodu se stal

Cestičku k vítězství hledají nejzkušenější ženy: A. Ciprová a Z. Nosková.

J

e tu někdo, kdo se nebojí přežít ná−
ročnou cestu drsnou přírodou, plnou
překážek a nepohodlí? Zakrněly
všem nožky, nebo tu ještě jsou vytrvalí
přírodní atleti, které vábí cesty s nedo−
hlednými konci?
Jistě, je mnoho lehkonohých běžců,
vyježděných cyklistů, pavoučích horo−
lezců, geniálních orienťáků, špičkových
plavců i vodáků. Kolik je ale těch, kteří
si troufnou na všechno?
Oč horší začátek, o to horší konec, ří−
ká jedno pesimistické pořekadlo. Jak za−
čal letošní „Zkušeňák“? Ani se neptejte.
Řeknu vám to sám: Příšerně!
V sobotu kolem čtvrté ráno zahřmělo
a nastal opak svítání. Do stanových pří−
bytků závodníků se opřel vítr a na oblo−
ze otevřeli stavidla. Poslechl jsem si
předpověď počasí a chvilkami měl pocit,
že pan hlasatel se rozchechtá a řekne:
„Chtěli jste survival, tak ho budete mít!“
Vím, jaké to je, když člověkem protéká
potok při lezení po skále a co umí bouř−
ka, když vás stihne při desetihodinové
jízdě na hřebenech hor. Vyměknul jsem
a začal přemýšlet o „mokrých“ varian−
tách tratě.
Když jsem tu slabošskou myšlenku
zahnal a chtěl bouchnout do stolu se slo−
vy: „Když survival tak survival!“, přišla
šestá hodina a s ní rozuzlení. Mraky zmi−
zely někam do Polska a přesně v 8:00
přijeli na kolech s úsměvem na rtech
a v plné síle poslední pořadatelé. Závod
mohl začít.
Na trať sobotní etapy vystřelilo, vy−
plavalo a vylezlo 24 dvojic mužů, 13
smíšených dvojic a 4 dvojice odvážných
žen. Začínalo se totiž lukostřelbou, pla−
váním a lezením. Ještě nikdy nehrozilo
přeřazení do kategorie NJZZ (Ne Ještě
Zcela Zkušení, tedy ti, kteří nesplinili ně−
kterou z disciplín a automaticky se posu−
nuli na závěr výsledkových listin) tak br−
zy po odstartování, jako letos. Stačilo
všechny šípy nasázet mimo terč a bylo
to. A jak to dopadlo? Zvládli všichni, ale
našlo se 8 dvojic ostrostřelců, které za−
chránil jediný trefený šíp! To musely být
docela nervíky! Jirka Prokopec, výrobce
luků a šípů a neúnavný učitel lu−
čištnictví, se nestačil divit, kolik stylů
ještě nezná a jistě netušil, že šíp může
vyletět i opačným směrem. Inu zkuše−
ňáci!
Plavání nebylo dlouhé, ale studené.
Jeden vždy plaval a druhý ho jistil na pla−
vidélku a vyplatilo se pospíchat, protože
oproti minulým ročníkům se tentokráte
jednotlivé disciplíny bodovaly podle po−

