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Přiznávám se, že mě zaujalo vaše
jméno. Vím také, že jste cestovala pře−
vážně za minulého režimu, kdy to ne−
bylo příliš obvyklé. Kterým z mnoha
náhod za to vděčíte?

Moji rodiče emigrovali v roce 1969
na Západ, a tím se mi život trochu zamo−
tal. O jejich návštěvě nemohlo být po říj−
nu 69 ani řeči. Naštěstí jsem měla švéd−
ského kamaráda, který byl kosmopolita,
pomáhal řadě lidí a nabídl mi uzavřít se
mnou formální sňatek. Díky tomu nebyl
tak velký problém rodiče navštívit. Odje−
la jsem přes východní Německo do
Švédska. A odtud se dostala na návštěvu
k rodičům do Západního Německa. Ještě
před tím, kdy to bylo možné, v roce 1968
a 69 jsem vždy několik měsíců pracova−
la v norské televizi v Oslo. Takže Skan−
dinávie se mi stala osudnou již tehdy.

Rasmussen začal v roce 1972 praco−
vat jako volontér ve východní Africe.
Volontéři byli čerství absolventi vyso−
kých škol, kteří jezdili dobrovolně praco−
vat do rozvojových zemí na několik let
za plat, který jim vyplácela některá státní
instituce západních států v rámci pomoci
těmto zemím. Plat byl zhruba poloviční
oproti zahraničním pracovníkům – ex−
pertům. Pro mne se tak naskytla příleži−
tost jet za ním. K tomu bylo nezbytné mít
jeho pozvání s potvrzením, že bude hra−
dit všechny náklady s tím spojené.

Těsně před tím, než jsem se za ním
vypravila do Afriky, podnikli jsme spolu
14denní túru po laponských horách ve
Švédsku. Měl totiž po dvou pracovních
letech v Tanzánii nárok na dovolenou
doma. Po pobytu v tropech se chtěl osvě−
žit v horách, kde za studentských let ob−
čas působil jako strážce horských chat.
Neváhala jsem a odjela s ním. Tehdy se
naplno projevilo mé nadšení pro cestová−
ní, přesněji řečeno touha po poznávání.

Cestování a poznávání pro vás zřej−
mě nejsou synonyma?

Ne, vnímám v tom obrovský rozdíl.
Zvláště dnes, kdy lidé nazývají cestová−
ním i dovolenou na Kanárských ostro−
vech. Poznávání je něco mnohem hlubší−
ho. Když jsme s Rasmussenem chodili
v Laponsku po tajze, zatoužila jsem se do−

zvědět o této oblasti více. Měla jsem štěs−
tí, náhoda zde sehrála opět významnou ro−
li. Ve vlaku v jídelním voze jsem se se−
známila s Norem a Švédem, kteří se vra−
celi z lovu křepelek. Barvitě mi líčili, jak
žijí na okraji laponské vesničky, kam kaž−
doročně jezdí po 15. září, kdy začíná lo−
vecká sezóna. Vyprávěli mi o laponském
andělu a pozvali mě, abych jela příští rok
s nimi. Ukázalo se, že laponský anděl by−
la zdravotní sestra v důchodovém věku,
u které jsem pak bydlela. Ona sama neby−
la Laponka, ale zastávala práci zdravotni−
ce v jednom laponském okrsku. Domov
měla v Kiruně a od jara do podzimu žila
v domku v laponské vesnici Vuoskojaure.
Chodila pěšky po horách a navštěvovala
nemocné. Brzy jsme se spřátelily. Prová−
děla mě krajinou i vesnicemi v době, kdy
zrovna začínaly laponské žně. Laponci
tak říkají nejen období značkování sobích
telat, ale i jatkám. V ohradách, do kterých
se sobi musí nejdříve nahnat, se vybírají
kusy určené na maso. Díky této ženě jsem
začínala rozumět rytmu severského živo−
ta. Zatoužila jsem vypravit se do Lapon−
ska sama. Začala jsem v norské severské
metropoli Tromso, kde je také univerzita
a bohatá knihovna. Odtud pak vedly mé
cesty dále k severovýchodu a hlavně do
srdce Finnmarky, kde žijí moji přátelé –
pastevci sobů.

Vedle Laponska jste pobývala
rovněž u dalšího severského etnika –
Eskymáků. Mají k sobě Laponci a Es−
kymáci blízko? Jak jste se tam do−
rozumívala?

Je to zcela odlišné prostředí, které je ve
srovnání se severní Evropou a Laponci té−
měř nesouměřitelné. Tedy skály, per−
mafrost, ledové pláně a hlavně – po stro−
mech ani památka. Na Baffinově ostrově
ve východní Kanadě byla přitom potíží
celá řada. Například u Eskymáků mě zne−
klidňovala jejich zdánlivá netečnost, když
jsem vstoupila do jejich obydlí. Naučila
jsem se však trpělivosti a byla spokojená,
že se mohu alespoň dívat. Když vstoupíte
do obydlí, zpočátku si vás nikdo nevšim−
ne, potom dostanete čaj. Neptají se po va−
šem soukromí a neodhalují ani svoje.
Rozpaky, jež jsem intenzivně pociťovala,

jsem řešila prací. Snažila jsem se zapojit
do chodu domácnosti, a to mě ušetřilo ko−
munikačních obtíží. Příčina všeho může
být velice prostá, na bělochy nejsou zvyk−
lí. Ale není třeba se proto zneklidňovat.
Důležité je všemu nechat volný průběh.
Po několika návštěvách a sžívání se s cizí−
mi lidmi pochopíte, že svět je jedna velká
rodina. Za sebe mohu říci, že mě fascino−
val nejvíce chod různých domácností.
Tím nemyslím jen vaření, hygienu, dělbu
práce, ale i výchovu dětí, manželství,
prostě vše kolem lidí, zvláště jsou−li pří−
rodní podmínky z našeho pohledu velmi
extrémní. Snad proto můj způsob pozná−
vání nazval jeden známý etnograf „ku−
chyňskou etnografií“. Zjevně měl pravdu.

Co následovalo po vašich začátcích
u Laponců?

Několikaměsíční cesta po Tanzánii
v roce 1974. Rasmussen musel pracovat
a já využila příležitosti a cestovala po ze−
mi. Mezi volontéry bylo zvykem, že se
poměrně často navštěvovali. Rasmussen
měl mnoho známých – tedy i kontaktů do
vzdálených oblastí. Díky těmto dobrým
vztahům jsem měla možnost procestovat
celou Tanzánii. Při pobytu jsem se se−
známila s jedním svahilsky hovořícím
Angličanem, který se vyvázal po pěti le−
tech z volontérské služby a žil u kmene
Haja nedaleko Viktoriina jezera, kde pů−
sobil jako učitel. Jeli jsme spolu vlakem
a během cesty jsme se scházeli v jídel−
ním voze a on odpovídal na mé nesčíslné
dotazy. Zbytek času jsem trávila v kupé
s domorodými ženami, jejichž jazyku
jsem sice nerozuměla, ale jako žena, ten−
krát mladé děvče, jsem nalezla jistý způ−
sob komunikace. To, čemu jsem tehdy
nerozuměla, mi vysvětlil dodatečně můj
nový průvodce. Když jsme přijeli
k Viktoriinu jezeru, zrovna probíhal kon−
flikt mezi Keňou, Tanzánií a Ugandou.
Loď plula přes jezero pouze jednou za tý−
den, takže jsme byli nuceni čekat. Díky
tomuto člověku jsem se seznámila nejen
s jeho přáteli – domorodci, ale i s několi−
ka anglickými rodinami. Působily zde ja−
ko lékaři, dokonce adoptovaly několik
zdejších dětí a žily tady už delší dobu.
Nahlédla jsem i do místních rodin. Člo−

věk, u kterého jsem bydlela, byl po malá−
rii a nemohl nic dělat. Za střechu nad hla−
vou jsem mu dávala do pořádku obydlí.
Všude bylo plno nepořádku a vzhledem
k tropům i plísně. Chodila jsem k nedale−
kému potoku s nádobami na hlavě, jako
to dělaly zdejší ženy a dívky. Byl zde za−
běhnutý takový systém, že se nejdříve
mylo nádobí, níže po toku tělo, a teprve
potom se pralo prádlo, které se rozvěšo−
valo na křoviscích kolem. Tehdy jsem na
vlastní kůži pochopila, co je subsaharská
Afrika a co tam znamená život v rodině.

Vaše rozhodnutí navštívit Tanzánii
bylo velice rychlé. Jistě jste neměla na
přípravy příliš času.

Máte pravdu, nestačila jsem se naučit
svahilštinu, která je sjednocujícím jazy−
kem pro kmeny v Tanzánii. Samozřejmě,
že jsem toho velmi často litovala, zvláště
při návštěvě rodin, kde jsem jen se závis−
tí sledovala vzrušené hovory mezi žena−
mi a já nevěděla, o čem jsou. A toho smí−
chu a legrácek kolem!

Má výhoda však spočívala v odlišné
barvě pleti. Jako bílou si mě totiž každý
pamatoval. Už jenom proto, že všichni
bílí, kterých nebylo zas tak mnoho, jezdi−
li auty. Já jsem jezdila místními autobu−
sy, kde to šlo, chodila pěšky, a pak na
velké vzdálenosti vlakem – samozřejmě
druhou třídou, kde běloši nikdy žádní ne−
byli. Stávalo se, že jsem někoho potkala
a on řekl: „Viděl jsem vás tam a tam,“
a bylo to na druhém konci země. Právě
proto jsem se cítila jako doma. Černoši
byli velmi přátelští a hovorní, což je pro
mě ideální společnost.

U tanzanských kmenů ve vnitroze−
mí jste pobývala několik týdnů. Jaký
byl návrat do civilizace?

Úplně jsem zapomněla, že existují ci−
vilizační vymoženosti. V Dar–es–Salaa−
mu jsem si připomněla, že je tu možné
koupit sýr, zubní kartáček a další věci,
což ve vnitrozemí ani náhodou. Všude se
obchodovalo hlavně podél vlaku, který
jezdil z Dar–es–Salaamu k Viktoriinu je−
zeru. Na stanicích postávali prodavači
a nabízeli zboží. Když chcete, dostanete
od jídla, rohoží a košů všechno, na co si
vzpomenete. Prostě celé vybavení do−

mácnosti. Po ránu si můžete koupit za
směšný peníz také svazek měkkého dřeva
místo kartáčku na zuby. Žvýká se, a pak
se zahodí. Přišlo mi to jako dobrý zvyk,
protože někde se zuby nečistí vůbec.

Když jsem došla k poznání, že velmi
chudě žije většina obyvatel světa, začala
jsem si vážit zcela jiných věcí než dřív.
Všechnu tu africkou atmosféru jsem do
sebe vsakovala a pohlcovala jako houba.
Je to můj základ, ze kterého čerpám do−
dnes. Vzpomenu−li si na všechny ty ná−
hody, jež mě potkaly, musím konstato−
vat, že náhoda přeje připraveným. Při−
praveným ve smyslu touhy a vůle se té
náhodě poddat, přizpůsobit se jí. Také to−
mu říkám vnitřní svoboda.

Nebylo vám někdy při vašich ces−
tách úzko?

Stalo se mi párkrát, že jsem byla v ci−
zím místě a cítila se zcela bezprizorná.
Vlezla jsem si do ústraní a říkala si:
„Jsem uprostřed Afriky a nevím, co mám
dělat.“ Pak jsem se zarazila: „Počkej, po−
čkej, takhle to nejde. Jsi zdravá? Jsi.
Chtěla jsi do černé Afriky? Chtěla. Jsi
tu? Jsi. Večer ještě není, tak se snaž!“

Zlobila jsem se na sebe, že nedokážu žít
okamžikem. Věděla jsem, že není žádný
důvod k obavám a opatřit si střechu nad
hlavou nebyl také žádný problém. Překo−
nala jsem se a od té chvíle jsem se snaži−
la žít tím, co právě bylo. Nevím to jistě,
ale je možné, že je to náš společný pro−
blém Evropanů. Máme vše „jisté“.

Jak se na cesty připravujete?
Asi se vám to bude zdát podivné, ale

odmítám cokoliv studovat předem. Mo−
hu tak snadněji nasáknout tamější atmo−
sféru. Je to pak daleko více fascinující,
než kdybych vše věděla předem. Zvykla
jsem si vzít do ruky knihy až po návratu
domů. Dostala jsem totiž do vínku
ohromný dar – fotografickou a pocitovou
paměť. Proto není pro mne problémem si
cokoliv vybavit a znovu oživit. Tudíž vě−
decké a jiné texty pak konfrontuji s tím,
co jsem prožila. Nikdy si nedělám ani
dlouhé poznámky, hlavně zaznamená−
vám některá čísla a fakta, o kterých tu−
ším, že je nikde nevyčtu. Knihy, které
jsem napsala, jsou souhrnem osobních
poznatků získaných na místě a materiálů
dodatečně nastudovaných doma.

A vaše poslední cesta?
Na podzim 1995 návštěva Peru. Vý−

sledkem je samozřejmě další poznání
a v případě země s takovou bohatou his−
torií i množství fotografií v mém archívu.

PAVLÍNA BRZÁKOVÁ

Cestovatelka a etnografka
Nelly Rasmussenová

se od svých studií
na FAMU a Filosofické fakultě

UK zaměřuje na osobní
poznávání kultur, historie

a současného způsobu života
lidí v extrémních podmínkách.

Vydala již tři etnografické
cestopisy: Tykvové děti (1986),

Lidé z Baffinova ostrova (1989)
a Děti severských šamanů (1995).

Pobývala u laponských
kočovníků na severu Norska,

ve východní subsaharské Africe,
v arktické Kanadě. Její poslední

cesta vedla do Peru,
nyní se chytá do Mexika.

Peru očima Nelly Rasmussenové

Nelly RASMUSSENOVÁ:
NÁHODA PŘEJE PŘIPRNÁHODA PŘEJE PŘIPRAAVENÝMVENÝM
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JACQUES–YVES COUSTEAU:
PORTRÉT MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTIPORTRÉT MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI

Když na jaře letošního roku
zemřel ve věku 87 let

Jacques–Yves Cousteau,
bylo zřejmé, že řady
dobrodruhů opouští
excelentní osobnost

nebývalého formátu a záběru.
Cousteau byl vynikajícím
výzkumníkem, novátorem

a vynálezcem, snílkem
Verneovského ražení,
ekologem, filmařem

i skvělým komunikátorem,
který posunul myšlení lidí

o krůček ve směru
k ochraně přírody.

Jeho šarm působil natolik,
že ve Francii byl léta

nejpopulárnější osobností
a mnozí by ho dokonce

rádi viděli jako prezidenta,
což ovšem nepřijal.
Byl rovněž jedním

z mála lidí, kteří patří
k nezpochybnitelným
zakladatelům celého

sportovního odvětví –
statisíce sportovních

amatérských potápěčů
s přístroji vědí,
o čem je řeč…

Narodil se 11. června 1910, v roce
1930 vstoupil do Námořní aka−
demie. Chtěl se stát pilotem,

vážná autonehoda však jeho leteckou
kariéru ukončila. A tak se místo letu ve
výšinách spustil do mořských hlubin.
V roce 1936 si poprvé vyzkoušel potá−
pěčské brýle a objevil v nich nový svět.
S Philippem Tailliezem a Frédérikem
Dumasem lovil mořské okouny (tehdy
ještě byli), zkoumal podmořské prostory
a zároveň snil o hlubším průzkumu. Ta−
to skupinka vyvinula ploutve, brýle
a harpuny a vyzkoušela různé druhy
„podmořských plic“, v nichž se však po−
užíval čistý kyslík, což bylo pod vyso−
kým tlakem nebezpečné. Cousteau se
málem dvakrát utopil, když je zkoušel.
Podle jeho názoru bylo třeba sestrojit ta−
kové plíce na stlačený vzduch, jež by ho
vpouštěly automaticky pod správným
tlakem a zamezovaly tak vzniku Keso−
novy nemoci.

Válka způsobila, že se Cousteauova
skupina rozpadla. Po podepsání němec−
ko–francouzského příměří roku 1940 se
zase všichni sešli. Teď však museli své
podmořské pokusy přísně tajit již z toho
důvodu, že německá armáda by měla
o výsledky eminentní zájem. Aby zamas−

koval své cíle, požádal okupační úřady
o povolení natáčet ve Středozemním mo−
ři podmořské filmy. Přitom mu však šlo
především o vyvinutí automatického dý−
chacího přístroje. V prosinci 1942 se se−
šel v Paříži s Émilem Gagnanem, odbor−
níkem v oboru průmyslových plynových
přístrojů. Když mu Cousteau vyložil své
plány, podal mu Gagnan regulační ventil,
který vyvinul pro automatické proudění
svítiplynu v automobilových motorech.
Za několik týdnů byli oba hotovi s vývo−
jem regulačního ventilu pro potápěče.
Cousteau ho vyzkoušel v zimě u Paříže
ve studené vodě Marny a tímto sestupem
zahájil éru sportovního potápění s pří−
stroji. Po určitých úpravách začal
Cousteau zkoušet nový přístroj ve Stře−
dozemním moři. Toho léta provedl jeho
tým 500 úspěšných pokusů v hloubkách
od 15 do 30 metrů.

Poté se spouštěli stále víc a víc, až při
jednom pokusu objevili novou nemoc,
stejně nebezpečnou, jako je Kesonova.
Nazvali ji hlubinným opojením a vzniká
zvýšeným přísunem dusíku ve velkých
hloubkách. Tato „opilost“ stoupá s přibý−
vající hloubkou. Po povznesené náladě
se dostaví malátnost a nepřekonatelná le−
targie. Potápěči „opilí“ dusíkem se cítí

naprosto bezpeční a např. dávají svůj dý−
chací přístroj okolním rybám.

Po válce pokračovala Cousteauova
skupina v dalších pokusech o stále hlub−
ší sestupy a Cousteau se jako první poto−
pil do 90 metrů. Poté, co se jeden z potá−
pěčů po dosažení hloubky 120 metrů uto−
pil, však s pokusy přestali.

Roku 1949 se Cousteau stal velitelem
lodi Calypso, která měla provádět oceá−
nografický průzkum. V roce 1952 s ní po−
blíž Marseille začal zkoumat jeden z nej−
zajímavějších vraků z doby 230 let př. n. l.
Při této práci připadl Cousteau na myš−
lenku podmořské televize. Cousteau vy−
zbrojil potápěče podmořskou kamerou ve
vodotěsném krytu a s její pomocí archeo−
logové na palubě mohli zkoumat vrak. To
byl jeden z mnoha vynálezů, jimiž
Cousteau za dlouhá léta přispěl k rozvoji
podmořského průzkumu. Z ostatních sto−
jí za zmínku především dvoumístná po−

norka, vybavená mechanickými chapadly
a poháněná vodními tryskami. Vymyslel
rovněž nepropustný oděv, tzv. „tuleně“,
předchůdce dnešních potápěčských oble−
ků. Zkonstruoval také první podmořský
skútr, jehož následovníci se dnes použí−
vají při sportovním potápění.

Další oblastí, v níž se stal Cousteau
průkopníkem, byla přeměna člověka na
„vodního živočicha“, který je schopen žít
pod vodou delší dobu. V roce 1962 vybu−
doval první podmořské obydlí, v němž
dva aquanauti žili a pracovali celý týden.
V roce 1965 vytvořil již třetí obytnou sta−
nici, v níž v hloubce 100 metrů bydlelo
šest aquanautů přes tři týdny. Cousteau
přišel i s převratnou myšlenkou na vytvo−
ření nového člověka, podmořského Ho−
mo aquaticus, který by překonal všechny
problémy běžného člověka při potápění,
tj. nebezpečí dekomprese, obtíže dorozu−
mívání atd. Tento člověk by měl podle

Cousteauových představ dýchat pod vo−
dou jako ryba. Jedinou výbavou, kterou
by potřeboval, by byl malý přístroj zabu−
dovaný do jeho krevního oběhu. Plíce by
měl naplněné nestlačitelnou tekutinou,
která by zároveň sloužila k dýchání.
Cousteau přišel s tímto fantastickým ná−
padem na počátku 60. let a v té době sku−
tečně řada výzkumných pracovišť zaháji−
la značné úsilí o uskutečnění této myšlen−
ky. Potápěč Waldemar Ayres dokonce
vyzkoušel mořské žábry z plastické hmo−
ty a vydržel s nimi pod vodou jeden a půl
hodiny. Později však tyto výzkumy ztra−
tily popularitu.

Kromě novátorských a vědeckých po−
kusů byl Cousteau rovněž předním moř−
ským ekologem a v tomto směru vykonal
neocenitelnou práci. Natočil desítky fil−
mů, kterými široké veřejnosti zpřístupnil
podmořský svět i jeho problémy.

MILOŠ KUBÁNEK

O tomto podivuhodném potápě-
jícím se Francouzi bylo již na-
psáno mnohé. Byl bezesporu
zakladatelem sportovního potá-
pění s přístroji. Paradoxně však
mnozí poukazují na to, že
k ideálu sportovce měl daleko.
Zřídka jej bylo vidět jinak než

s cigaretou, uměl ocenit rovněž
dobré Bordeauxské víno a slav-
nostní stolování na lodi Ca-
lypso bylo proslulé. Když šel
s potápěčskou výstrojí po bře-
hu, podlamovala se mu kolena.
Jak potvrzují jeho známí, jedno
je však jisté – Cousteau měl
tělo jako stvořené pro plavání.
Pod vodou byl nesmírně po-
hyblivý a čilý a aerodynamický
tvar přizpůsobený pohybu ve
vodě měla i jeho hlava. Sotva-
že vklouznul s přístroji do vo-
dy, protáhl se, jeho pohyby byly
elegantní a lehce pohyboval
potápěčskými ploutvemi. Byl
rovněž vynikajícím organizáto-
rem, říkával, že pracuje se tře-
mi živly – s vodou, vzduchem
a penězi – a se všemi se musí
potápěč naučit zacházet.

BYL COUSTEAU SPORTOVEC?BYL COUSTEAU SPORTOVEC?

Rok 1964. Cousteau přebírá cenu
za film Svět bez slunce.
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Jak vy vidíte srovnání českého nebo
vlastně československého vysokohor−
ského horolezectví v 70. a 80. letech
s tím současným?

Já vidím podstatný rozdíl v tom, že
tehdy ČSTV s horolezeckým svazem
pláclo na stůl peníze a pak si mohlo určit:
polezete tohle a tohle. Nyní, když si mís−
to v expedici každý platí hlavně sám, je
prvořadým cílem každého dostat se na
vrchol. Myslím, že je jednostranné to kri−
tizovat, i když uznávám, že tehdy se lez−
ly věci, které představovaly světovou
špičku. Navíc progresivní úroveň lezení
ve vysokých horách šla celkově dolů ne−
jen u nás, ale i ve světě. Např. pro osm−
desátá léta byly charakteristické špičko−
vé výstupy v těžkých velkých stěnách,
zatímco dnes je na osmitisícovkách hlav−
ně slyšet o sólových výstupech na čas
normálními cestami, případně o sbírání
všech 14 vrcholů.

Jestliže to Jirka Novák v dobré vůli
chce kritizovat, měl by se zamyslet na−
příklad nad tím, co horolezecký svaz, je−
hož je předsedou, může udělat pro to,
aby třeba řekl: tady jsou 2 miliony, tady
je pět, šest nebo sedm dobrých mladých
kluků, tady je těžká stěna a zkuste to lézt.

Jaký máte názor na to, že pro vý−
stup na tzv. lehčí osmitisícovky není
potřeba technika ani žádná velká fy−
zická kondice?

Jirka Novák v rozhovoru řekl, že na
tyto kopce může jet kdokoli, kdo si zku−
sil Mont Blanc nebo Grossglockner. On
sám ale dobře ví, jaké se na expedicích
staly průšvihy právě díky tomuto přístu−
pu. Jsou lidé, kteří mají peníze, tak tam
odjedou, protože slyší že je to „brnkač−
ka“. Pak tam třeba zůstanou, nebo mají
veliké problémy. Pokud je výborné poča−

sí, tak je docela velká šance, že se výstup
podaří bez problémů. Teprve, když ne−
jsou všechny podmínky ideální, naplno
se projeví, co má člověk v horách umět.
Zkušenosti, které se nedají ošidit. A už
vůbec není pravda, že není potřeba žádná
mimořádná fyzická kondice.

A jak vidíte srovnání „lehčích“
a „těžších“ osmitisícovek?

Je pravda, že velké kopce jsou o něco
obtížnější, protože jsou vyšší. Jestliže ale
Jiří říká, že třeba Gasherbrumy jsou úpl−
ně zadarmo, musím připomenout, že tře−
ba loňské expedice končily většinou
v 7000 metrech, nebo velké množství
vážně zraněných a nemocných lidí na
letošních gasherbrumských expedicích.
Byli jsme možná jedinou expedicí, která
takové vážné případy neměla.

Dá se tedy poznat, kdo může na
osmitisícovku a kdo ne?

To se nedá, to je pravda. Tohle se pře−
dem nepozná a žádným způsobem
neotestuje. Samozřejmě, dala by se zjistit
ta negativní stránka. Můžete se někde ne−
chat prohlédnout lékařem, zašlapat si na
rotopedu a zjistíte, že Váš organismus
nemá vazební schopnost kyslíku. Pak se
dá předpovědět, že se tam pravděpodob−
ně budete těžko chytat. Ale to, že dispo−
zice pro osmitisícovky jistě máte, se ne−
dá otestovat žádným způsobem. A to teď
mluvím jenom o fyzické zdatnosti a ne
o zkušenostech v horách.

Vraťme se k letošní úspěšné expedi−
ci. Jak to vlastně probíhalo?

Expedice měla 12 účastníků a všech
12 stálo alespoň na jednom kopci, tři by−
li na obou. Bylo to organizováno tak, že
8 lidí lezlo na Gasherbrum II a čtyři se
pokoušeli o oba vrcholy (Gasherbrum I,
8068 m a Gasherbrum II, 8035 m – pozn.

red.). Z čistě matematického hlediska to
je vlastně nejúspěšnější československá
expedice na osmitisícovky, protože
všichni vylezli na vrchol a na dvou vr−
cholech najednou byl předtím jenom Joz−
ka Rakoncaj – na K2 a Broad Peak.

Celou expedici a taky akci na Gasher−
brum II vedl Jozka Rybička. Já jsem vedl
skupinu, která lezla na oba kopce a která
působila do značné míry autonomně.
V expedici byli, abecedně řazeno, Tomáš
Bradáč, Ladislav Drda, Ladislav Kama−
rád, Juraj Kardhordó ze Slovenska, Vla−
dimír Myšík, Miloslav Palacký, Luboš
Pavlík, Pavel Plšek, Stanislav Šilhán a Ji−
ří Šmíd.

Kdo byl v té „dvojkopcové“ skupi−
ně?

Kromě mě Vláďa Myšík, Ďuro Kard−
hordó a Standa Šilhán, který s námi byl na
Gasherbrumu I, ale pak onemocněl. My
jsme na celou expedici přímo na místě
měli dost málo času. A kdyby bylo poča−
sí pouze průměrné, možná bychom sotva
stihli vylézt jenom na jeden kopec. Takže
jsme vlastně byli přinuceni k tomu, aby−
chom Gasherbrum I vylezli velice rych−
lým stylem. Lehce a rychle, ale nedá se ří−
ci, že to bylo alpským stylem, protože
jsme si udělali jednu vynášku do druhého
tábora. Ten rychlý výstup se ale samozřej−
mě podepsal na aklimatizaci. Standa Šil−
hán chytil něco virového na průdušky
a tím se mu sekundárně začal vyvíjet
edém plic. V basecampu španělský doktor
nasadil silnou medikaci. Vrtulníky zrovna
stejně nelítaly a než zase začaly lítat, Stan−
da se z toho dostal. Na to, aby šel s námi
nahoru na GII, to už ale nebylo.

Počasí vám tedy přálo?
Měli jsme úžasné počasí při treku po

Baltoru, což je nevýslovná krása. Když

jsme docházeli poslední den do base−
campu, tak začalo asi na čtyři dny sněžit.
Za celou dobu pobytu v něm bylo celkem
pouze asi 4 dny zataženo s nějakým sně−
žením, takže vlastně ideální podmínky.

Jak dlouhý jste měli odpočinek me−
zi oběma výstupy?

My jsme to původně chtěli jít najed−
nou. Sestoupit pouze do tábora I, který je
společný pro obě hory. Museli jsme ale
sestoupit se Standou do základního tábo−
ra a počkat, až se jeho stav stabilizuje,
čímž vznikla pauza dva dny. Na jedničce
jsme byli 9. července a o 8 dní později na
dvojce.

Kolik expedic bylo současně v zá−
kladním táboře?

Moc. Asi deset, z toho drtivá většina
na Gasherbrum II. Zajímavé je že se na
něm lezla pouze jedna cesta, rakouský pi−
líř. Přitom podmínky na jiné cesty by by−
ly. Na rozdíl od Gasherbrumu I, kde tytéž
podmínky, tj. hezké počasí, způsobily ne−
dostatek sněhu a znemožnily nám lézt pů−
vodně uvažovanou Messnerovu cestu.

Takže cesty už byly zafixované?
Cesta na Gasherbrum II byla úplně

zafixovaná, což je trochu škoda, protože
ta cesta je krásná. Rozhodně to není cho−
ďák. Není tam sice technické lezení, ale
myslím, že je dostatečně exponovaná. Na
jedničce byly fixy jen částečně a navíc
dost mizerné, takže jsme je ani moc ne−
používali. Něco se tam jistilo, ale větši−
nou jsme šli v zájmu rychlosti paralelně.
Vrcholová partie je, až na strmost, spíš
na chození. Vlastní japonský kuloár je
ale docela působivé lezení.

Gasherbrum I je tedy
technicky přece jen
o něco náročnější?
Ano, to určitě. Do japon−
ského kuloáru jsme po−
stoupili vlastně automa−
ticky. O nedostatku sněhu
v Messnerově cestě, pří−
padně o nějaké variantě
vedle něj, už jsem mluvil.
Nástup do normálky je ve
frontovém pásmu a tudíž
nepřístupný. Je to takový
zvláštní a smutný pocit,
protože hodinu chůze od
základního tábora po sobě
střílejí.
Základní tábor je ve výšce
asi 5100 m a nejvyšší pa−
lebné stanoviště je v 6000
m. Když si představíte to
prostředí, je to úplně ne−
smyslná válka. Tam na
obou stranách každý rok
umře spousta lidí. Ani ne
tak že se postřílejí, ale na
výškovou nemoc, edé−
my…
Jaké máte v Himálajích
další plány?
Loni na podzim jsme byli
na Everestu, ale kvůli po−
časí jsme se nedostali nad

8200 m. To je místo, kde se dělá útočný
tábor před vrcholem. Věci jsme tam do−
nesli, ale už jsme to nepostavili, protože
začalo foukat a už nepřestalo. Takže by−
chom to chtěli napravit. Jedeme na jaře
1998, zase ze severu, zhruba ve stejné se−
stavě. Chceme lézt dvě cesty současně:
klasickou cestu po severním žebru a pak
bychom chtěli vylézt severovýchodní hře−
ben, který je, pokud vím, zatím přelezený
pouze po částech, ale ne souvisle jako ces−
ta. Je to vlastně poslední velká logická,
dosud nepřelezená cesta na Everestu. Je to
ambiciózní plán na prvovýstup, pochopi−
telně bez umělého kyslíku a výškových
nosičů. MILOŠ KUBÁNEK

JAKUB HAVEL

Zdeněk Hrubý (41) stál již na třech osmitisícových
vrcholech. V roce 1994 to bylo Cho Oyu,

v letošním roce pak v rozmezí několika dnů
oba Gasherbrumy. Jako vedoucí připravuje expedici

Everest 1998, o níž jsme informovali v minulém čísle.
Je členem expediční komise Českého horolezeckého

svazu, pracuje jako vědecký pracovník a pedagog

na Fakultě sociálních věd UK. Na horolezeckém
filmovém festivalu v Teplicích nad Metují
jsme s ním hovořili o úspěšné letošní
gasherbrumské expedici i o lezení na osmitisícovky
obecně, neboť Hrubý nesouhlasí s řadou názorů
vyslovených v tomto směru Jiřím Novákem
v rozhovoru pro Dobrodruha č.3/97.

ZDENĚK HRUBÝ:ZDENĚK HRUBÝ:
OSMITISÍCOVKY NEJSOU „BRNKAČKA“

Pohled ze 3. tábora Gasherbrumu I.

Základní tábor, vzadu Gasherbrum I.

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 výběru
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PRAVIDLO Č. 1:
Kajak pro divokou vodu není člun,

alespoň ne v tom smyslu, jak se slovo
člun obvykle chápe. Nemá kupodivu
žádný příbuzenský vztah k raftu nebo
otevřené kanoi. V kajaku (pro ortodoxní
kanoisty i v singlu) nejedete, kajak nosí−
te na sobě. Je to lehký kus výstroje, kte−
rý se spojí s dolní částí vašeho těla. Mu−
sí vám sedět jako boty. Je třeba sedět
pevně, kolena a chodidla vám poslouží
jako body páky. Jedině tak se vám poda−
ří splynout s kajakem a naučit se všech−
ny finesy divoké vody.

PRAVIDLO Č. 2:
Kajak je tak stabilní, jak stabilním jej

učiníte. Zpočátku se vám bude zdát vrat−
ký. Budete šílet, protože na klidné vodě
váš kajak odmítne jet rovně. Bude se to−
čit. Na mírném říčním úseku, až zamíříte
z proudu do tišiny, se překotíte. Budete si
připadat jako hlavní hrdina Chaplinovy
grotesky. Za čas pochopíte, jak udržet
kajak v žádaném směru. Objevíte, že mu−
síte zůstat uvolněni v bocích a pádlovat
jistě a pevně. Zjistíte, že pádlo je vaše je−
diná opora, kterou nesmíte pustit z ruky.
Tak minimalizujete tendenci kajaku otá−
čet se dnem vzhůru. Pochopíte, že své−

volné točení a převracení kajaku není
způsobeno jeho škodolibostí. Reaguje na
VAŠE pohyby. Pokud je dostanete pod
kontrolu, máte vyhráno ! Dokážete jezdit
cikcak, rychle se otáčet i zastavovat, tra−
verzovat přes proud způsobem, jakého
žádná jiná loď není schopna. Zjistíte, že
kajak má stejnou dynamickou stabilitu
jako bicykl, ale jeho stabilita pochází
především z rovnováhy kajakáře.

PRAVIDLO Č.3:
Každý kajakář se sem tam převrátí.

Existuje však zázračné řešení. Místo
úporné snahy vykopat se z lodi a dotáh−
nout kajak na břeh se můžeme dostat zpět
do původního stavu důmyslným a nepří−
liš obtížným manévrem. Říká se tomu
eskymácký obrat. Záběr pádlem, otočení
trupem, rychlý pohyb a jste nahoře. V ml−
hách arktické prehistorie, někde ve vo−
dách mezi Grónskem a Kamčatkou, byl
proveden první eskymácký obrat bri−
lantním eskymáckým inovátorem.