řadí, jaké v nich kdo zaujal. Pokud se dří−
ve někdo místo plavání spíše koupal nebo
topil, nebylo to v konečných mnohahodi−
nových výsledcích tolik znát. Dnes se da−
lo získat jeden, ale také přes dvacet bodů
a z výsledků je vidět, že si to každý, kdo
chtěl být „slavný“, vzal k srdci.
Lezení dávalo prostor pro dvě taktic−
ké varianty. Dvojice se mohla rozhod−
nout, zda nasadí na lehkou cestu lepšího
lezce a tím si nejspíš pojistí setrvání
v kategorii zkušených, byť za cenu horší−
ho umístění v disciplíně, nebo to riskne
a na lehkou nastoupí slabší a na těžkou
lepší lezec a budou doufat, že alespoň
jednomu z nich se podaří vylézt nahoru
v limitu. Taktikařilo se různě a až na tři
dvojice úspěšně.
Bouldering a skalní traverz dal někte−
rým pořádně zabrat. Neplatí to o borcích,
kteří dotykové body překamzíkovali za
tři a půl minuty (Tůma+Tišer), ale jistě
o těch, kterým rozhodčí po dvaceti minu−
tách museli málem rozmlouvat bivak.
Vítězové lezeckých disciplín ve všech
třech kategoriích se shodou okolností
stali i celkovými vítězi letošního ZZD,
ale to předbíhám, do cíle je ještě opravdu
daleko.
Je potřeba sednout na kolo a stoupat
do hor. Kontrolní kleštičky jsou v podze−
mí válečných bunkrů, u jednoho ze stov−
ky protitankových zátarasů (zkušení vě−
děli u kterého, méně zkušení si pohleda−
li) a pak už časovka na Anenský vrch. Ta
byla nejspíš nejtvrdší prověrkou dne. Při−
bližně 4 km s převýšením 244 metrů se
daly ujet za 20 minut 36 vteřin (opět Tů−
ma+Tišer). Dál se jelo podle mapy a bě−

Mapka podvodnického orienťáku.

želo podle slovního popisu a „tělocvič−
nou“ byl hřeben Orlických hor až po
Velkou Deštnou. Aby nebylo tak úplně
snadné nalézt některé kontrolní kleštič−
ky, znali závodníci jejich místo jen podle
fotografie, ale ne v mapě. Někteří to po−
nejprv považovali za špatný vtip, ale po−
chopitelně bojovali dál, aby se sami vzá−
pětí překvapili, jak jsou dobří. Chytří si
malovali taháky, hazardéři
spoléhali na svoji fotogra−
fickou paměť.
Na okruhu, který se bě−
žel podle slovního popisu,
byly tzv.„chybějící kontro−
ly“ (prostě tam některé byly
a jiné ne) a kdo si věřil, tak
ty neexistující nehledal moc
dlouho a nebyl tam přes ho−
dinu, jako jiní.
Časovku ve sjezdu si vy−
chutnali a přežili všichni
a pauzičku na občerstvo−
vačce využili také všichni,
a tak to pokračovalo i dál:
problémy na orientaci měli
také všichni! Proč? Protože
to nebyla jen tak nějaká ori−
entace. „Kamarádovy po−
klady“ byl úkol, při kterém
jeden oběhl trať podle
orienťácké mapy, ale druhé−
mu ji pak musel namalovat
na čistý papír tak, jak si ji
zapamatoval. Na další kon−
troly mohli oba najednou,
ale pořadatelé šetřili a dali
zase jen jednu mapu (zku−
šení ji přetrhli hned, ostatní
až za chvíli). Disciplínka
„úchylky tažných ptáků“, to
byl dlouhý azimut, na jehož
konci viselo hodně klešti−

náš časopis, byl závod přejmenován na Závod
zkušených dobrodruhů. Stejně jako loni přinášíme
o závodu reportáž hlavního pořadatele, pro
závodníky pak podrobnou výsledkovou listinu.