PRAVIDLO Č. 4:
Naučte se eskymácké obraty na stojaté

vodě mimo sezónu, trénujte to znovu
a znovu a buďte přitom připraveni na zjiš−
tění, že na řece je to úplně něco jiného.

Tam se proti vám postaví entropie, turbu−
lence, fraktální geometrie, Murphyho zá−
kon a škodolibost celého vesmíru. Touha
po vzduchu vám bude zvedat hlavu k hla−
dině. Právě to nesmíte udělat, má−li se
obrat podařit. Zvednutá hlava totiž ruší
pohyb spodní části těla. Boky se rychle
vykloní do strany, kajak se otočí nahoru,
protože ho překlopíte silou svých kolen
a stehen. Aby se vám obrat podařil na ře−
ce, musí ho mít paměť vašich svalů doko−
nale vštípený. 200–300 obratů jako tré−
nink, to je dobrý začátek. 600–800 navíc
během tréninku mimo sezónu v druhém
roce se taky bude hodit. Až se naučíte
obrat na pravou stranu, věnujte se zrcadlo−
vé pozici, protože na divoké vodě se zve−
dá tělem proti proudu jen ztěžka, většinou
to vůbec nejde. Až zvládnete obrat na dvě
strany, nacvičte ho bez pomoci pádla. Je
to opravdu možné. Někteří experti dokáží
kajak otočit dokonce bez použití rukou.
Nejtěžší eskymák je ale pořád ten první,
který uděláte na řece uprostřed akce.

PRAVIDLO Č. 6:
Jestliže chcete na kajaku sjíždět divo−

kou vodu, vyhledejte odbornou radu. Ne−
musí to být rada psychiatra, stačí kvalifi−
kovaný instruktor jízdy na kajaku. Nauč−

te se základy od něj, ne z knih, ačkoliv
i ty vám mohou pomoci, video dokonce
ještě víc. Nedoporučuje se výuka od
neškolených kamarádů. Jízda na kajaku
není vhodný sport pro metodu pokusu
a omylu.

Eskymácký obrat je důležitá doved−
nost, ale je to jen jedna z mnoha. Záběr,
kontra záběr, závěs, odhození, to vše je
jen začátek, jen abeceda, po níž musí ná−
sledovat slovní zásoba a mluvnice. Brzy
zjistíte, že rotace těla je zásadní pro pře−
dání energie pádlu. Dobrého záběru do−
sáhnete součinností břišních svalů, ra−
men, zádových svalů, pasu, boků, kolen,
chodidel a hlavy, stejně jako paží. Naučí−
te se strategickým manévrům, jak se do−
stat z proudu a naopak, začnete vnímat
pohyb vody a kontrolu lodi.

Zjistíte, že se dokážete zastavit
v rychle tekoucí vodě, že svedete zpoma−
lit a vyhnout se nebezpečí traverzem
proudu. Naučíte se pohybovat proti prou−
du i po proudu, napříč proudem i zpět,
dostanete kajak tam, kam budete chtít vy,
ne kam ho ponese řeka. Nakonec vás in−
struktor naučí několik specialit a po−
slechnete si pár rčení jako „uvolněte se
v bocích“ a „pádlujte agresivně, budete
pak stabilnější“. Absolvujete krátký ka−

jakářský kurs hydrologie – co je vracák,
co je šikmý válec.

PRAVIDLO Č. 6:
Ať už jedete na jakkoliv obtížné vodě,

pádlujte silně a odvážně. Plachost může
být v tomto sportu velmi nebezpečná.
Nesmíte být polovičatí. Je to riskantní
a doslova děsivé. Buďte realističtí, až si
budete měřit síly s vodou, nenechte se
hnát pocitem, že se musíte dostat z obtíž−
nosti stupně WW II na stupeň III, ze
stupně WW III na WW IV nebo přímo
do maelstromů stupně WW V. Pokud ne−
jste schopni zvládnout vybranou vodu
smělými záběry a s určitou dávkou jisto−
ty, měli byste si ve vlastním zájmu zvolit
vodu poněkud přátelštější, nebo se nej−
prve výrazně zlepšit, nebo toho prostě
nechat. Jste−li připraveni na divokou vo−
du obtížnosti WW IV, bude to vypadat
asi takhle: vaše ruce drží pádlo uvolněně,
ale nepustí ho za nic na světě. Kolena
a stehna drží pevně v kajaku. Nezapo−
meňte dýchat. Zahřívací kolo ve dvou
třech menších válcích. Rozjeďte se do−
předu, zpět, příprava na akci. Peřej jste si
rozdělili na několik úseků, dokonale víte,
kam jet v jednotlivých úsecích.

PRAVIDLO Č. 7:
Svou obecností se odlišuje od před−

chozích, ale rozhodně nebude na škodu
si je připomenout. Dynamika tekoucí vo−
dy se neustále mění. Mění se i dynamika
lidských reakcí. Všechno staré může být
zase nové. Nejlepší způsob, jak si užívat
na divoké vodě, je v jistém smyslu nikdy
nepřestat být začátečníkem.

NA ZÁVĚR:
Nikdy nejezděte na řeku sami. Nikdy

nejezděte bez plovací vesty a přilby.
A nejezděte v noci. Tato pravidla jsou
samozřejmě neustále porušována, ale jen
vodáky, kteří chtějí pokoušet osud. Jen
blázni umírají na jednoduché vodě jen
proto, že se s kajakem namotají na skálu
a kolem není nikdo, kdo by jim pomohl.

Nos máte plný vody, jste věčně na−
chlazení a vyděšení, učíte se pomalu, je
to obtížné, můžete se utopit i tehdy, když
neporušíte žádné základní pravidlo. Au−
tomaticky se dere na mysl otázka, proč se
vůbec k čertu zabývat kajakem a divokou
vodou. Odpověď je jednoduchá. Protože
divoká řeka je krásná jako Bachův kon−
cert a jízda na kajaku vám umožní se ho
zúčastnit hrou na cello. – ph, rk –

Plovací vesta by měla být příjemným kusem oděvu, vytvo−
řeným pro jízdu na kajaku na divoké vodě. Jejím úkolem
je udržet vás na hladině divoké vody pokud opustíte loď,

takže by měla být dostatečně nosná (výtlak minimálně šest až
dvanáct kilogramů) a přitom by neměla tělu a pažím bránit ve
volném pohybu. Takže nic zastaralého ze strýcovy garáže! Ta−
ké přilba by měla být více funkčním než módním doplňkem.
Špricdeka je nejlepší z pružného neoprenu a pokud možno šitá
přímo na typ lodě, kterou používáte. Pádlo by mělo být lehké
a zároveň odolné. Dřevěná pádla jsou příjemná na dotek, ale
o něco těžší. Kompozitová pádla jsou o něco dražší, zato jsou
lehká jako peříčko, rychlá a účinná. Žerď pádla by vám měla
sedět v ruce jako ulitá, ušetří vám pak spoustu trápení a pu−
chýřů.

Neméně důležité je oblečení. I teplá voda vás dokáže
prochladit a k tomu, abyste dobře pádlovali, vám nesmí být zi−
ma. Užijete speciální vodáckou bundu, nepromokavou, nejlépe
s neoprenovým nebo gumovým utěsněním u krku na zápěstích
a v pase, která vás ochrání před přívaly vody. Vyberte si i správ−
nou velikost, aby vám zbylo místo na vrstvu izolačního spodní−
ho prádla. Vyplatí se mít na těle prádlo z polypropylenu, které
nenacucá vodou a hřeje i když je mokré. Budete možná potře−
bovat i neoprenový oblek, podle toho, jak brzo na jaře se vydá−
te na vodu. Jedno okřídlené rčení říká, že pokud je teplota vody
nižší než 40° C, pak je potřeba neopren. Neoprenové kombiné−
zy bez rukávů ponechávají dostatečnou volnost ramenům, což
je zásadní. Raději oželte pár set korun na neopren, než abyste
místo pohody a zábavy na řece drkotali zuby ve starém vlněném
svetru. Nebudete litovat.

Hlavním kusem vaší výzbroje je samozřejmě kajak. Tady je
rozhodnutí složitější. Vyrábí se množství kajaků různých tvarů
a materiálů. Záleží na tom, k jakému účelu chcete kajak použí−
vat. Ježdění na divoké vodě lze rozdělit do několika kategorií:
turistické disciplíny, sem patří sjezdy řek nebo jejich částí a pu−
tování po řece, a sportovní disciplíny jako je slalom, sjezd

a vodní rodeo. Sjezd řeky znamená denní výlety na řeku, kde
překonáváte peřeje. Putování po řece je zpravidla na několik dní
a váš kajak musí být pohodlný a dosti prostorný na to, aby po−
bral kempingovou výbavu. Slalom a sjezd na divoké vodě jsou
čistě závodní disciplíny, zatímco rodeo je jakousi kombinací tu−
ristického a výkonnostního pojetí jízdy na divoké vodě. Zahr−
nuje v sobě surfování na vlnách, lopingy na všechny možné
způsoby, piruety, zahazování pádel v těch nejtěžších úsecích
a další způsoby, jak využít řeky k blbnutí. Nemyslete si, že je to
nad vaše možnosti. Dokonce i jako začátečník můžete pocítit
ohromující lehkost, jakou poskytuje surfing na vlnách.

Jaký kajak je nejvhodnější pro začátečníka? Na to neexistu−
je jednoduchá odpověď. Navíc by měla otázka znít jinak: Co by−
ste si měli vybrat jako svůj první kajak? První model, ve kterém
uděláte své první začátečnické záběry, bude patrně i tím kaja−
kem, v němž se postupně přeměníte ve středně pokročilého. Ne−
víte, zda budete moci ospravedlnit další investici, dokud k oné
proměně nedojde. Takže moudře vyberte svůj kajak tak, aby
přes dočasnou neobratnost později posloužil vašim lepšícím se
dovednostem. Co se týče materiálu, nejodolnější je plastik. Po−
kud nedisponujete dostatkem místa pro uskladnění a přepravu
plastikového kajaku, stejně vám poslouží nafukovací kajak
(uzavřený kajak s límcem pro uchycení špricdeky). Sklolaminá−
tové lodě jsou lehčí a levnější ale křehčí a kevlar se používá
spíše pro konstrukci závodních lodí. Vaši volbu také ovlivní,
jak si budete chtít na řece užívat. Pro vodní rodeo se používají
spíše menší a méně nosné kajaky, které jsou obratné a točivé,
ale zároveň poměrně pomalé. Pro extrémně divoké toky je lépe
zvolit kajak nosný, bez ostrých hran a ploché paluby, pro něko−
likadenní výpravu je zase potřeba mít loď pohodlnou, která dob−
ře drží směr a je rychlá. A jako začátečník i jako zkušený kaja−
kář vždy budete potřebovat nějaký čas, aby jste se se svou lodí
sžili a mohli na divoké vodě začít předvídat, jak se vaše loď
v příštím okamžiku zachová. Obdobné principy jako pro kajak
a vybavení kajakáře platí i pro singl a deblkanoe pro divokou
vodu. ROBERT KAZÍK, ph

VYBAVENÍ PRO JÍZDU NA KAJAKUVYBAVENÍ PRO JÍZDU NA KAJAKU
ANEB CO POTŘEBUJETE, ABYSTE MOHLI ZAČÍT

Ježdění na divoké vodě na kajaku je jeden ze sportů, který vyžaduje obrovskou spoustu podivného
a důležitého vybavení – víc než lyžování a téměř tolik jako muškaření. Budete potřebovat kajak, pádlo,

plovací vestu, přilbu, špricdeku a nafukovací vaky (ty umožní kajaku držet se na hladině tehdy,
když vy budete plavat kolem něj, což není úplně nepravděpodobná situace).

PRAVIDEL PRO ZAČÁTEČNÍKY NA KAJAKU

Také se vám líbí
filmové záběry

divokých říčních peřejí,
v nichž se jakoby zázrakem

pohybuje člověk sedící
v podivném doutníku

a divoce máchající
oboustranným pádlem?

Pokud máte chuť si to zkusit,
pak vám v dnešním díle

našeho pravidelného seriálu
rad pro začátečníky různých

outdoorových sportů přinášíme
několik poznatků o kajaku

a záležitostech kolem něho.

SEDMSEDM
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V dnešním článku o technickém vybavení
pro pobyt v přírodě se budeme věnovat vařičům.

Je zřejmé, že výkonný a spolehlivý vařič patří
k základní výzbroji dobrodruhů pro vícedenní

pobyt v přírodě a že i on často bývá podmínkou
pohody i přežití, zvláště v oblasti sněhu a ledu.
Podívejme se proto, jaké klady a zápory
jednotlivé typy vařičů přinášejí.

ROZDĚLENÍ DLE PALIVA
Nejjednodušší rozdělení na trhu do−

stupných přenosných vařičů je podle po−
užívaného paliva. Nejpoužívanější jsou
vařiče plynové, dále benzínové, petrole−
jové, na tekutý nebo tuhý líh, případně na
dřevo.

PLYNOVÉ VAŘIČE
Velkou výhodu mají v jednoduchosti

obsluhy a čistotě provozu. Jsou lehké
a skladné a ve srovnání s ostatními levné.
Snadno se zapalují a regulují. Některé ty−
py jsou vybaveny piezoelektrickým za−
palováním, které však ne vždy funguje
zcela spolehlivě. Jednotlivé typy se od
sebe liší velikostí hořáku, každý může
být vhodnější pro jiný průměr nádob.
Nejběžnější konstrukcí jsou vařiče, které
se přímo šroubují na plynovou bombičku
neboli kartuši, která slouží zárověň jako
podstavec (Obr. 1). Druhou možností je
připojení k bombičce pomocí hadičky
(Obr. 2). Vařič pak stojí na vlastních no−
žičkách. Výhodou je větší stabilita, nevý−
hodou větší hmotnost.

Výkon plynových vařičů za−
visí především na velikosti
otvoru v plynové trysce. Větší
otvor = větší výkon = větší spo−
třeba plynu a pochopitelně i na−
opak. Výkon závisí ve značné
míře i na tom jak plná je
bombička. Pokud je poloprázdná, výkon
vařiče je znatelně nižší než s plnou
bombičkou. Tlak plynu a tím i výkon
ovlivňuje také teplota. Proto především
při vaření na sněhu je třeba bombičku od
země izolovat podložkou nebo ji, u vaři−
če s hadičkou, zahřívat např. ve spacáku.

Problémem plynových vařičů je to, že
bombičky nelze dopravovat letadlem
a zdaleka ne všude se dají sehnat
bombičky právě pro váš vařič. Bombičky
jsou k mání v různých velikostech. Jsou
plněny směsí propanu a butanu, výjimeč−
ně čistým butanem. Většina výrobců va−
řičů vyrábí i plynové bombičky a pocho−
pitelně doporučuje použít pouze tyto.
Pravdou je, že vařiče a bombičky jsou
mezi sebou různě kompatibilní, ale ne
vždy. Proto je třeba jejich součinnost ra−
ději vždy předem vyzkoušet.

Důležitým kritériem při koupi bom−
bičky potažmo i vařiče zůstává v našich
podmínkách i možnost znovuplnění
bombiček z velké 2kg bomby Meva. Ač−
koli to je zakázané resp. to není dovole−
né, v praxi se tomu pomocí nejrůznějších
přepouštěcích ventilů zhusta děje.

Na našem trhu se nejčastěji setkáme
s vařiči zn. VAR, Primus, Camping Gaz,
Coleman atd.

BENZÍNOVÉ VAŘIČE
Oproti plynovým vařičům jsou težší,

dražší, mají komplikovanější zapalování,
protože je potřeba vařič nahřát nebo
natlakovat pumpičkou a obsluha je cel−

kově složitější. Výhodu mají ve vyšší
výhřevnosti a tudíž se uplatní především
při delším vaření pro více osob, zvláště
pokud se voda získává ze sněhu. Rovněž
při dlouhodobých expedicích do odleh−
lých oblastí nemají alternativu. Nejvhod−
nějším palivem je technický benzín, kva−

litní vařiče spalují bez problémů i bez−
olovnatý automobilový benzín, což je
koneckonců v praxi nejčastější, v nouzi
s menšími problémy i olovnatý. Některé
vařiče jsou konstruovány tak, že po vý−
měně trysky spalují i petrolej. Firma
MSR dokonce nabízí ke svému vařiči
Whisperlite i plynový „kit“, čímž se ben−

zínový vařič snadno
předělá na plynový.
Podobně jako plynové
vařiče, tak i benzínové
mohou využívat ná−
dobku na benzín záro−
veň jako stojan a jsou
s ní pevně spojeny v je−
den celek, nebo jsou
hadičkou či trubičkou
spojeny se samostatnou
lahví na palivo (Obr.
3). Toto řešení má vý−
hodu při transportu
i čepování paliva. Dob−
rou radou je nezapome−
nout doma čisticí drá−
tek a klíč na trysku.

Po dramatických zážitcích z ruskými
vařiči Aljoša apod. jsou dnes na trhu va−
řiče zn. MSR, Coleman, Sigg, Enders
atd.

LIHOVÉ VAŘIČE
Na tekutý líh

Výhodou je jejich jednoduchost a tu−
díž spolehlivost a navíc láce paliva.
Prakticky jediným výrobcem takovýchto
vařičů je firma Trangia, která nabízí va−
řič jako komplet s nádobím, čímž se re−
dukují na minimum tepelné ztráty. Rov−
něž i tento vařič je možno pomocí kitu
předělat na plynový provoz.

Na tuhý líh
Možná ze skautských táborů známé

plechové krabičky jménem Vařík. Jejich
hlavní, ale asi i jedinými výhodami je ce−
na a neporuchovost.

PETROLEJOVÉ VAŘIČE
Tato oblast byla doménou firmy Opti−

mus, ale vzhledem k tomu, že většina
moderních benzínových vařičů
umožňuje provoz i na toto pali−
vo pouhou výměnou trysky, pe−
trolejové vařiče „fůzovaly“ do
této kategorie. Petrolej má
oproti benzínu o trochu menší
výhřevnost, ale čistší provoz.

VAŘIČ NA DŘEVO
Vařič, který funguje na principu malé

kovářské výhně s malým ventilátorem
spaluje malá dřívka, větvičky, šišky…
téměř cokoli hořlavého, co najdete v lese
(Obr. 4). Výhodou je dostupnost a „láce
paliva“, výkonově je srovnatelný s ben−
zínovými vařiči. Pouze hmotnost je
drobným, ale ne výrazným handicapem.

ZÁVĚTŘÍ
Výkonnost vařiče hraje významnou

roli v potřebné době na vaření, ale stude−
ný vítr, který sfoukává plamen, eliminu−
je i největší „hučák“. Proto se vyplatí po−
kusit se plamen vařiče proti větru chrá−
nit. Některé firmy dodávají ke svým
vařičům skládací větrolamy z tenkého
hliníkového plechu, ale samozřejmě na
tomto poli lze snadno improvizovat třeba
s karimatkou. Ztrátám tepla vnější plo−
chou nádoby se dá zase předejít různými

obaly na nádobu nebo případně dvojitý−
mi nádobami. Ušetříme tím čas i palivo.

NOVINKA
Do určité míry převratnou novinkou

je kompaktní vařič Trek 270 od firmy
Camping Gaz. Princip je na první pohled
jednoduchý. Plyn prochází přes mřížku
s katalyzátorem, kde dochází k tzv. kata−
lytickému hoření a teplo infračerveně vy−
zařuje. Jedná se vlastně o vařič bez pla−
mene. Z toho plyne několik výhod: men−
ší pravděpodobnost popálení nebo
požáru při vaření ve stanu a především
téměř stejný přenos tepla nezávisle na
větru. Poslední vlastnost je závažný ar−
gument a uvidíme, jak se vařič osvědčí
v praxi. Tzn. jeho praktický výkon a také
životnost.

Po výčtu technických specifikací růz−
ných vařičů bych na závěr rád vyjádřil
přesvědčení, že stejně asi pro většinu
z nás zůstane nejžádanějším romantické
posezení u otevřeného ohně a jídlo na
něm připravené bude chutnat stejně nej−
lépe. Ať už jsou to třeba jen ty obyčejné
buřty.

JAKUB HAVEL

VVAAŘIČEŘIČE

Obr. 1 – klasické řešení plynového
vařiče.

Obr. 2 – plynový vařič připojený hadičkou.

Obr. 3 – jedno z řešení benzinového vařiče.

Obr. 4 – vařič na dřevo
a cokoliv, co hoří.

Co u nás najdete?
Plovací vesty s atestem, vodácké
bundy, neoprenové oblečení,
špricdeky, helmy, lodě, pádla,
neoprenové boty, rukavice,
lodní pytle, prostě vše, na co
si jen vodák vzpomene.

PRAHA: loděnice FTVS, umělá slalomová tra� Praha 7–Troja,
tel.: 0603/46104

BRNO: Zahradníkova 24, 602 00 Brno, tel.: 05/4121 5548

Největší
český
výrobce
a dodavatel
vodáckého
vybavení.

RAFTING

CANYONING

SLALOM

RODEO

WINDSURFING

YACHTING

PRODEJNY

POJĎTE S NÁMI DO VODÁCKÉHO RÁJE

INZERCE

JEJE PŘIPRAVEN!PŘIPRAVEN!
Gumotex, a.s. Břeclav je v ČR i zahraničí znám jako tradiční výrobce

nafukovacích lodí a dalších výrobků pro volný čas.
Výhradním prodejcem všech uvedených výrobků

je pro Českou republiku Gumotex Velkoobchod, s.r.o. Břeclav.

S pobytem u vody jsou spojeny krásné
zážitky, k nimž neodmyslitelně patří nafu−
kovací výrobky z akciové společnosti Gu−
motex. Ještě jste se nezačali vybavovat
a připravovat?

Pro nafukovací lodě z opryžovaného ma−
teriálu není žádná voda problém. Každý člun
nebo kajak má více komor, tudíž nehrozí
žádné nebezpečí při náhlém poškození jedné
komory. Pro všechny čluny a kajaky z firmy
Gumotex platí jednoduché ošetřování, snad−
ná přeprava (po sfouknutí uložení do jedno−
duchého vaku) a šetření skladovacích pros−
tor. Opravy se provádějí přímo ve výrobním
podniku Gumotex, proto je zaručena maxi−
mální spokojenost a kvalita.

Pohoda na vodě bude určitě s jednomíst−
ným nafukovacím kajakem SAFARI (viz
foto), dlouhým 304 cm a širokým 72 cm.
Hmotnost 10 kg umožňuje použití za každé
příležitosti, při které budete v blízkosti vod−
ního toku. Pro pohodlné sezení je kajak vy−
baven sedačkou a opěrkami nohou. Voda

z kajaku samovolně vytéká řadou otvorů vy−
seknutých ve slepovacích lištách. Z další na−
bídky pro odvážné posádky a náročné sjezdy
Gumotex doporučuje COLORADO RAFT
450 EX, konstruovaný pro 6 osob, dále pra−
mici PÁLAVA 380 EX pro radost na vodě
ve dvou.

Vedle standardních dvoumístných ka−
jaků může Gumotex představit další no−
vinky jako motorový člun DELTA pro 4 os−
oby, kde standardní součástí vybavení pro
manévrování bez motoru jsou vesla
a pumpa a jednomístný kajak pro nejnároč−
nější vodáky TRAVELLER. Kokpit jezdce
je možnou uzavřít krycí zástěrou, která patří
do výbavy. Stehenní popruhy dovolují pro−
vádění eskymáckého obratu. Fixační sytém
pro nohy je stejný jako u kajaku SAFARI.

Pro odpočinek celé rodiny poslouží na−
fukovací a plážová lehátka různých druhů,
velikostí a barev. Nezapomeňte ani na nafu−
kovací vestu a mnoho dalšího, co Vám Gu−
motex může nabídnout.

Gumotex, a.s. Břeclav Gumotex Velkoobchod, s.r.o. Břeclav
tel. 0627/31 41 11 tel. 0627/31 46 08-9
fax 0627/32 29 09 fax 0627/31 46 64
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ŽIVOTODÁRNÝ NIL
Nil vždy byl a je nepostradatelný pro

existenci lidí žijících podél jeho břehů.
Pravidelné záplavy od července do října,
podle kterých měřili čas již staří Egypťa−
né, přinášejí vláhu i živiny pro budoucí
úrodu. Bez Nilu by nebylo života. Ačko−
liv od svého soutoku s Atbarou, asi 2700
km před ústím do Středozemního moře,
už žádné přítoky nepřijímá, zachovává si
svou mohutnost. Protéká vyprahlou Nú−
bijskou pouští, která kdysi připravila od−
vážným průkopníkům stejně drsné chví−
le jako šest velkých nebezpečných peřejí
pod Asuánem.

Nezodpovězená otázka, kde leží pra−
meny této řeky, provokovala odvážlivce
od samého úsvitu dějin. V záznamech,
které po sobě zanechal geograf Herodot
ve 4. století př.n.l. nacházíme například
zmínku „o Nilu, přitékajícím do Egypta
z neznáma“ a poetický Homér opěvoval
Nil jako „nebeský pramen Egypta“.
Když největší geograf středověku Klau−
dius Ptolemaios vyhodnocoval veškeré
tehdy dostupné informace o Nilu, dospěl
k závěru, že prameny řeky se musí na−
cházet v nitru Afriky pod Měsíčními ho−
rami. Důkazy o pravdivosti své teorie
bohužel předložit nemohl. Teprve v po−
lovině 18. století se první cestovatelé od−
vážili plout proti proudu řeky hlouběji do
vnitrozemí, aby jeho teorii potvrdili nebo
vyvrátili. Dodnes úsloví „hledat prameny
Nilu“ (Caput Nili quaereri) slouží jako
příměr pro něco nemožného, neskuteč−
ného.

HLEDÁNÍ PRAMENŮ NILU
Na objevení pramenů Nilu má velkou

zásluhu čtveřice viktoriánských průkop−
níků – John Hanning Speke, důstojník
indické armády, dále Richard Francis
Burton, jehož jmenovala Královská ze−
měpisná společnost v roce 1856 velite−
lem nilské expedice, James A. Grant,
který se stal Spekovým společníkem
v úspěšné expedici v letech 1860–1863,
jež spory kolem pramenů vyřešila, a na−
konec Samuel White Baker se svou že−
nou Florence, jimž se podařilo objasnit
záhady řeky na horním toku.

Hledání pramenů Nilu se dělo pozvol−
na, obtížně a s velkými obětmi. Nejprve
se podařilo Spekovi a Burtonovi objevit
jezero Tanganika, o jehož souvislosti
s nilským tokem existovaly do té doby
pouze dohady. Oba muži byli natolik
ctižádostiví, že objev vyvolal mezi nimi
celoživotní spor, který hořce poznamenal
jinak úspěšné pronikání do nitra černého

kontinentu. Vleklé ne−
přátelství a boj o prven−
ství vedly o mnoho let
později dokonce k ve−
řejné konfrontaci obou
rivalů, k níž nakonec ne−
došlo jen proto, že Spe−
ke byl nešťastnou náho−
dou zastřelen při lovu.
Teprve další expedice,
v níž se sešli společně
Speke a Grant, potvrdi−
la, že Bílý Nil vytéká
z Viktoriina jezera a je
možné po něm pokračo−
vat dál až do Gondo−
kora.

Gondokoro platilo za
významnou otrokářskou
obchodní stanici na hor−
ním Nilu, vzdálenou asi
1600 km od Chartúmu.
A tady se setkali se Spe−
kem a Grantem při je−
jich návratu z vyčerpá−
vající výpravy manželé
Bakerovi. Právě oni vy−
plnili poslední zbývající
část tajenky záhadného
Nilu.

SAMUEL A FLORENCE
BAKEROVI

Samuel Baker byl
synem rejdaře a banké−
ře, vlastníka plantáží na
Mauritiu a v Západní In−
dii. Měl dobrodružnou
a upřímnou povahu, vy−
nikal velkou sebedůvě−
rou a velice toužil po slávě. Po osmi le−
tech strávených na Cejlonu, kde nejen
podnikal, ale také se bavil lovem slonů,
se rozhodl pro výpravu do Afriky. Svou
o patnáct let mladší partnerku Florence,
kterou velice miloval, vzal s sebou. Flo−
rence proslula krásou a její původ halila
rouška tajemství. Někteří byli přesvědče−
ni, že je Maďarka, jiní tvrdili, že ji Baker
koupil sedmnáctiletou na trhu v Turecku
jako otrokyni. Ať to bylo jakkoli, její
tvář, zarámovaná dlouhými vlasy, Afri−
čany doslova fascinovala.

Bakerovi sice odjeli v roce 1861 do
Egypta pouze na loveckou výpravu, ale
Samuelův plán byl odvážnější. I on patřil
k těm, jehož záhada pramenů Nilu pro−
vokovala. Vytrvalost a houževnatost mu
rozhodně nechyběly. Nejprve lovili slo−
ny v Súdánu, učili se arabsky a konečně

v prosinci 1862 se vydali proti proudu ře−
ky do Gondokora.

V Gondokoru se potkali se Spekem
a Grantem, kteří je doslova uchvátili
svým vyprávěním. Právě se vraceli
z úspěšné výpravy s novými objevy
a Bakerovi jim nezištně vypomohli po−
třebnou výstrojí včetně člunů, aby mohli
náročný úkol ukončit. Na oplátku od
nich získali informace o dosud neprobá−
daném jezeře ve vnitrozemí a to rozhod−
lo. S menší skupinkou najatých nosičů se
připojili k výpravě jednoho obchodníka
se slonovinou, která měla namířeno prá−
vě oním směrem. I když už o Africe le−
dasco věděli, brzy poznali, jak nehostin−
ná může být. Dostali malárii, zahynula
jim nákladní zvířata, začaly docházet po−
traviny. Období dešťů výpravu zdrželo
téměř šest měsíců. Když nakonec mohli

pokračovat do Buňora,
ležícího severozápadně
od Viktoriina jezera,
zmítali se Samuel i Flo−
rence v horečkách, od−
kázáni na nosítka.
V Buňoru vládl král
Kamrasi, pověstný svou
laxností. Už Speka
a Granta nechal čekat
měsíc, než je vůbec při−
jal a nakonec z nich vy−
lákal nejrůznější věci,
které se mu líbily –
chronometr, nože,
moskytiéry. Také od
Bakerových očekával
dary. Nejprve se spoko−
jil s hodinkami, kompa−
sem a puškou, ale nako−
nec žádal od Bakera i je−
ho Florence. To bylo
příliš. Baker se rozzuřil
a v náhlém návalu vzte−
ku namířil na buňorské−
ho krále pistoli s tím, že
má−li toto být konec ex−
pedice, bude to zároveň
i konec Kamrasího. Věc
se nakonec urovnala
a vysvětlila – výměna
manželek byl v Buňoru
starým zvykem a Kam−
rasi chtěl Angličanovi
udělat radost po svém.
Dále pokračovali Bake−
rovi střídavě nemocní,
střídavě schopní stát na
vlastních nohou. Nako−
nec přece jen vytouže−
ného cíle dosáhli. Sa−

muel Baker si do svého deníku zapsal:
„Zde, podobna jezeru rtuti, leží před ná−
mi obrovská vodní hladina třpytící se
v poledním slunci. Je nemožné popsat
triumf tohoto okamžiku. Je to odměna za
všechno naše úsilí, za všechna ta léta
úporného trmácení Afrikou…“.

Cestovatelé jezero pojmenovali po
princi Albertovi, manželu královny
Viktorie. Usoudili, že Viktoriino jezero,
které před ním objevili Speke a Grant,
a toto jezero jsou dvěma zdroji Nilu.
Dnes víme, že v tomto směru neměli sto−
procentní pravdu, neboť řeka do Alberto−
va jezera vtéká a zase ho na severním
okraji opouští. Tato skutečnost však ni−
kterak význam objevu manželské dvoji−
ce Bakerových nesnižuje. Jako první
Evropané se dostali až k Albertovu jeze−
ru, stanovili jeho polohu, a tak podstatně

přispěli k doplnění poznatků o Bílém Ni−
lu. Navíc jim zbýval ještě jeden úkol –
prozkoumat tok mezi Albertovým jeze−
rem a vodopády Karuma, protože za ni−
mi Speke již řeku nesledoval. Řeka byla
tehdy příliš rozvodněná a navíc vážnou
překážku představovaly plovoucí ostrův−
ky trávy, proto Speke pokračoval do
Gondokora po souši. Právě odtud byl
odeslán Královské geografické společ−
nosti onen historický telegram – „Nil je
objeven“ (The Nile is settled).

Znovu si Bakerovi obstarali kanoe
s veslaři a vydali se k severnímu cípu je−
zera, kde místo vtoku Nilu nalezli. Bě−
hem další plavby proti proudu Viktoriina
Nilu narazili na mohutné, asi 50 m vyso−
ké vodopády, které pojmenovali na po−
čest sira Rodricka Murchisona, preziden−
ta britské Královské zeměpisné společ−
nosti. Sir Murchison, pokračovatel
legendárního sira Josepha Bankse, si úc−
tu rozhodně zasloužil. Byl to on, jemuž
se podařilo získat pro Burtonovu výpra−
vu státní finanční podporu a on také
představil Speka princi Albertovi.

Když Bakerovi prozkoumali tento
zbývající úsek toku, byl konečně znám
celý Bílý Nil od Viktoriina jezera až
k soutoku s Modrým Nilem u Chartúmu.

Poté nastoupili zpáteční cestu a ani
potom se jim nevyhnuly potíže. Kvůli
válce o trůn v Buňoru se jejich nosiči roz−
prchli do buše a navíc výpravě docházely
potraviny. Pomoc našli až u obchodníka
Ibrahima, s nímž na počátku cesty vyrazi−
li, a ten se zasloužil o šťastné ukončení je−
jich téměř pětiletého pobytu v Africe.

Životní příběh Bakerových má téměř
pohádkový konec. Samuel dostal od Krá−
lovské zeměpisné společnosti Zlatou me−
daili a noblesní londýnská společnost za−
žila šok, když slavná dvojice uzavírala
v roce 1865 sňatek. Nikdo netušil, že
v době výpravy Bakerovi nebyli manže−
lé. Královna Viktorie nedovolila zpočát−
ku Florence přístup ke dvoru, ale společ−
nost jim v následujících letech rychle
odpustila. Dnes se oba řadí mezi
průzkumnickou elitu.

MILENA BLAŽKOVÁ

HLEDÁNÍ PRAMENŮ NILUHLEDÁNÍ PRAMENŮ NILU

Bakerovi v Africe – dobová rytina

klub cestovatelů a romantiků

KUDRNA

BRNO

S NÁMI
VŠEMI

SVĚTADÍLY
Výpravy do dalekých zemí

(Peru, Nový Zéland, USA…)
Přes hory a doly.

Toulky Balkánem. Středomoří.
Cesty na severozápad.

Cykloturistika. Vodácké akce.
Jízda na koních. Aerobic…

Žádejte nový katalog zájezdů
KUDRNA 98.