Noční etapa byla víceméně společen−
skou událostí. Běželo se od odrazky
k odrazce, bylo to kraťoučké a byl to ja−
kýsi test zájmu o svět. Výsledek měl vliv
jen na zítřejší pozici ve startovce, a tak
brzy po doběhnutí se zalézalo do spacích
sáčků a upadalo do hlubokých spánků.
Díky velkému pochopení pana
hrázného Kocmánka a vedení a.s. Povo−
dí Labe, za což moc děkuje−
me, bylo možné využít krás−
nou hráz Pastvinské přehra−
dy k tomu, aby zkušeňáci
ještě jednou dokázali, že
vertikální pohyb jim nečiní
potíže, ale naopak potěšení.
A tak se v neděli ráno lezlo
a slaňovalo a byla to moc
pěkná podívaná. Pak útěk
do schodů a v kempu přek−
vapivá „sokolská“ disciplín−
ka zvaná „kolovadlo“. Kdo
obkoloval buk třikrát, byl na
tom nejlíp a mohl si gratulo−
vat, protože víckrát to ani
nešlo. Vzdušný lanový tra−
verz mezi stromy s odjiště−
ním, při kterém bylo vidět,
jak umí kdo rychle vázat uz−
ly, lézt po stromech i motat
lano a pak už „podvodnický
orienťák“. Bylo krásné po−
zorovat mapující plavce.
Nepromokavá mapka zob−
razovala skalnatý břeh pře−
hrady a kontroly byly nad
i pod vodou. Tato mokrá va−
rianta orientačního běhu, při
které se místo běhání leze,
plave a potápí, se zalíbila
i známé filmové kaskadérce
Hance Dvorské, která se ji−
nak moc ráda neorientuje.
Ve dvojici s Markem Ro−
Hráz Pastvinské přehrady – ideální
čejdlem, vítězem Camel
tělocvična pro dobrodruhy.
Trophy z roku 1995, tady
měli jednu z posledních šancí dostat se
nejdrsnějšího průběhu
do čela závodu. Šlo jim to bezvadně, na−
závodu naboso doká−
konec jim chyběla jen nejhlubší kontrola,
zal, že je to úkol splni−
ale stejně dobře si počínal i – po sobotě
telný, nejspíš bychom
první – David Chaloupský s Editou Svo−
ho závodníkům odpus−
bodovou, kteří dokonce našli tolik sil, že
tili. Rozhodně to však
v závěrečném plavání a běhu do vrchu
bylo na samé hranici
ještě zrychlili a prvenství si pojistili.
bezpečnosti a při troš−
ce smůly jste dnes ne−
V mužích útočili ze druhé pozice jed−
museli
Dobrodruha
ni z nejzkušenějších zkušeňáků, kterými
číst, i když ho máte
tato republika a okolí oplývá – Roman
předplaceného. Šéfre−
Tomčík a Jaromír Kejval. Na co sáhli, to
daktor totiž mohl, jak
se jim dnes dařilo. V posledním trápení
už to bývá v posled−
na Studenský vrch (330 metrů se 100
ních časech zvykem,
metry převýšení!) by nikdo neuvěřil, že
skončit někde na dně
Roman, řečený Bizon, ležel před dvěma
Pastvinské přehrady.
měsíci v lese s propíchnutým lýtkovým
Než přiběhli k brodu
svalem a málem vykrvácel. Když jsem se
první závodníci, voda
ho na to ptal, řekl mi: „Ještě před měsí−
malinko opadla a bylo
cem jsem se na tu nohu nemohl ani po−
to „tak akorát“. Cíl eta−
stavit a pak jsem si uvědomil, že koncem
py byl na přehradě
června je závod a to se mi ta noha najed−
v kempu Petrův palouk
nou skokem zahojila, že doktoři nestači−
a závodníci vypovídali
li kroutit hlavou…“
shodně, že toho bylo
Jejich fantastický nedělní výkon už
„docela dost“, chodili
ale nic nezměnil na tom, že prvenství
tak nějak podivně po−
uhájili Jaroslav Tůma s Jaromírem Tiše−
malu a popíjeli různé
rem, borci, kteří představují absolutní
jonťáčky, ale tvářili se
špičku mezi „survivalisty“ už mnoho let.
spokojeně.
V ženách by byl boj o medailová mís−
ta dramatičtější, nebýt vykloubeného
loktu Slávky Chrpové, která do té chvíle
s Katkou Rozmajzlovou byla na druhém
místě.
Závod zkušených Dobrodruhů 98 je
za námi a má své vítěze. A není jich má−
lo. Spolu s těmi, co se vešli na stupně ví−
tězů, jsou to také všichni, kteří úspěšně
dokončili a jejich jména jsou k nalezení
v čestné výsledkové listině zde. Podrob−
nější výsledky, kde se naleznou i ti ne
ještě zcela zkušení, jsou na Internetu –
http://softprofes.cz/survival.htm.
Příští „Zkušeňák“ bude opět poslední
víkend v červnu, tedy 26.–27. 6. 1999
a pak už začněte trénovat na supertěžký
Závod zkušených s podtitulem „Přežijí
rok 2000?“ Informace naleznete později
v Dobrodruhovi a na softprofesáckém In−
ternetu. Mějte se pěkně.
PETR ĎOUBALÍK

ček. Všechny byly správné, ale některé
byly správnější. Běželo se, kam jinam,
na jih a za příliš velkou úchylku se pla−
tilo časovou penalizací. Zbývalo pře−
brodit Orlici, což zde, pod Zemskou brá−
nou, bývá jindy příjemná záležitost, ale
ranní šplouchanec zvedl hladinu o 65
centimetrů a to bylo znát. Nebýt šéfre−
daktora Dobrodruha, který v zájmu co

Chvíli hastrmanem, chvíli horolezcem! A to vše podle
mapy.
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Mužská zkušeňácká „elita“: M. Novotný, M. Kopáček, J. Tůma, J. Tišer, R. Tomčík, J. Kejval.

D. Chaloupský a E. Svobodová – nejlepší smíšená dvojice v cíli.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – CELKOVÉ POŘADÍ

Objektiv zachytil téměř všechny, kteří přežili. Ahoj za rok!
Díky firmě HUSKY, zastoupené Petrem Brůnou,
jsme mohli předat na stupních vítězů hodnotné ce−
ny. Opět se losovala cena náhody ze všech do−
končivších závodníků, stan HUSKY, a je snad i sym−
bolické, že ji los přisoudil poslednímu ze „zkuše−
ných“.
Děkujeme všem, kteří dále přispěli ke zdaru ak−
ce: VAR (M. Sedláček), R.D.E. Pardubice, Jilmar
(D. Jilemová), Jarda Derner, Bisport Neo (J.
Červinka), Adventura (P. Hlubuček, J. Hocek),
Alberon Žamberk, Camping Gaz CS (R. Doležal, P.
Špíka), C.A.P. (J. Brtník), Luky a šípy Prokopec,
Softprofes (J. Novotný, Zb. Tošovský), T mapy (J.
Potštejnský), Wild Sports Equipment (F. Sudre), Hu−
dy sport Hradec Králové (A. Morávek), Yatte (J. Zá−
hora), GON (V. Zika) a správní chlapi z CHKO
Orlické hory. Fotografie ve špičkové kvalitě vyhoto−

vil Kodak Express No 200, V Kopečku v Hradci
Králové.
Dovolte mi ještě poděkovat všem 32 pořadate−
lům, bez nichž bych byl já, sám sotva chodící, doce−
la bezmocný: Peťusové Kasal a Vyšohlíd a jejich ka−
marádi mají na svědomí všechny vertikály a mnoho
dalšího, Soňa a Jeník Wdówkovi zmapovali kde co
a také skalky pod vodou, Radan Kamenický kraloval
orientaci, Jirka a Danča Veselých zpracovali vý−
sledky, moje Verča měla na starost mne a prezenta−
ci, Jarda Matula se vynořoval jako dobrý duch vždy,
když ostatní padli únavou a nekompromisně odhalo−
val moje latentní průšvihy, Jindra Prchlík pro vás
všechno nafotil, Alice Fejlková občerstvovala a Lu−
boš Chládek, to je ten, co přijede s týmem pořadate−
lů na kolech, i kdyby se čerti ženili. Veliký dík vám
všem, které zde už nestíhám vyjmenovat!
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VLAKEM NA ŤAN ŠAN