CK KUDRNA, Bašty 2,
P.O.Box 714, 663 14 Brno

tel.: 05/4221 6764
fax: 05/4221 6763

http://vip.fce.vutbr.cz/org/kudrna
e–mail: kudrna@brn.czn.cz

MARLIN – RYBA DIVOKÝCH VÁŠNÍ I POCHYB
Pro rybáře, který nikdy nechytil rybu

o moc těžší, než je desetina jeho
vlastní váhy, je nesmírně vzrušující

představa souboje s rybou pětkrát větší
než on sám. Obrovské rozměry přitom ry−
bě nebrání v pohybu. Jezdí po vlnách na
ocase a skáče jako losos, jenomže dvacet−
krát výš. Když se chytí, plave tak rychle
a tak daleko, že tlakem může úplně zničit
naviják. Její rypák se zužuje do útočného
bodce, kterým omračuje svou kořist a pě−
ní vodu, kterou proplouvá. Má obrovské
černé oči a hřbetní ploutev, která připo−
míná horský hřeben. Záda jsou čedičově
černá, svalnaté boky o něco světlejší, pru−
hované nebo leskle stříbřité. Srpovitý
ocas je stvořen pro rychlost a sílu.

Zmíníte−li její jméno, sportovní rybá−
ři na celém světě s sebou trhnou a začnou
vzrušením blábolit. Je to největší ze
všech možných trofejí, veliký mořský
bojovník, vrchol ambicí každého rybáře.
„Nikdy jsem žádnou ve skutečnosti nevi−
děl,“ přiznává jeden z nich, Tom Furt,
„ale přemýšlím o nich od té doby, co
jsem si koupil vzrušují americký časopis
nazvaný s prostou výmluvností Marlin“.
Jeho stránky přenesou rybáře z šedého
světa plného řek, kde ryby celou zimu
neberou, do pohádky připomínající osl−
nivý ráj, kde se azurové vody hemží pří−
šerami, které vaše srdce bláznivě rozbu−
ší.

V cestě za splněním snu je ovšem řa−
da překážek; první a zcela zřejmou jsou

peníze. Je potřeba akci uskutečnit ve vel−
kém stylu, jinak postrádá smysl. To zna−
mená mít vlastní člun. Časopis Marlin
vám nabídne několik typů. Pokud vás
okouzlí například takový Viking 72 SF
se čtyřmi luxusními kajutami, z nichž
každá má vlastní „zábavní centrum“, za−
řízení v cedru a týku, točité schodiště,
dvě přípravny, elektronické zařízení na−
cpané technologií na lokalizaci ryb, dále
rybářskou palubu velikosti tenisového
kurtu a motory schopné zajistit rychlost
29 mil za hodinu, vystačíte zhruba se
dvěma miliony dolarů. Musíte ovšem
ještě zaměstnat kapitána, který bude
v sobě kombinovat schopnosti He−
mingwayova Starce s technologickým
mistrovstvím pracovníka NASA – a to
taky nebude zadarmo. Samozřejmě bude
nutná odpovídající stejně dokonalá po−
sádka a ovšem v neposlední řadě vhodné
přístaviště (časopis navrhuje St Thomas
na Virgin Islands nebo La Guairu ve Ve−
nezuele). Potom už zbývá jen věnovat

ročně několik týdnů svého vzácného ča−
su na rybaření.

Pokud však překonáte tuto první pře−
kážku, pořád ještě stojíte před další. Zdá
se, že tento druh rybolovu nevyžaduje
prakticky žádné zvláštní dovednosti. Ry−
bář prostě sedí na polstrovaném sedátku
na zádi své lodi, která za sebou vleče ná−
vnadu, usrkává pivo a čeká, až jeho kapi−
tán chytí hladovou rybu. Není v tom žád−
né umění, žádná zručnost, žádná ná−
maha, žádné znalosti. Člověk lovící
obrovské mořské ryby potřebuje kromě
spousty peněz jen jediné – vytrvalost,
aby přežil čekání a poté i samotnou bit−
vu. Zane Grey, král kovbojských histo−
rek, byl vášnivým vyznavačem velikých
oceánských ryb. Jeho největší úlovek,
první Marlin chycený na prut, který měl
přes 1000 liber, přišel po 83 dnech, kdy
nechytil ani rybu.

Když se ryba chytí a vy zaseknete, dal−
ší test přichází. Boj může trvat hodiny, ho−
diny pod žhnoucím sluncem, hodiny pře−

tahování s tvorem, jehož síla mu dává
v souboji s vámi víc než vyrovnané šance.

A tak se může stát, že si to nakonec
celé rozmyslíte. Tři měsíce poflakování
na moři bez jediného úlovku, vzpírající se
záda, mizerná kolena a vedro, které je
prostě k nevydržení! Vzpomenete si na
souboje s mnohem menšími rybami, na
jejich konci jste byli v horším stavu než
ryba. Možná se k myšlence vrátíte, ně−
kdy, jednou, až váš plat vzroste o 10 000
procent. A zároveň si přiznejte, že před−
stava, jak chytíte 1000librovou rybu, vám
bere radost ze všeho jiného. Mohli byste
třeba snadno zapomenout, jaký je to pocit
chytit librového okouna, divokého pstru−
ha, desetilibrovou parmu. Obří ryby by se
vám mohly snadno stát obsesí, která by
vás hnala stále dál za většími a většími
úlovky. Možná je méně někdy přece je−
nom více. A možná ne? – ph –

Který rybář by nesnil o úlovku větším, než jakým se ohánějí jeho
sportovní kolegové, ba dokonce větším, než jaký připouští rybářská
latina? A přitom je skutečně možné v oceánu ulovit obludu, jakou

si běžný sportovec nedokáže ani představit. Popsání boje
kubánského starce s touto rybou přineslo Hemingwayovi Nobelovu
cenu za literaturu. Setkat se s ní však znamená překročit hranici
mezi sportem a něčím, co by se snad dalo nazvat jistým druhem

velikášství. Její jméno v anglosaských zemích je Marlin.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE:
Rozhovor s Pavolom Rajtárom, předsedou Národní asociace horských

vůdců Slovenska, o povolání horského vůdce
Laviny – rady, jak se jim vyhnout a rozpoznat je

Sněžnice – jak a s čím začít
Jihoafrická republika – rady a tipy pro cestovatele
Krkonoše – pocta prvním dobrodruhům–lyžařům

a dalších více než 20 článků z dobrodružných sportů a cestování
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CO VĚDĚLI STŘEDOVĚCÍ DOBRODRUZI?
ZEMĚ A JEJÍ ATMOSFÉRA

Středověké znalosti o okolním světě
(450 – 1450) byly masivně ovlivněny
především řeckými myšlenkami, zvláště
Platónovými a Aristotelovými (oba 4.
stol. př. n. l.). Aristoteles také autoritativ−
ně zanesl vesmír do map a definoval ze−
mi jako jeho ústřední těleso – toto pojetí
začalo dostávat trhliny až v šestnáctém
a sedmnáctém století. Ale co udržuje ze−
mi ve středu? Aristoteles argumentoval
jednoduše tím, že těžké prvky, ze kterých
je země složena, svou vahou klesají do
středu vesmíru a skládají se zde do kulo−
vitého tvaru. Logickým závěrem je, že
střed vesmíru, který se kryje se středem
Země, je vůči všem jiným bodům ve ves−
míru „dole“.

Tvrzení, že středověcí lidé chápali
Zemi jako kouli je snad pro někoho pře−
kvapivé, protože odporuje tvrzení nevy−
kořenitelně přetrvávajícímu ve všech
učebnicích dějepisu – totiž, že věřili to−
mu, že je Země plochá. Pravdou však je,
že takřka každý, kdo se k této věci po
Aristotelovi vyjádřil, ji za kouli považo−
val. Proto se zdá být jasné, že křesťané
a židé, kteří byli mezi velkou většinou
lidstva, která věděla, že je Země kulatá,
nedovolili, aby biblické pasáže o plo−
chosti Země převážily nad autoritou
Aristotela a nad svědectvím smyslů, ja−
kým je zakřivený stín Země při zatmění
Měsíce.

Podle aristotelského schématu, které
dominovalo středověkému myšlení, se−
stávala pozemská oblast ze Země a její
atmosféry. Ta měla dosahovat od povr−
chu Země až k vnitřnímu povrchu Měsí−
ce. Tato pozemská oblast měla být tvoře−
na ze čtyř prvků: země, vody, vzduchu

a ohně. Mělo se za to, že všechny látky
jsou směsmi dvou nebo více elementár−
ních prvků kombinovaných v různých
poměrech. Například hlína nebo látky
v pevném skupenství vůbec měly být pri−
márně tvořeny z prvku země, zatímco
kapaliny měly sestávat především z vod−
ního prvku.

Atmosféra Země se podle této před−
stavy skládala hlavně ze vzduchu a ohně.
Oba prvky se spolu v ideálním případě
neměly stýkat, protože se měly nacházet
v oddělených sférách, ale ve skutečném
světě se prý vzduch a oheň často promí−
chávaly, což dávalo vzniknout povětr−
nostním jevům. Ty se těšily velkém zá−
jmu středověkých lidí, kteří blesky, hro−
my, déšť, sníh, duhy, komety a meteority
(i o posledních dvou se věřilo, že jsou
povětrnostního původu) pilně studovali
a vytvářeli si teorie na jejich vysvětlení.

A ne vždy bezúspěšně, ještě před kon−
cem středověku se například objevila
správná teorie vzniku duhy – včetně re−
frakce světla a vnitřních odrazů uvnitř
jednotlivých kapek.

Znalosti o zemské kůře byly v roce
1000 poměrně omezené, ale nikoli zane−
dbatelné. Zeměkoule byla symbolicky
rozdělena do pěti klimatických pásem –
žhavého pásma kolem rovníku a dvou
mírných a dvou ledových pásem na jih
a na sever od rovníku.

GEOGRAFICKÉ ZNALOSTI
Pevninu rozdělovali středověcí lidé

na tři světadíly – Evropu, Asii a Afriku,
které byly obklopeny oceánem. Tato
představa bývala často schématicky
zobrazována na tzv. T–O mapách. Ty se
skládaly z kruhu znázorňujícího známý
svět s vepsaným T představujícím hlavní
vodní tělesa (Středozemní moře a řeky
Nil a Don), která rozdělovala pevninu na
tři kontinenty. Východ byl na těchto ma−
pách nahoře.

Zeměpisné znalosti lokálnější povahy
byly zpravidla zapisovány ve formě se−
znamů, vypočítávajících města, řeky, ho−
ry a další topografické objekty v pořadí,
v jakém se s nimi člověk po cestě setká−

vá. Středověcí lidé měli ovšem samozřej−
mě velmi dobrý přehled o svém rodném
kraji, a i když ve středověku neexistova−
la žádná analogie dnešních silničních
map, cestovali poutníci, křižáci a ob−
chodníci na velké vzdálenosti, aniž by
zabloudili.

Za rozhodující činitele geologických
změn byly považovány eroze, sedi−
mentace a podzemní vítr vanoucí dutými
prostorami uvnitř Země. Těmito větry
byla vysvětlována zemětřesení, sopečná
činnost a horotvorný vertikální pohyb
zemské kůry.

Středověcí lidé měli bohaté praktické
zkušenosti s mořem ve svém okolí – vě−
děli, jak lovit mořské ryby a jak využívat
moře po příbřežní dopravu – ale jen má−
lo teoretických znalostí o jeho vzniku
a povaze. Pokud jde o jeho geografii,
obecně se věřilo, že obydlená část pevni−

ny je obklopena jedi−
ným spojitým oceánem.
Existence přílivu a odli−
vu se vysvětlovala buď
astrologickým vlivem
Měsíce, nebo mořskými
proudy, které do sebe
vrážejí a odrážejí se od
sebe na obou zemských
pólech.

ŽIVÝ SVĚT
Středověcí lidé věno−

vali značnou pozornost
živým obyvatelům Ze−
mě. Samosebou všichni
chápali živé tvory jako
dílo Stvoření Bohem
Všemohoucím. Této
představě neodporovala
obecně přijímaná mož−
nost následných proměn
živých organismů nebo
dokonce zjevování no−
vých, dosud neznámých
forem života. Ve své
vlivné teorii dovozoval
teolog Augustin Aureli−
us žijící ve čtvrtém sto−
letí, že Bůh stvořil na
počátku všechny formy
života, ale některé jen
jako semena, která po−
stupně klíčí a vykvétají.

Znalosti flóry vzkvé−
taly na několika úrov−
ních. Soudě podle stře−
dověkého zemědělství
měli lidé především dů−
věrné, praktické znalosti
z každodenního života
o místní flóře. Některé
z těchto praktických bo−
tanických znalostí do−
kumentují středověké
herbáře, sestavované
pro lékařské účely. Je−
den z těchto herbářů, se−
psaný v prvním století řeckým lékařem
Dioskoridem, obsahoval popisy asi deví−
ti set rostlin, živočišných produktů a mi−
nerálů s terapeutickými účinky. Ve stře−
dověkém světě byla i tradice něčeho, co
bychom dnes mohli nazvat „teoretická
botanika“. Vyvinula se z pojednání „O
rostlinách“ (autorství bylo často nespráv−
ně připisováno Aristotelovi), známém
kolem roku 1000 v islámském a o něco
později i v křesťanském světě.

Podobné to bylo i se znalostí živočiš−
ných druhů. Místní faunu, včetně do−
mestikovaných zvířat znali lidé velmi
dobře. „Stěží tomu mohlo být jinak,“ na−
psal britský literární vědec C.S.Lewis,
„ve společnosti, kde každý, kdo jen mo−
hl, byl jezdcem, lovcem nebo sokolní−
kem, zatímco každý jiný buď chytal zví−
řata do pastí nebo byl rybářem, chovate−
lem krav nebo prasat, ovčákem,
husopaskou, holkou od slepic nebo vče−

lařem.“ Také na toto téma byla vzdělan−
cům k dispozici řada teoretické literatury
o anatomii, fyziologii a chování zvířat,
většinou vycházející z Aristotela.

Souběžně se spoustou těchto praktic−
kých i teoretických znalostí existoval i li−
terární žánr, který stále poutá velkou po−
zornost moderních lidí: středověké
bestiáře. Bestiáře jsou knihami esoteric−
kých nauk a mytologie zvířat – některých

z nich skutečných, ji−
ných smyšlených – se−
stavené z krátkých po−
jednání podle jmen ži−
vočichů. Tato díla byla
často falešně vykládána
jako pokusy o vytvoření
soudobých moderních
zoologických příruček.
Jejich autoři však nikdy
takový záměr neměli.
Bestiáře byly určeny ne−
jen pro ponaučení, ale
i pro zábavu, a jejich au−
toři by byli ohromeni,
kdyby se dozvěděli, že
budou někdy posuzová−
ny měřítkem vědeckých
učebnic dvacátého sto−
letí.
Mnoho středověkých li−
dí rovněž věřilo, že
vzdálené země jsou
obydleny zrůdnými lid−
skými druhy. Jedním
z nejdůležitějších zdrojů
tohoto přesvědčení bylo
dílo Přírodověda, sepsa−
né v prvním století řím−
ským autorem Pliniem
Starším. Plinius v něm
popisuje nejrůznější
obyvatele země – kani−
baly, nahé a pro−
miskuitní národy a také
bezhlavé tvory, kteří
mají ústa a oči umístěny
na prsou. Dnes je již
těžké odhadnout, jak ši−
roce rozšířena byla víra
v existenci víl, rusalek,
skřítků, satyrů, kentaurů
a dalších nezařaditel−
ných, nepolapitelných
stvoření, s nimiž není
možné se setkat v teh−
dejší odborné literatuře,
nýbrž jen v literárních
zdrojích. Zdá se však, že

skepse ohledně jejich existence nebyla
ani ve vzdělaných kruzích úplná. A vše−
obecně se věřilo, že ve vzduchu všude
kolem žijí andělé a démoni.

Jestliže vám všechny tyto představy
vyvolávají úsměv na tváři, pak vězte, že
na místě je spíše obdiv k dobrodruhům
a cestovatelům té doby. Vy sami byste
vyrazili tam, kde na vás podle všeobec−
ného přesvědčení čekají stvůry a kaniba−
lové? – ls –

Středověké bestiáře, často falešně pokládané za rané zoologické učebni-
ce, byly ve skutečnosti sbírkami esoterických nauk a mytologie, které
měly nejen poučit, ale i pobavit. Stránka bestiáře z počátku třináctého
století pojednává o kanci, volu a býku.

Pro lidi konce dvacátého století je Země
nepatrným ostrůvkem skal a vody obíhajícím

kolem nepatrné hvězdy v nepředstavitelně
rozlehlém vesmíru. Pro dobrodruhy všeho druhu
pak každé místo na zemi představuje pevný bod
v systému souřadnic, který lze najít na mapě či

ťuknutím do tlačítka GPS. Naši předkové žijící
před tisícem let měli ovšem zcela jinou představu

– Země sama jim byla součástí podstatně
menšího a útulnějšího vesmíru, do jehož středu ji
umístila Prozřetelnost. Většina světa, i toho kolem
nich, jim pak byla zahalena tajemným závojem.
Co vlastně v roce 1000 věděli o Zemi a jejích
obyvatelích lidé v křesťanské Evropě, v islámském
světě a uvnitř židovské komunity, kteří vyrazili
za humna důvěrně známého světa?

OSTŘE SLEDOVANÉ HURIHURIKKÁÁNYNY
Samozřejmě nešlo o škodolibost, ale

o uspokojení nad přesností jejich
předpovědi. Obvykle se meteoro−

logové „seknou“ asi o sto kilometrů, ten−
tokrát se však hurikán srazil se zemí jen
několik kilometrů od místa, které před−
pověděli. Hurikány Fran a Eduard, které
nedávno zpustošily pobřeží Severní Ka−
rolíny a Nové Anglie, udeřily přitom také jen asi padesát kilo−
metrů od očekávaného místa.