Je to více než rok, co jsme se na stránkách
našeho časopisu (1/97 a 3/97) podrobně věnovali
cestování vlakem po Rusku. I když je zřejmé,
že Alpy jsou pro našince blíže než Altaj nebo
Kavkaz, věříme, že mnozí z vás se rozhodnou
navštívit některé z nádherných a divokých
přírodních oblastí na východ od Čopu. Možná
zrovna proto, že dobře vědí, že to, co zažijí třeba
ve Svanetii (Gruzie) nebo u jezera Issyk Kul
(Kyrgyzstán) v přecivilizovaných Alpách zažít

prostě nejde. A aby to vaše cestování na východ
bylo o něco méně komplikované, připravili jsme
pro vás několik nejčerstvějších (z května t.r.)
informací z Ukrajiny, Ruska, Střední Asie
a Sinťiangu (SZ Čína), týkajících se cestování,
a to především vlakovými spoji. Zcela
nezasvěceným čtenářům, kteří se chystají na
cestu do těchto končin poprvé, doporučujeme
nahlédnout do již zmíněných čísel našeho
časopisu pro získání základních informací.

ČÁST I. – UKRAJINA, RUSKO,
STŘEDNÍ ASIE

cím a levnějším jídlem zásobovat bá−
bušky. K mání jsou brambory s ko−
prem, okurka, zmrzlina, pirohy a vod−
ka. Bohatý oběd ve vlaku se tímto
způsobem dá pořídit za 40 Kč, láhev kva−
litní vodky již za 60 Kč, piroh za 8 Kč.

KAZACHSTÁN

Z Ilecka se vám otvírá cesta do Střed−
ní Asie, do zemí bývalého SSSR, které se
můžou pyšnit nádhernými památkami,
horami a pohostinstvím svých obyvatel.
To, čím se již chlubit nemohou, je prohni−
lá a zkorumpovaná policie, zřejmě jen
malý vzorek prohnilé a zkorumpovaného
státního úřednictva. To je zřejmě jeden
z důvodů, proč v místních chanátech ne−
potkáte skoro žádného turistu, ač tyto ze−
mě za návštěvu rozhodně stojí. Podle in−
formací z nezávislých zdrojů je nejhorší
situace v Uzbekistánu a Kazachstánu,

Vízová povinnost do Kazachstánu ne−
ní, ale po tom, co bylo řečeno, je jasné,
že to vede pouze ke komplikacím. Každá
uniforma po vás chce vízum a navíc re−
gistraci, která je prý povinná při pobytu
delším než tři pracovní dny.
Z Ilecka I jezdí vlaky do Taškentu
(Uzbekistán), Biškeku (Kyrgyzstán, bý−
valé Frunze) a Almaty. Plackarta do
Almaty vás přijde asi na 900 Kč, cesta tr−
vá dva dny.
Kazašské vlaky jsou příjemné, prů−
vodčí ochotní a inteligentí. Poprvé bě−
hem mého mnohaletého cestování vlaky
mi průvodčí dvakrát umyl okno potažené
vrstvou špíny, asi abych lépe viděl
a mohl přes něj filmovat. Mají jenom

Bábušky zajišťují po trati perfektní kulinářský servis.

NA UKRAJINU A DO RUSKA

Naše putování do Asie začíná v prv−
ním asijském městě – v Košicích. Defi−
nujeme−li totiž Asii jako společenství li−
dí, kteří ostentativně odmítají respekto−
vat jinak platné jízdní řády, aby si tak
zachovali volnost a pocit nezávislosti,
pak Asie začíná opravdu již tady. V Ko−
šicích se totiž nelze spolehnout na to, že
autobusy jedoucí do Užhorodu ráno
v 9.00 nebo v 11.00 opravdu pojedou. Je
to sice výborné spojení, jelikož za dvě
hodiny jste v Užhorodu a odtud vyjíždí
vlak do Kyjeva (plackarta za 280 Kč) ve
13.35 a 15.50, do Moskvy pak ve 22.20
a do Charkova ve 23.03 (pozor však – je
zde již o hodinu více!), ale pokud je ná−
hodou nějaký svátek a řidič se rozhodne
jít raději do kostela než do práce, s pře−
svědčením, že během svátku slušní lidé
necestují, pak budete na nástupišti spo−
lečně se skupinkou Ukrajinců čekat zce−
la marně. Zachránit vás může jedině ta−
xík, kterých je naštěstí vždy dostatek po
ruce.
Ukrajinské vlaky mají sice jen to nej−
základnější, často až asketické, vybave−
ní, ale u pokladen po vás nikdo nechce
pas či jiný doklad a nebudou vám vnu−
covat přehnanou přirážku pro cizince (v
Rusku a v Číně zcela běžnou). Cesta
plackartou do Moskvy vás takto z Užho−
rodu přijde na 980 Kč, do Kyjeva na 280
korun. Máte−li namířeno na Sibiř, na Al−
taj nebo do Tuvy, pak lze s výhodou vy−
užít nádherně pomalý rychlík Kyjev–
Akmola (nyní již Astana – nové hlavní
město Kazachstánu, na starých mapách
též Celinograd), který vyjíždí čtyřikrát
týdně. Plackarta například do Ilecka
I (žel. křižovatka na hranicích s Ka−
zachstánem) přijde na 1.400 Kč, cesta tr−
vá dva dny. Z Kyjeva, ale i z Charkova,
jede více zajímavých vlaků směrem na
východ či jih (Kavkaz) a určitě ušetříte
peníz i trochu nervů, pokud se rozhodne−
te minout Moskvu a jet jižní trasou, kte−
rá navíc vede romantickými ruskými
vesničkami skrz rozsáhlé borovicové
lesy.
Ukrajinci jsou jako vždy vůči na−
šincům příjemní a zdvořilí. Pro vstup do
země je nutno si zařídit na naší pasovce
razítko do pasu „AB Abmen“ nebo „AB
Služebnaja“, které dostanete bez problé−
mů na jakékoliv razítko firmy, jež vás na
Ukrajinu údajně vysílá. Na hranicích no−
vě požadují zaplacení zdravotního pojiš−
tění (asi 1 USD na den), máte−li ale ces−
tovní pojištění z domova a dostatek
drzosti, pak se vám jistě povede slečnu
za okénkem přemluvit, aby vám to vaše
uznala.

Ruská pasová a celní služba doznala,
alespoň podle mých květnových zkuše−
ností, neskutečných a pro mnohé zkuše−
né cestovatele jistě neuvěřitelných změn.
Celníci se naučili zdravit cestující a cho−
vají se jako lidé k lidem a ne jako dozor−
ci v lágru k odsouzeným. Zřejmě mají ta−
ké nasměrováno do Unie. Na nádražích
i ve vlacích v Rusku vládne vojenský po−
řádek. Ve vlaku nás každé dvě hodiny
kontrolovala železniční policie. Do Rus−
ka, budete−li tam méně jak jeden měsíc,
vízum nepotřebujete, ale žádá z uniforem
vám to neuvěří, alespoň ne napoprvé.
Ubytování během cesty dnes není na
Ukrajině ani v Rusku žádný problém.
Buď se rozhodnete přespat přímo na ná−
draží v hale, kde vás celou noc bude hlí−
dat místní policie, nebo využijete služeb
„komnat oddycha“ – ubytoven pro cestu−
jící, které jsou umístěny přímo v nádraž−
ní budově. Třetí možností, kromě předra−
žených hotelů, pak zůstává využít nabíd−
ku některé z bábušek, které postávají na
nádraží s cedulkou v ruce a pronajímají
pokoje ve svých bytech aby si vydělaly
na přežití. Cena v Moskvě se pohybuje
kolem 8 USD za noc a člověka, v Kyje−
vě pak kolem 5 USD. Neriskujete ani tak
zcizení zavazadel, jako jejich zamoření
tarakány.
Ceny potravin zůstaly proti minulému
roku stejné. Ve vlaku vás budou domá−