Největší zásluhu na přesnosti předpovědí má nový počíta−
čový program pojmenovaný GFDL (podle zkratky Národní la−
boratoře geofyzikální fluidní dynamiky Spojených států, v níž
byl vyvinut). Program dokázal podle odhadu svého největšího
uživatele − NHC − zpřesnit předpovědi o asi dvacet procent. „To
je přibližně stejné zlepšení, jakého jsme dosáhli postupným vý−
vojem za posledních dvacet let,“ říká Naomi Surgi, jeden z od−
borníků pracujících ve středisku.

Program GFDL byl vytvořen koncem osmdesátých let pro
výzkumné účely, ale od svého uvedení do provozu v roce 1995
poskytuje stále překvapivě přesné předpovědi i v praxi.

GFDL může přinést značné finanční úspory, protože vyšší
přesnost jeho předpovědí může přimět lidi, aby se na blížící
se bouři lépe připravili. Podle profesora Waltera Peacocka,
specialisty floridské univerzity na škody způsobované huri−
kány, se náklady na evakuaci jedné míle pobřeží pohybují ko−
lem jednoho miliónu dolarů. Největší položku přitom předsta−
vují obchodní ztráty, způsobené odchodem zaměstnanců a tu−
ristů.

Jedním ze způsobů, jak snížit škody napáchané hurikánem,
je zabedňování budov a zavírání okenic. Kdyby lidé pozorněji

sledovali a dodržovali evakuační řád,
mohlo by se předejít i ztrátám na živo−
tech, dodává.
Program GFDL představuje velký po−
krok ve srovnání s dosavadními klimatic−
kými modely, které k předpovědi dráhy
hurikánu využívaly údajů o předcházejí−
cích hurikánech. Potíž s těmito modely

spočívá v tom, že nový hurikán nemá zpravidla nic společného
s dráhou těch minulých.

Program GFDL předčí i novější počítačové programy zpra−
covávající údaje získávané v reálném čase. Dříve neměli meteo−
rologové k dispozici počítače dostatečně výkonné, aby doká−
zaly všechny informace zpracovat. GFDL vyřešil tento problém
tím, že soustřeďuje všechny síly počítače na sledování spíše
středu hurikánu než jeho okrajových částí.

Národní středisko pro výzkum hurikánů hodlá v nejbližší
budoucnosti použít speciální letadlo, které bude přelétávat vy−
soko nad hurikánem. Letadlo bude moci dosáhnout výšky až
13,5 kilometru, kde bude shromažďovat údaje získané pomocí
sond vypouštěných do nitra hurikánu.

„Jedním z největších problémů, s nimiž se setkáváme při
předpovědi dráhy hurikánu, je jejich místo vzniku − zpravidla se
formují uprostřed oceánu, kde nejsou žádné meteorologické zá−
kladny,“ říká Surgi.

Ani GFDL si však nedokáže poradit se všemi potížemi pro−
vázejícími předpovědi hurikánů. Jedním z největších úkolů je
naučit se předvídat nejen směr, ale i sílu hurikánu. Že právě
to je slabinou celého programu, se ukázalo, když se hurikán
Eduard vyčerpal ještě před dosažením pobřeží Massachusetts,
kam dorazil jen v podobě slabé vichřice. − ls −

Když se začátkem loňského léta
hurikán Berta prohnal pobřežím

Severní Karolíny, neskrývali
pracovníci amerického

Národního střediska pro výzkum
hurikánů (NHC) svou radost.
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Omožnostech a výhodách pojištění
prostřednictvím členství v Ra−
kouském alpském svazu (Öster−

reichischer Alpenverein – OEAV) jsme
si povídali s inženýrem Ladislavem Ji−
rásko z agentury Alpy, která u nás toto
pojištění zprostředkovává.

Jak se vlastně může stát občan Čes−
ké republiky členem Österreichischer
Alpenvereinu?

V roce 1991 vznikla samostatná sek−
ce OEAV Innsbruck – Lysá nad Labem,
jejímž členem se může stát kdokoli, kdo
projeví zájem, vyplní přihlášku a uhradí
členské příspěvky.

Kolik má v současné době členů?
V roce 1997 je to téměř 2000. Vloni

to bylo kolem 1000. Někteří se pojistí jen
na jeden rok, ale většinou jde o dlouho−
dobé členy, což jim v budoucnu přinese
finanční úsporu.

Jaké výhody člen získá?

Za prvé slevu a přednost při ubytová−
ní na horských chatách. Jde o přednostní
právo na ubytování před ostatními ná−
vštěvníky na všech chatách OEAV, ale

i německého, jihotyrolského, francouz−
ského, italského, švýcarského, lichten−
štejnského, řeckého, španělského a slo−
vinského horského svazu. Jedná se asi
o 3000 chat v celé Evropě od Pyrenejí po
Olymp. Na těchto chatách získá nárok na
více než 50% slevu z ceny za ubytování,
na některých i na jídlo. Další různé slevy
lze obdržet v celé řadě údolních ubyto−
ven, na lanovkách, vlecích, úzko−
rozchodných železnicích a v Rakousku
i na některých autobusových a železnič−

ních tratích. Bohužel neexistuje žádný
seznam těchto zařízení, kde je sleva po−
skytována a v jaké výši.

Dále pro všechny členy Alpenvereinu
platí unikátní systém pojištění pro případ
úrazu, nutné záchranné akce nebo nutné−
ho transportu, pro případ léčebných vý−
loh spojených s pobytem v nemocnici
nebo pro případ ambulantního ošetření
a pro případ spoluodpovědnosti.

Znamená to tedy, že členstvím
v Alpenvereinu lze nahradit tzv. pojiš−

tění léčebných výloh při
cestách do zahraničí,
které jsme zvyklí si před
každou zahraniční ces−
tou sjednávat?

Přesně tak. A pokud
cestujete častěji, nemusíte
pokaždé běžet znovu do
pojišťovny. Členství i po−
jištění na rok přitom platí
13 měsíců. Vztahuje se na
celý svět. U pojištění lé−

čebných výloh je pouze omezení, že po−
byt v zahraničí nepřesáhne 6 týdnů.
V Evropě se to dnes prakticky těžko pro−
kazuje, protože pasy se na hranicích ne−
razítkují, ale pokud poletíte do Nepálu
nebo třeba do Patagonie, tak rozhoduje
datum na letence. Pokud ovšem v těchto
šesti týdnech vznikne nutnost nepřeruše−
né hospitalizace, jsou náklady tohoto po−
bytu plně pojištěny. Omezení šesti týdnů
platí pouze pro jednu cestu. Můžete
ovšem takovýchto cest absolvovat třeba
deset za rok.

Dále jste v rámci členství pojištěni na
spoluodpovědnost při provádění pohybo−
vých aktivit pro případ, že způsobíte ji−
nému škodu na zdraví nebo na věcech.
To ovšem platí s malými výjimkami pou−
ze pro Evropu.

Jaké jsou finanční limity plnění po−
jišťovny při pojistné události?

Ty se liší pro každý jednotlivý druh
pojištění. Náklady na záchranou a pátra−
cí akci zraněného, ale i nezraněného se
vyplácejí do výše 200.000 rakouských
šilinků (ATS). Náklady na nutný trans−
port z nemocnice po úrazu do místa trva−
lého bydliště také do 200.000 ATS, stej−
ně jako odškodnění pro případ trvalé
invalidity po úrazu. Pojištění léčebných
výloh je s maximálním limitem 100.000
ATS, což představuje v evropských po−
měrech například operaci slepého střeva
s 3–týdenním pobytem v nemocnici. Zde
je spoluúčast 1000 ATS. Spoluodpověd−
nost za způsobené škody má limit
15 000 000 ATS.

Které aktivity jsou pojištěny?
Jmenovitě je do pojištění zahrnuto

horolezectví, vysokohorská turistika, tu−
ristika v horách, kanoistika, rafting, hor−
ská kola, cykloturistika, speleologie, ly−
žařská turistika, běh na lyžích, sjezdové
lyžování, lyžování mimo vyznačené tra−
tě, snowboard, skialpinismus, sáňkování
atd., ale i soutěže a závody v těchto dru−
zích sportů. Vyloučeny jsou pouze úrazy
v domácnosti a úrazy, které vzniknou při
provozování veškerých leteckých sportů,
tedy bohužel i paragliding. Jako součást
aktivity se přitom rozumí i cesta do hor
nebo na řeku. Pokud tedy budete mít ces−
tou dopravní nehodu a budete muset do
nemocnice, jste pojištěn. Stejně jako
když si třeba zlomíte nohu na pláži v Bi−
bione.

A teď to hlavní, co za to. Jaké jsou
členské příspěvky?

Pro rok 1998 je výše příspěvku pro
tzv. A – členství (dospělý v produktiv−
ním věku) – 1620 Kč, pro B – členství
(studenti do 27 let, junioři do 25 let, vdo−
vy, senioři nad 60 let a partneři kategorie
A) – 1250 Kč, pro C – členství (děti
a mládež do 18 let) 720 Kč. Zajímavé je
tzv. rodinné členství, kdy příspěvek platí
pouze rodiče a děti do 25 let jsou zdarma.

Pro názornost: pokud pojedete v zimě
na týden lyžovat a v létě třeba na 10 dní
do Alp, kde 3x přespíte na horské chatě,
máte členský příspěvek, jak se říká, doma.

JAKUB HAVEL
MILOŠ KUBÁNEK

Členství v OEAV sekci Innsbruck –
Lysá nad Labem a další podrobné infor−
mace získáte u agentury Alpy, Masary−
kova 652, 289 22 Lysá nad Labem,
tel.: 0325/972 722, fax.: 0601/241 930

ALPENVEREIN –ALPENVEREIN –
SLEVY ASLEVY A POJIŠTĚNÍ PRO ČESKÉ OBČANYPOJIŠTĚNÍ PRO ČESKÉ OBČANY
Pojištění při cestách a pobytech v zahraničí je jednou ze zásadních věcí, kterou bychom

před odjezdem neměli opomenout. Pokud navíc hodláme lézt po horách, potápět se, raftovat,
lézt do jeskyní, lyžovat atd., platí to dvojnásob. Potíž je v tom, že většina našich

pojišťovacích institucí zahrnuje tyto aktivity do kategorie tzv. „nebezpečných sportů“
a buď jsou z pojištění vyjmuty zcela, nebo se na ně vztahuje několikanásobně vyšší pojistné.

Prielschutzhaus (1420 m.n.m.), Čechům dobře známá
horská chata ve východních Totes Gebirge, je jednou
z více než 1100 chat, které v Rakousku spadají pod

Alpenverein. Rovněž tato chata nabízí
členům Alpenvereinu významné slevy
za ubytování i jistotu, že budete ubyto-
váni i při naplněném stavu.
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KNIHOVNAKNIHOVNA
DOBRODRUHADOBRODRUHA

PETER DARMAN JAK PŘEŽÍTJAK PŘEŽÍT
VV EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCHEXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH
V roce 1997 vydalo Alpress, 99 Kč
Překlad z anglického originálu Survival.
Kniha se drží obsahové struktury obvyklé u podobných
titulů. Ačkoli není natolik obsáhlá, aby se mohla věnovat
jednotlivým tématům podrobněji, představuje ucelený soubor
rad od psychologie přežití až po obranu před žralokem. Kniha zaujme především tím,
že nejde o návody autora, ale o rady a informace, které sesbíral mimo jiné z příruček
určených elitním jednotkám americké, kanadské, britské a australské armády. Kniha
působí uceleně a objektivně, jen názorných černobílých obrázků by mohlo být podstat−
ně více. Učebnic přežití s podobným obsahem vyšlo u nás v posledních letech něko−
lik. Na vydavatelském počinu je proto potřeba ocenit především to, že zde najdou no−
vé informace i ti, kteří se s tímto tématem nesetkávají poprvé.

KARL SCHRAG HORSKÁ TURISTIKA, TREKKINGHORSKÁ TURISTIKA, TREKKING
V roce 1997 vydalo nakladatelství Goldstein & Goldstein, 265 Kč

Graficky velmi pěkná publikace doplněná velkým množstvím ilustračních barevných
fotografiií, ukázek map, nákresů apod. Věnuje se základním technikám pohybu, tech−
nice jištění, vybavení, psychologii a taktice vedení, záchraně, meteorologii, orienta−
ci… Je určena spíše začátečníkům, zkušenější trekaři se tu příliš nového nedozvědí.
Ocenit je potřeba kromě grafiky i obsahovou ucelenost a názornost fotografií a ilustra−
cí. Na rozdíl od podobných učebnic, které často vycházely ze značně zastaralých zdro−
jů, je tato kniha nanejvýš aktuální a vychází ze současných trendů v horské turistice
a jejím vybavení.

DANA GÄPFERTOVÁ, JIŘÍ VANIŠTA

INFEKCE NA CESTÁCH AINFEKCE NA CESTÁCH A JEJICH PREVENCEJEJICH PREVENCE
V roce 1997 vydalo nakladatelství Triton, 39 Kč

Tenká brožurka představuje sice méně zaživné čtení, ale přesto by měla patřit k povin−
né četbě každého cestovatele. Popisuje nejčastější a nejzávažnější infekce, se kterými
se lze při cestování setkat, jejich geografické rozložení, doporučené očkování a další
rady, jak se nákazy vyvarovat.

XAVIER MANIGUET ŽRALOCIŽRALOCI
V roce 1994 vydalo nakladatelství Svoboda, 199 Kč

Tato již dříve vydaná knížka je ještě k vidění na některých knihkupeckých pultech a za−
ujme samozřejmě především námořníky a potápěče. Francouzský autor se zabývá velmi
podrobně všemi druhy žraloků a odpovídá zejména na otázku, proč a jak tento mořský
dravec útočí na člověka. Kniha obsahuje i rady, jak se setkání vyhnout či jak zabránit
případnému střetu. Najdeme v ní i bohatou dokumentaci žraločích útoků. – jh, mk –

OBJEDNÁVKA
Objednáváme tímto předplatné ............ výtisků dvouměsíčníku

Dobrodruh v roce 1997 od čísla ......

Název předplatitele (firmy): ........................................................................

Adresa: .......................................................... IČO: ..................................

....................................................................... DIČ: ..................................

PŘEDPLATNÉ DOBRODRUHA
Časopis Dobrodruh lze předplatit na adrese redakce. Předplatitelé mají výhodnější

cenu (15,– Kč místo 18,– Kč na stáncích) a v posledním čísle je čeká malý, ale milý
dárek.

Roční předplatné 1 výtisku stojí 90,– Kč vč. DPH, pokud chcete předplatné až od
druhého čísla – 75,– Kč atd. Pokud zašlete 90, – Kč, zašleme Vám rovněž všechna
vyšlá čísla. Časopis lze předplatit zasláním složenky typu C na adresu: Vydavatelský
dům Svět, časopis Dobrodruh, Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10 (tel./fax:
02/749468). Jste−li firmou, vyplňte následující objednávku a zašlete ji na výše uvede−
nou adresu redakce. Obratem Vám bude doručena faktura.

MALOOBCHODY, V NICHŽ LZE KOUPIT ČASOPIS DOBRODRUH
Dvouměsíčník Dobrodruh je distribuován předplatitelům v Čechách i na Slovensku, přes stánkovou distribuční síť

a rovněž obchody se sportovním vybavením a vybraná knihkupectví. Lze jej zakoupit v těchto obchodech
(obchody jsou řazeny dle směrovacích čísel)

PRAHA
HUDY SPORT, Na Perštýně 14, 110 00 Praha 1
HUMI, Karolíny Světlé 3, 110 00 Praha 1
HUMI, Martinská 2, 110 00 Praha 1
KIWI, Jungmannova 23, 110 00 Praha 1
OLSON, Krakovská 21, 110 00 Praha 1
SALEWA Czech Sportcentrum DRAPA, Revoluční 1, 110 00 Praha 1
SKAIP, Újezd 31, 110 00 Praha 1
GENTIANA v.o.s., Petrská 31, 110 02 Praha 1
HUMI, Bělehradska 23, 120 00 Praha 2
WARMPEACE, Slavíkova 5, 120 00 Praha 2
TESTUDO–Novotný, Jaromírova 26, 128 00 Praha 2
DELPHIN SUB, Potápěčská technika, Táboritská 13, 130 00 Praha 3
ALAE LUPULI, Antala Staška 20, 140 00 Praha 4
HG SPORT, Zborovská 60, 150 00 Praha 5
HOLAN SPORT STRAHOV, Studentské koleje Strahov,
blok 1, Vaníčkova 5, 160 00 Praha 6
KATMAR BIKE CENTER Pod Baštami 3, 160 00 Praha 6
CENTRUM AKTIVIT V PŘÍRODĚ, José Martího 31, 162 52 Praha 6
JASA ARCHERY DIRECT, Na Petynce 90/151, 169 00 Praha 6
AQUAMARINE, Farského 10, 170 00 Praha 7
HUDY SPORT, Strossmayerovo nám. 10, 170 00 Praha 7
PEKSPORT, Vršovická 466/62, 101 00 Praha 10

STŘEDNÍ ČECHY
ADOP–SPORT, Sokolovská 345, 250 88 Čelákovice
SHERPA SPORT, Ptácká 116/112, 293 01 Mladá Boleslav

ZÁPADNÍ ČECHY
PARK SERVIS ŠUMAVA, OC Nord Luna, Skupova 24, 320 15 Plzeň
JAROSLAV ANDRLE, Libušina 535/11, 353 01 Mariánské Lázně

JIŽNÍ ČECHY
SPORT SERVIS NAVRÁTIL, Pohraniční stráže 160,
354 71 Velká Hleďsebe
SPORT KAMZÍK, Široká 19, 370 01 České Budějovice

SEVERNÍ ČECHY
SPORT EXTREM, Pokratická 202, 412 01 Litoměřice
ALPIN SPORT, U nádraží 5, 415 01 Teplice

HPM SPORT, Alejní 1, 415 01 Teplice
SPORT PAUDERA, Krále Václava 120, 471 63 Staré Splavy

VÝCHODNÍ ČECHY
VIKING, Kavánova 177, 514 01 Jilemnice
CVOK – Cestovní vodácká kancelář, Jiráskova 29, 530 02 Pardubice
CK MATES, Barvířská 47, 541 01 Trutnov
BOHEMIA YACHT–Adamcová, Komenského 239, 542 01 Žacléř
ARMA Obchod Zálesák, Tyršovo nám. 1079, 560 02 Česká Třebová
MP Sport a móda, Pražská 34/II, 566 01 Vysoké Mýto
ODYSEA PRESStige, Znojemská 8, 586 01 Jihlava

JIŽNÍ MORAVA
R–STOP, I & P Ropkovi, Havlíčkovo nám. 13,
591 01 Žďár nad Sázavou
GEOKART, Vachova 8, 601 68 Brno
GEMMA SPORT–SERVIS, Petr + Cafourek, Pekařská 25, 602 00 Brno
GEMA, Petr + Cafourek, Mendlovo nám. 15a, 603 00 Brno
HUMI, Bašty 2, 657 00 Brno
KČT KUDRNA–WORLD, Nádražní 1 (podchod u hlavního nádraží),
663 14 Brno
CYKLOCENTRUM BLANSKO, Smetanova 1, 678 01 Blansko
S.M.K., a.s., Útulna u Macochy, Vilémovice 85, 679 06 Jedovnice
PETR PEHAL–JÍZDNÍ KOLA, Rybářská 30, 686 00 Uherské Hradiště
BŮŽEK–BŮŽKOVÁ KNIHY, Masarykovo nám. 38, 697 01 Kyjov

SEVERNÍ MORAVA
POTŘEBY PRO POBYT V PŘÍRODĚ,
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 304
ŠITAVANC–Sport, Sokolovská 393, 742 21 Kopřivnice
PROGRES–CENTRUM, 1. máje 1260, 753 01 Hranice na Moravě
STRATOS sport, Dolní náměstí 348, 755 01 Vsetín
HORTEZ, 8. května 11, 772 00 Olomouc
BIVAK SPORT, Hlavní náměstí 14, 794 01 Krnov

SLOVENSKO
ITOCA SPORT, nám. Osloboditelov, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vážení obchodníci, máte-li zájem prodávat časopis Dobrodruh,
sdělíme Vám kdykoliv podmínky na adrese redakce:
Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, tel./fax: 02/749468.