V kazašském vlaku se plackarta najde pro každého.
nejlepší v Kyrgyzstánu, v ostatních re−
publikách pak něco mezi tím. Prakticky
každá uniforma se snaží si na vás něco
přivydělat. Neustále jste vystaveni kont−
rolám pasu a jízdenek, batožiny a její
hmotnosti, obsahu kapes atd. Důkazem
toho, že úlohou policie zde není hájit ob−
čana před zločinci, je i naše příhoda, kdy
nám při osobní prohlídce na nádraží
v Almaty policista ukradl 100 USD.

jednu slabost – prodají jízdenku všem,
kteří mají zájem. A tak se během dne va−
gón několikrát zcela zaplní vesničany,
kteří cestují jen do nejbližšího města či
z něj naopak zpět domů. Cena jízdenky
je u průvodčího vždy o jednu třetinu
menší než v pokladně, a tak většinou sa−
mozřejmě zejí pokladny prázdnotou. Ce−
lý systém je značně propracovaný a jsme
několikrát svědky toho, jak peníze vy−

RUSKO–ČESKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍČEK
POUTNÍKA PO RUSKU
Pro úspěšné putování vlaky, autobusy, tarantasy (starý kupecký
kočár) a všemožnými jinými dopravními prostředky po Rusku
je nutno dobře si osvojit několik zásadních ruských termínů.
Hesla v našem slovníčku jsou řazena didakticky tak,
aby bylo možno jejich prostřednictvím co nejsnáze proniknout
do světa, který je jimi popsán i ovládán. Všechny uvedené prvky
(a ve skutečnosti jich je samozřejmě mnohem více)
navzájem neustále interagují a ovlivňují se, ale nikoliv tak,
aby cestujícímu zpříjemnily život, nýbrž tak, aby mu během cesty
zajistily co nejvíce vzrušujících zážitků.

RUSKO, RUSOVÉ

Představte si, že ráno nastoupíte
v Kolíně do vlaku, usadíte se v kupé, vy−
táhnete noviny, na které nyní konečně
budete mít dost času, a zeptáte se přichá−
zejícího průvodčího, kdy váš vlak dorazí
do cílové stanice, která na mapě státu le−
ží jen o něco východněji než Kolín. „Po−

zítří ráno,“ bude znít odpověď. „A bude−
te si přát prádlo na matraci?“
Jede−li Rus za někým či něčím, co je
umístěno v jiném městě jeho vlasti, třeba
i relativně velice blízkém, je takový vý−
jev při nástupu do příslušného vlaku,
u nás jistě zcela nepředstavitelný, v Rus−
ku naprosto běžný. Neomezenost – to je

zřejmě nejpřiléhavější adjektivum pro
Rusko.
Rusko je největší zemí evroasijského
kontinentu a svou polohou je přímo před−
určeno k tomu, aby zprostředkovávalo
kontakt mezi Evropou a Asií. Rusové
zřejmě proto nosí ve svém srdci dvě du−
še: duši divokého mongolského jezdce,
ženoucího se bezohledně nekonečnou
stepí, a duši zbožného křesťana, toužící−
ho najít únik ze své vlastní divokosti
a oddávajícího se stejně divoce askezi
a hledání cesty k věčnosti a spáse. Obě
polohy své duše prožívají Rusové s nej−
větší opravdovostí a často až do úplné
krajnosti. Dokáží být dokonale zbožnými
stejně tak, jako dokonale krutými.
A možná jedině u Rusů se tyto dvě kraj−
ní polohy snoubí v jakési podivné har−
monii, která je ve větší či menší míře pří−
tomna v každém z nich a znalého poutní−
ka již nepřekvapí.
(Pokračování příště)