HOROLEZCI OSLAVILI STO LETHOROLEZCI OSLAVILI STO LET

Vautokempinku Sedmihorky u
Turnova, nedaleko známého
Skaláku, se 13. a 14. 9. uskuteč−

nilo slavnostní setkání horolezců k příle−
žitosti 100 let organizovaného horole−
zectví v Čechách. V sobotu k večeru by−
ly předány slavnostní listy desítkám
horolezeckých osobností minulých let
i současnosti, v neděli pak proběhlo piet−
ní setkání na symbolickém hřbitově
a mše v kostele na Hrubé skále. Setkání
organizoval Český horolezecký svaz.

Organizované horolezectví v Če−
chách se počítá od roku 1897, kdy byl
založen český odbor Slovinského pla−
ninského družstva, které vzniklo v roce
1893 v Lublani a vyvíjelo aktivitu pře−
devším v Julských Alpách. Činnosti to−
hoto družstva si se sympatiemi všímala
i skupina pražských horolezců a o čtyři
roky později založila zmíněný český od−
bor tohoto družstva. Při svém založení
měl první český horolezecký spolek 100
členů, o 15 let později to už bylo 510

členů. Měl právo samostatného finanč−
ního hospodaření a vydával vlastní čes−
ký časopis Alpský věstník. Druhou ob−
lastí působnosti českých horolezců v té
době byly pískovcové skály Českého rá−
je. V roce 1907 byl jičínskými studenty
založen známý lezecký kroužek Pra−
chov.

V současné době má následovník
těchto organizací, Český horolezecký
svaz, 355 oddílů s přibližně 6000 členy.

– mk –

UU LIBERCE SE „SURVILIBERCE SE „SURVIVVALALOOVVALO“ALO“
Poslední závod letošního Českého po−

háru survivalu se uskutečnil ve dnech
20. a 21. 9. 1997 v Jizerských horách.
Centrum celého dění bylo na Slumeční
louce za libereckým bazénem, regenera−
ce po závodech pak zdarma v bazénu,
v sauně a vířivkách.

Sobotní vytrvalostní etapa trvala nej−
rychlejší dvojici 5 h 50 min. Po startu se
závodníci vydali na kolech do Kateřinek.
Zde na ně na 1. stanovišti čekalo brodění
říčkou Černá Nisa a fáborkovaný úsek
spojený s lezením po skalách a stromech.
Dále závodníci absolvovali přemostění
řeky pomocí lana a přebrodění řeky s ko−
ly. Po splnění všech úkolů skočili na ko−
la a pokračovali pomocí turistické mapy
okolo Bedřichovské přehrady na Hřebí−
nek, po Viničné cestě na Oldřichovské
sedlo a k hotelu Zátiší. Zde následoval
orientační běh a po něm pokračovali na
kolech po dalších kontrolách až k přehra−
dě. Závodníci zde předvedli své horole−
zecké umění přímo na stěně hráze vyso−
ké 18 m, dále slaňovali přepadovým ka−
nálem přímo do vody. Jezdilo se i na
kajaku s možností předvedení eskymáka
a lezl se náročný traverz boulderového
typu. Poté přišla ke slovu opět kola, na
kterých se závodníci přesunuli do žulo−
vého lomu Zde slaňovali, sílu svých paží
předvedli při nošení žulových kvádrů
a běžecké schopnosti projevili při nároč−
ném krosu spojeném s lezeckou vložkou.

Po tomto posledním stanovišti je čekal
již jen krátký úsek na kolech do prostoru
cíle, kde vylezli po provazovém žebříku
na střechu bazénu a poté slaňovali dolů.
Dotyk nohy země znamenal toužebně
očekávaný cíl. Díky krásnému počasí byl
závod i přes svoji náročnost a délku
zvládnutelný i průměrnými závodníky.
Některé dvojice však trať nestihly absol−
vovat celou díky zatmění. Je proto s po−
divem, že se na takovýto závod vydávají
i lidé, kteří v životě neviděli orienťáckou
mapu nebo neslaňovali.

Nedělní závod byl již bombónkem.
Začínalo se lezením na stěně v Harcově,
dále byla na pořadu technická jízda na
kolech s překonáváním různých terén−
ních překážek. Po absolvování této trati
se závodníci vydali do zatopeného lomu
v Lidových sadech, kde na ně čekala la−
novka z lan, přemostění, slaňování. Zá−
věrečný orienťáček po svých i na kolech
udělal tečku celému klání. A jak vše do−
padlo? Hodnotné finanční i věcné ceny si
v kategorii mužů, žen a smíšených dvojic
rozebrali následující borci:

MUŽI: 1. Zurinak–Gotwald
2. Kavalír–Kamenický
3. Kutnar–Lavický

ŽENY: 1. Hloušková–Podrábská

SMÍŠENÉ: 1. Ročejdl–Dvorská
JAROSLAV TIŠER

Hlavní organizátor závodu

14. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ14. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ
FILMOVÝ FESTIVALFILMOVÝ FESTIVAL

VV TEPLICÍCH NAD METUJÍTEPLICÍCH NAD METUJÍ
Za střídavého počasí proběhl poslední srpnový víkend v blízkosti Teplických stěn

14. Mezinárodní horolezecký filmový festival. O historii festivalu a jeho náplni jsme vás
již informovali v minulém čísle, takže nyní k postřehům z letošního ročníku.

Ve dvouhodinových filmových blocích bylo letos představe−
no více než třicet filmů různé provenience i různé kvality. Ved−
le špičkových a zajímavých filmů se našlo i několik slabších,
a to buď zpracováním (například u tématicky velmi zajímavého
snímku o hledači horských křišťálů Bergkristal chyběla až bo−
lestně ruka střihače), nebo celkovým pojetím, které u některých
snímků sklouzávalo k exhibicionismu typu některých sebe−
vzhlíživých dílů egocentrického seriálu České televize Ego.
Celkově měl však festival slušnou standardní úroveň a je třeba
ocenit působení dramaturgie, která měla jistě spoustu práce se
zaplněním programu. Kvalitních snímků této tématiky, které se
většinou rekrutují z poloamatérských podmínek, není mnoho.

Neviděli jsme vše. Z filmů, které jsme viděli, doporučujeme
k případnému shlédnutí mj. tyto:

Alone to North Pole/Sám k severnímu pólu
Norský dokument o sólocestě Borge Ouslanda na severní

pól. Nor Ousland patří k absolutní špičce mezi polárníky, kteří
se pohybují po vlastní ose. Psali jsme již, že letos na jaře přešel
jako první sám Antarktidu. Film ukazuje jeho rodinu, přípravu
i start z ruské základny a poté i záběry, které Ousland pořídil na
své cestě.

La Moitié de la Gloire/Polovina slávy
Švýcarský film z roku 1995 se vrací ke švýcarskému poku−

su o zlezení Everestu z roku 1952. Málokdo ví, že se tehdy slav−
ný horolezec Raimond Lambert s neméně slavným šerpou Ten−
zingem dostali 200 metrů pod vrchol, a to bez kyslíku! Neuvě−
řitelné tři týdny pobývali bez kyslíku ve výšce okolo 7000
metrů a dokonale zmapovali přístup jižním sedlem, čehož v pl−
né míře využila úspěšná britská expedice o rok později. Film
ukazuje řadu dobových záběrů a nelze než smeknout před vý−
kony, které Švýcaři s jejich vybavením a zkušenostmi z těchto

extrémních podmínek dokázali. Švýcaři doslova zachránili
Tenzinga, který v jižním sedle zkolaboval. Připomeňme rovněž,
že Hillary s Tenzingem používali o rok později kyslíkové pří−
stroje. Film je prokládán rovněž vesměs sympatickými komen−
táři žijících účastníků výpravy.

Great Way to Death/Slavná cesta ke smrti
Australsko–ruský film z roku 1994 měl na festivalu reprízu.

Přináší neskutečné záběry o sjezdu sibiřských horských řek
v ruském provedení. Zde nejsou k dispozici ani klasické rafty,
ani neoprény, ani záchranné služby, pouze peřeje fantastických
rozměrů. Do nich se Rusové pouštějí na člunech vlastní výroby
(bublicích), které skládají z velkých pneumatik, spojených klá−
dami. Film je i výpovědí o duši těchto dobrodruhů i o způso−
bech jejich relaxace po těžko uvěřitelných výkonech. Ruští vo−
dáci se ve filmu vyrovnávají se smrtí svých kamarádů na řece
i s takovými „maličkostmi“, jako jsou zlomené končetiny.

Čundr do Patagonie
Tento český film z roku 1997 (autoři Lubomír Slavík a Ja−

romír Žid) nepřináší žádné extrémní výkony, nicméně stojí za
zhlédnutí pro typicky český humor a nadsázku, které v hojné
míře přináší. Oba autoři se vydali do Patagonie, jejíž známé
části protrekovali a zažili přitom řadu trampot i příjemných
překvapení. Film pro svůj humor právem vzbudil ovace di−
váků.

Festival byl provázen bohatým doprovodným programem,
např. závodem horských kol či závody na umělé lezecké stěně.
Byla zde k vidění rovněž zajímavá diashow Krzystofa
Wieleckého (předseda poroty festivalu a pátý člověk na světě,
který zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů) a Slováka Pavo−
la Rajtára, známého skialpinisty a horského vůdce. – mk –
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Světoznámá Ayers Rock – posvátná hora Austrálců.

AUSTRÁLIE –AUSTRÁLIE –
RADY NA CESTU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Rozloha: přes 7,5 mil km2

Počet obyvatel: 17 milionů
Hlavní město: Canberra
Jednotlivé země Australského svazu:
Nový Jižní Wales, Victoria, Jižní Austrá−
lie, Západní Austrálie, Queensland a Se−
verní Teritorium.

Ačkoliv se o Austrálii vědělo již od 16.
století a James Cook potvrdil její existenci
v roce 1770, dostali se sem první osídlen−
ci až v roce 1788. Tehdy přistála u zdej−
ších břehů britská „První flotila“ (First
Fleet) jedenácti lodí pod vedením kapitána
Phillipa se 191 ženou a 568 muži na palu−
bě. Ti všichni si měli odpykávat tresty
v britských věznicích, ale tam pro ně ne−
bylo místo. Nová země jim kromě vězení
nabízela naději, že po propuštění dostanou
půdu a budou moci svobodně žít.

PODNEBÍ
Austrálie je suchá a horká pevnina

s výrazně kontinentálním počasím. Jejím

středem probíhá obratník Kozoroha, ko−
lem něhož se prostírá celoročně pásmo
vysokého tlaku. Chladný vzduch sestu−
pující z výšek k zemi se ohřívá, jeho re−
lativní vlhkost klesá a způsobuje spíše
vysušování než zvlhčování. Následkem
je nedostatek srážek. Snad žádný jiný
kontinent nemá tolik pouští a polopouští
a tak velké výkyvy teplot. Nejchladněj−
ším měsícem je červenec, nejteplejším
leden. Navíc pobřeží často sužují cyklo−
ny. Říká se jim willy–willy a vítr při nich
dosahuje rychlosti až 150 km/hod. Ze
všech těchto důvodů je pro život Austrá−
lie nesmírně důležitá artézská voda, kte−
rá alespoň částečně nahrazuje vodu povr−
chovou.

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ MÍSTA
V AUSTRÁLII
– Deštné pralesy při západním a jihozá−
padním pobřeží. Většina z nich je dnes
zahrnuta do národních parků a jejich
fauna i flora je chráněna. Rozhodně sto−
jí za návštěvu Daintree v Queenslandu

a Wilson Promotory N.P. ve státě Vic−
toria.
– Velký bariérový útes – jeden z přírod−
ních divů naší planety, táhnoucí se sou−
běžně s pobřežím Queenslandu v délce
asi 2000 km. Je domovem tisíců korálo−
vých živočichů, kteří potřebovali nejmé−
ně 15 000 let, aby vytvořili jednotlivé os−
trůvky útesu. Potápěči považují bariéro−
vý útes za svůj ráj.
– Sydney a Melbourne, nádherná velko−
města, odvěcí soupeři o prvenství v zemi.
Snad právě kvůli této rivalitě bylo hlavní
město Canberra postaveno na poloviční
vzdálenosti mezi nimi.

Australský stát Victoria nabízí horské
hřbety Sněžných hor a High Country
s ideálními možnostmi pro lyžování
a treky. V létě je tu největším sportovním
zážitkem Alpine Walking Track, 400 km
dlouhá turistická trasa. Na Phillipově os−
trovu se koná každodenní přehlídka tuč−
ňáků vracejících se od moře z lovu a ve
vnitrozemí přežívají staré zlatokopecké
oblasti kolem Ballaratu. Na velkolepých

Dvanáct kamenných apoštolů při pobřež−
ní dálnici mezi Melbourne a Adelaide se
nedá zapomenout.
– Ostrov Tasmánie se díky neporušené
přírodě dostal do seznamu přírodního dě−
dictví UNESCO. Národní parky Cradle
Mountains a Lake St. Clair skýtají množ−
ství nádherných treků v divočině.
– Jižní Austrálie se může pochlubit bo−
hatými vinicemi v údolí Barossa Valley,
rozeklaným Flindersovým pohořím
a největším nalezištěm opálů na světě
v Coober Pedy.
– Severní Teritorium opatruje „rudé srd−
ce Austrálie“, domorodou posvátnou ho−
ru Uluru, která je symbolem Austrálie
stejně jako sydneyská Opera. Navíc
v Arnhemské zemi, v národním parku
Kakadu, se nachází největší počet skal−
ních maleb aboridžinců.
– Západní Austrálie je vyplněná otevře−
nými dalekými prostory, které v sobě
skrývají bohatá ložiska zlata a různých
kovů, na západním pobřeží spoustu ma−
lých příjemných městeček, eukalyptové
lesy a nezapomenutelný národní park
Bugle Bugle s rozeklanými skalními vě−
žemi.

AUSTRALŠTÍ DOMORODCI
Aboridžinci nebo též Austrálci před−

stavují jednu z nejstarších civilizací na
světě. Odhaduje se, že jich ještě žije ko−
lem 5000 a jejich domovem je právě již
zmiňovaná Arnhemská země, divoká ne−
přístupná pustina na severu. Domorodci
se snaží zachovávat si tradiční zvyky dáv−
ných předků, kteří se dokonale přizpůso−
bili životu v poušti. Žijí zde přes 40 000
let a v naprostém souladu s přírodou pře−
žívají v jedné z nejnehostinnějších oblas−
tí světa. Podle jejich legend začal život
v čase snů (dream time), kdy bohové
stvořili zemi a lidem zanechali poselství:
„Stvořili jsme vše živé a neživé kolem
a vy se postarejte, aby tak zůstalo zacho−
váno jednou pro vždy na věky věků.“

PRAKTICKÉ RADY NA CESTU
VÍZUM

K návštěvě Austrálie je potřeba ví−
zum a pas platný minimálně tři měsíce
po plánovaném odjezdu. Tříměsíční bez−
platné turistické vízum uděluje Austral−
ské velvyslanectví ve Vídni, adresa:
1040 Wien
Mattieli Strasse 2–4
tel. 0043–1–5128580
fax 0043–1–5132908
úřední hodiny pondělí–pátek 10–12 hod.
a 14–16,30 hod.

Pokud máte zájem o vízum na delší
dobu než tři měsíce, popřípadě o pracov−

ní povolení, můžete získat informace na
konzulárním odboru MZV Praha 1,
Hradčanské nám. 5, tel. 311 02 36.