brané od cestujících bez vydání něja−
ké jízdenky jsou děleny a odevzdává−
ny na vyšší místa. Každý ve vlaku má
zřejmě svůj podíl, vždyť v zemi, kde
prezident je prý jedním z nejbohatších li−
dí na světě, ale přesto poradil důchod−
cům, aby se postarali sami o sebe, proto−
že stát na vyplácení důchodů prostě ne−
má prostředky, se zkrátka nějak žít musí.
Vlak v některých frekventovaných
úsecích vypadá jako orientální bazar
a koupíte zde skoro vše od hodinek přes
obleky či boty až po zlaté prsteny a sva−
té obrázky.

ALMATY

Bývalé hlavní město Kazachstánu
Almaty má něco přes milión obyvatel
a leží přímo na úpatí Ťan Šanu. Odtud se
přes zimní lyžařské centrum Medeo mů−
žete vydat na přechod hlavního hřebene
směrem na jih k horskému
jezeru Issyk Kul, odkud
lze pokračovat dál k ji−
hu. Hraniční přechod
z Kyrgyzstánu do Číny je
prý ale pro cizince uza−
vřen. Z nového autobuso−
vého („nóvyj avtovagzal“)
nádraží na periférii Alma−
ty se autobusy dostanete
do Taškentu, Biškeku
i k jezeru Issyk Kul do
Čolpon Aty. Je odsud rov−
něž spojení do Číny. Ně−
kolikrát týdně, vždy v osm
ráno, jede čínský lehátko−
vý autobus do Urumči
(Urumqi, 40 USD) a oby−
čejný kazašský do Guldži
(čínský název Yining, 30
USD), oba dva přes pře−
chod u města Chorgos.
Pojedete−li kazašským au−
tobusem, pak můžete pod−
pořit soukromé podnikání
a navíc ušetřit 10 USD
a koupit si „jízdenku“ rov−
nou u řidiče za 20 USD,
které jdou přímo jemu do
kapsy. Z almaty do Urumqi létá i letadlo.
Almaty má dvě železniční nádraží
a dvě nádraží autobusová, což trochu
komplikuje kupování lístků. Železniční
nádraží v centru města se jmenuje Alma−
ty II a kromě několika výjimek odsud vy−
jíždějí všechny vlaky. Tou výjimkou je
třeba vlak do Urumči v Číně, který jede
přes přechod Družba po zcela nedávno
dokončené železniční trati, která umož−
ňuje pokračovat z Almaty vlakem až do
Pekingu.
Jídlo je v Kazachstánu poměrně drahé
vzhledem k tomu, že kazašské hospodář−
ství je na kolenou a prakticky všechno je
nutno dovážet. Litr mléka je za 50 Kč,
litrová láhev minerálky za 60 Kč, sýr 420
Kč za kilo.
V Almaty je možno se ubytovat na
nádraží Almaty II v komfortní ubytovně
za 180 Kč nebo opět využít služeb bábu−
šek, které nabízejí nocleh za obdobnou
cenu, ovšem většinou se sprchou. Bude−
te−li mít štěstí, můžete bydlet v jednom
bytě s bábuškou a její dcerou, což může
být zážitkem k nezaplacení, protože
Almatinky jsou v Rusku proslavené svou
krásou. A pověst opravdu nelže – dlou−
honohé vysoké krasavice s jiskrnýma
černýma očima korzující po bulvárech
zeleného města na úpatí velehor jistě po−
těší duši každého dobrodruha. Zvláště
směřuje−li dál na východ do pouští a hor
v čínské provincii Sinťiang.
Ale o tom až příště.
Další informace o cestování směrem
na východ od Čopu najdete na interneto−
vé stránce cestovatelského Klubu Svena
Hedina www.uivt.cas.cs/~arnost/ksh/in−
dex.html.
IVO F. DOKOUPIL