Pozor! do Austrálie platí přísný zákaz
dovážení rostlin a živočichů a samozřej−
mě všech potravin z obavy před zavleče−
ním různých chorob.

PENÍZE
Měnovou jednotkou je jeden austral−

ský dolar (AUSD). Kurs je kolem 24 Kč.
Pro množství peněz neplatí žádná dovoz−
ní ani vývozní omezení. Vítány jsou kre−
ditní karty (chcete−li si vypůjčit auto,
jsou nezbytné). Cestovní šeky se dají
měnit bez problémů všude, kromě ma−
lých měst ve vnitrozemí, tam se doporu−
čuje hotovost. Ceny ve srovnání s Evro−
pou, USA a Kanadou jsou vyšší pokud se
týče dováženého zboží a nižší u domá−
cích produktů. Ubytování je srovnatelné,
často levnější.

Nejdražší je v Austrálii doprava, pro−
tože se jedná o velké vzdálenosti. Vypla−
tí se cestovat v menší skupině a najmout
si auto, popřípadě si ojeté koupit.

KDY JET DO AUSTRÁLIE
Roční období probíhají v Austrálii

přesně opačně než na severní polokouli.
Pro velkou rozlohu jsou různé části země
vhodné k návštěvě v různou dobu. Na se−
veru (Queensland a Severní Teritorium)
panuje celý rok tropické počasí, ale – po−
zor – od listopadu do dubna je tu období
dešťů. Ostatní oblasti patří k mírnému
klimatickému pásu.

Do australského vnitrozemí je roz−
hodně nejlepší dobou pro cestu zima,
v létě tu vystupují teploty i nad 50 stup−
ňů Celsia. Ideální doba pro cestování po
celém ostrovním světadílu: V době, kdy
je na jižní polokouli zima (období sucha)
a především duben–květen a září–ří−
jen. Teploty během těchto čtyř měsí−
ců: v Darwinu 33° C, Alice Springs
27–31° C, v Sydney 19–22° C.

V žádném případě se nesmí zapome−
nout na ochranu proti stále intenzivnější−
mu působení ultrafialových paprsků
(efekt ozonové díry). Nezbytné jsou slu−
neční brýle, vhodná pokrývka hlavy
a krém s ochranným faktorem nejméně
15 plus a více.

JAK JET DO AUSTRÁLIE
Doby, kdy se náš dobrodruh Alois

Topič plavil do Austrálie čtyři měsíce,
jsou nenávratně pryč. Dnes stačí kolem
20 hodin v letadle a jste u protinožců. Lé−
tá se buď přes Asii se zastávkou v Singa−
puru či Bangkoku nebo přes Ameriku.

Terra australis,
neboli Jižní země

pro nás představuje
vzdálený kontinent,

rozkládající se
na opačné straně

zeměkoule.
Vše na tomto cípu planety

je originální – krajina,
lidé, zvířata i počasí.
Kromě neprostupných

deštných pralesů,
prosluněných písčitých pláží,

nekonečných plání
s tisícihlavými stády ovcí

se tu nacházejí
i krásná milionová města.
V australském „outbacku“

se skrývají zapomenuté
opálové a zlaté doly,
pláně plné klokanů
a obrovské prostory

vyplněné rudými
pouštěmi a pustinami
stejně proměnlivými
jako provokujícími.
Zatímco Evropané

osídlili tento kontinent
teprve před dvěma sty lety,

domorodí aboridžinci
sem přišli již

před 40 000 lety.
Dodnes se po nich

zachovaly skalní malby
rozeseté po celé Austrálii.

Není toho zrovna málo,
co Austrálie

k dobrodružnému
poznávání nabízí… Simpsonova poušť v centru Austrálie.
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Z DIVOČINY NA SVATÁ MÍSTA
Letecké safari, soustředěné na jedi−

nou oblast a uskutečněné v menším leta−
dle (od Cessny 210 pro pět cestujících po
Cessnu 404 pro maximálně deset až dva−
náct cestujících), je krátkou, komorní
a dosažitelnou formou okružního letu.
Odlet denně kolem šesté hodiny ranní.
Po celodenní poznávací exkurzi na zemi
ještě jeden vzlétnutí při západu slunce.
Výhodou je let v malé výšce s možností
otočit se a znovu přeletět místo, kde
chcete pořídit fotografie.

Toto letecké safari na severním území
prozkoumává nejdivočejší a nejsvětější
místa Austrálie. Cessna odlétá z Darwinu,
letí nad kaňony Katherine a jeho šestnácti
propastmi a za hodinu a čtvrt přistane na
letišti v Katherine. Pěšky nebo v kajaku se
lze pohroužit do bujné vegetace. K večeru
návštěva termálních pramenů v Mata−
rance (30–35° C) ve stínu palem Livinsto−
nia. Za úsvitu následujícího dne hodinová
procházka národním parkem v Kakadu.
Dva dny vycházek mezi tropickými stro−
my mangrove a billabong, rájem ibisů
a krokodýlů žijících v ústí řek. Skalní
útvary Ubirr Rock s domorodým průvod−
cem. Noc v parku. Třetí den malá vy−
jížďka po řece Adelaide, pak v laguně
Yellow Waters. Poté Nourlangie Rock,
posvátné místo domorodců.

Z Kakadu poslední přistání a vyjížďka
terénním vozem do Arnhemlandu pod
výhradním vedením domorodého prů−

vodce. Ochutnávka medu z buše, bobulí
a zelených mravenců. Návrat Cessnou do
Darwinu.

NA ZÁPAD VRTULNÍKEM
Do panenských krajů pohoří Kimber−

ley v západní Austrálii, kde se celé stov−
ky kilometrů neobjeví jediné obydlí ani
cesta, nebo na opuštěné, těžko dosažitel−
né ostrovy, se dá dostat jedině vrtulní−
kem. Poskytuje příležitost strávit noc
v osamělých rančích v buši –  některé
z nich mají rozměry celého okresu – a do−
tknout se přírody v jejím neporušeném
stavu. Tento zážitek je vyhrazen nadše−
ným cestovatelům, kteří se nebojí vlhké−
ho horka (40–50° C) ani otřesů nebo hlu−
ku vrtulníku. Helikoptéra je také nejlep−
ším prostředkem, jak pořídit letecké
fotografie. Druhou stranou mince je to, že
vrtulník je hlučný a hodina letu stojí zá−
vratnou sumu, proto stojí za to si dobře
rozmyslet, než se do takového dobrodruž−

ství pustíte. Když ovšem pilot po přistání
vypne motor, pohrouží se ta nejpa−
nenštější místa Austrálie znovu do ticha.

Odlet z Kununurry s Alanem Clar−
kem, pilotem a průvodcem v jedné osobě.
Přelet nad Bungle Bungle starými tři sta
tisíc let. Nazítří ráno Indický oceán
a stovky ostrůvků souostroví Bonaparte
dosažitelného jedině vrtulníkem. Noc
pod Jižním křížem ve stanu s podsádkou,
na jemném písku liduprázdné pláže ve
společnosti hnízdících ptáků a želv. Ná−
sledující den přelet tak nízko nad oceá−
nem, že je možno vidět žraloky, želvy,
delfíny, krokodýly žijící v zátokách
s ústím řek a sirény indické. Dobrodruž−
ství končí podél Berkeley River, poté Ord
River, potom návrat do Kununurry.

NA OBCHŮZCE
S LÉTAJÍCÍM LISTONOŠEM

Výzva pro všechny, kteří nechtějí
strávit příliš času v letadle na okružním

letu. Australia post, poštovní letecká
služba, bere někdy několik cestujících
na let s listonošem. Jedinečná příležitost,
jak sdílet každodenní život Australanů
a přeletět zemi neobvyklým způsobem
za poměrně mírnou cenu. Několikrát
týdně roznáší létající listonoš poštu do
nejzapadlejších rančů, vzdálených od se−
be někdy na sto kilometrů, a do osamo−
cených domorodých obcí. Pozor, jedná
se o pravidelný let, nikoli o turistický
okruh: trasa je dána. Pasažér nebo pasa−
žéři jsou přijati jedině v případě, že se
najde místo mezi pytli s dopisy a poštov−
ními balíky!

Odlet z Alice Springs kolem 8.30,
předpokládaný návrat v 16 hodin. Lety
v malých výškách a nízkou rychlostí.

AUSTRALSKÉ NEBE Z BALONU
Ti, kdo mají chorobný strach z létání

letadlem, mohou objevit buš z výšky
v ekologickém a tichém prostředku. Ve

středoaustralské nížině je vítr a počasí
pro výlet balonem nejpříznivější. Spatří−
te tak pohoří MacDonnell za úsvitu.

Exkurze trvá sedm hodin, z toho ho−
dina připadá na let. Odlet z Alice Springs
hodinu a půl před úsvitem, tedy asi ve
4.00 – 4.30.

FOTOGRAFOVÁNÍ, VÝBAVA
PROFESIONÁLNÍHO FOTOGRAFA

Dejte přednost zrcadlovce, umožňuje
ovládat rychlost závěrky. Citlivý film
(50 nebo 100 ISA), abyste nepřeexpono−
vali, a čas nastavit na 1/500. Jaký objek−
tiv? Širokoúhlý s měnitelnou ohniskovou
vzdáleností a s velkou světelností, abyste
mohli zachytit krajinu v co největší šíři.
Polarizační filtr na potlačení odrazu. Ide−
ální světlo je hodinu, hodinu a půl po vý−
chodu nebo před západem slunce. S vý−
jimkou Velkého bradlového útesu. Pro
tento případ zvolte přelet mezi polednem
a druhou hodinou odpolední. Slunce
v nadhlavníku ozařuje mořské dno
a osvítí korály. Fotografové tvrdí, že nej−
lepším dopravním prostředkem pro
úspěšné letecké fotografie krajiny je
vrtulník (jeho hluk však zažene zvířata).
Stroj je rychlý, může se na několik vteřin
zastavit, balancovat na místě, vrátit se
zpět, překonat velké vzdálenosti za krát−
kou dobu. To jsou velké triumfy, vzhle−
dem k tomu, jak rychle se pomíjivé svět−
lo za rozbřesku nebo při západu slunce
mění. – bš –

AUSTRÁLIÍ LETADLEM ČI BALÓNEMAUSTRÁLIÍ LETADLEM ČI BALÓNEM
V Austrálii, která měří od severu k jihu 3200 km
a 4000 km od východu k západu, a která je tak

rozlehlá a tak málo zalidněná – sotva dva
obyvatelé na čtvereční kilometr, je nejběžnějším

dopravním prostředkem letadlo. Přelet tohoto
ostrovního kontinentu, kde je zřídka zataženo, je

jistě jedním z nejlepších způsobů, jak se seznámit
se všemi překvapeními, která skrývá

příroda protinožců. Chcete-li Austrálii

skutečně přeletět, zvolte si menší letadlo.
Je pomalejší, letí v menších výškách než tryskový
letoun a nálada v kabině někdy připomíná
prostředí venkovského autobusu. Je to skvělý
způsob, jak poznat „outback“, vnitrozemí,
a objevit unikátní místa, aniž byste museli
cestovat několik měsíců. I když tento způsob
cestování je finančně náročnější, bude možná
zajímavé představit několik jeho možností.

Časový rozdíl Sydney oproti České re−
publice je 10 hodin (Austrálie má tři ča−
sová pásma).

Australské aerolinie Qantas a Ansett
mají spolu s novozélandskými aerolinie−
mi zastoupení v Praze na adrese:
Globair s. r. p.,
Washingtonova ul. 17, Praha 1
tel.: (02) 24 22 36 18
fax: (02) 24 23 45 20

Letenku si můžete zajistit i přes jiné
letecké společnosti, výhodná je například

s KLM nebo Al–Italia. Pokud plánujete
i vnitrostátní lety v Austrálii, vyplatí se
zakoupit tzv. airpass; získáte tak slevu 25
až 50 %.

CESTOVÁNÍ PO AUSTRÁLII
Autobusem – po celé zemi zajišťují auto−
busovou přepravu společnosti Greyhoud,
Pioneer a Bus Australia. Všechny nabí−
zejí až 60denní výhodné autobusové prů−
kazky, lze je zakoupit i u nás. O společ−
nosti Greyhoud International získáte in−
formace na: Intertest Praha (02) 69 21
193 nebo v pražském Autoturistu v Lon−
dýnské ulici 62, tel. (02) 25 37 53. Aus−
tralský Greyhoud nabízí velké slevy po−
dle množství ujetých kilometrů. Ve srov−
nání s USA jsou však jízdenky
v Austrálii dražší.
Vlakem – Austrálie není země s klasic−
kým železničním provozem.

Indian pacific – jezdí na trati Sydney–
Perth (3x týdně, cesta trvá 65 hod., jíz−
denka stojí kolem 250 AUSD)
Ghan na trati Adelaide–Alice Springs
(1–2x týdně, cesta  trvá 22 hodin a stojí
150 AUSD)
Sunlander a Queenslander jezdí společně
na trati Brisbane–Cairns, (celkem 4x týd−
ně a stojí 120 AUSD)
Autem – pro velké vzdálenosti a ne pří−
liš rozšířenou veřejnou dopravu je vý−
hodné cestovat autem. Dejte přednost ra−

ději o něco dražším renomovaným půj−
čovnám, které zajistí v případě poruchy
okamžitou nápravu. Ceny včetně pojiš−
tění se pohybují podle velikosti automo−
bilu mezi 50–100 AUSD/den, terénní
automobil 150–200 AUSD/den. Je nutné
vlastnit kreditní kartu (např. Visa, Ame−
rican Express). Tři nejlepší půjčovny:
Budget, Hertz, Avis. Výhodou je, že
jsou umístěny přímo na letišti a auto mů−
žete odevzdat kdekoliv. Hned v závěsu
za nimi jsou domácí: Thrifty, National.
Pozor!!! V Austrálii se jezdí vlevo. Vy−
stačíte si s českým řidičským průkazem,
vítán je mezinárodní. Při každé jízdě
musíte mít rezervní kanystr s pohonný−
mi hmotami, vodu, zvedák a náhradní
kolo. Buďte opatrní při jízdě v noci kvů−
li klokanům, které světlo reflektorů při−
tahuje a často se velkou rychlostí řítí pří−
mo proti autu.

Maximální povolená rychlost ve
městech 60 km/hod, na dálnicích
100–110 km/hod. Bezpečnostní pásy
jsou povinné. Benzin je v Austrálii laci−
nější než v Evropě. Do některých oblas−
tí, zejména na severu je možné jet pouze
s terénními vozy.

Užitečné informace, automapy a po−
moc v případě nouze poskytují různé au−
tokluby, jejichž adresy dostanete na po−
ště. Členům evropských autoklubů se ta−
ková pomoc poskytuje zdarma.

Informace o klubech: Automobile Asso−
ciation of Australia, 21 Northbourne
Avenue, Canberra ACT 2601.

Za úvahu stojí i možnosti příležitos−
tné výhodné koupě ojetého automobilu.
Bohatou nabídku ojetin nabízí v Sydney
na Kings Cross. Bohužel stále více pojiš−
ťoven se zdráhá uzavírat s turisty krátko−
dobé pojistky.
Na motocyklu – motocykly jsou v Austrá−
lii populární. Chcete−li si dovézt vlastní, je
nutné jej opatřit carnetem de passage.
Na kole – pro cyklistiku vytvořili v Aus−
trálii velmi dobré podmínky, jak ve měs−
tech tak i mimo. Jsou tu tisíce kilometrů
dobře udržovaných cyklistických stezek.
Pokud si nepřivezete vlastní kolo, dá se
snadno vypůjčit, pokud byste si chtěli
dobré kolo s ocelovým rámem koupit, za−
platíte za něj asi 400 AUSD. Přeprava kol
mezi městy nepůsobí v dopravních pro−

středcích problém. Mapy jsou dostupné,
nejvhodnější tzv. Government Series
v měřítku 1 : 250 000. Helma je povinná
ve všech australských státech. Hornatý te−
rén Tasmánie je vhodný pro horská kola.
Autostopem – cestovat po Austrálii auto−
stopem se nedoporučuje.
Studentské slevy Veškeré výhody pro
studenty lze zjistit na adrese: STA Tra−
vel, 1 A lee St., Railway Square, Sydney,
N.S.W. 2000, tel. (02) 519 98 66
Ubytování V Austrálii existuje hustá síť
Youth hostelů, ubytoven, nocleháren
a kempů. Cena za nocleh v kempu se po−
hybuje kolem 6–8 AUSD/osobu/noc,
v ubytovnách se zaplatí o trochu více,
obyčejně 10 max. 15 AUSD/osobu/noc.
Cestujete−li autem, jsou kempy nejpřija−
telnější. Jsou čisté, dobře vybavené,
včetně kuchyní s nádobím, praček a čas−
to i prodejnami potravin. Existuje brožu−
ra YHA Accomodation Guide, aktualizo−
vaná každý rok, se všemi adresami. Cen−
trální úřad: AYHA Sydney, 10 Mallett
Str., Camperdown, NSW 2050, tel. (02)
565 1699

MOŽNOSTI SPORTOVNÍHO VYŽITÍ
Austrálie nabízí mnoho způsobů

sportovního vyžití při cestování.Málo−
kdo ví, že australské Alpy, zejména

Sněžné hory, jsou velmi vyhledávány
milovníky lyžařských sportů. Velmi po−
pulární jsou treky v buši (bushwalking) –
zejména v národních parcích s nedotče−
nou přírodou.

Na plážích Tichého oceánu jsou roz−
troušena střediska surfařská a potápěč−
ská. Potápění ve Velkém korálovém úte−
su patří k jednomu z nejatraktivnějších
na světě. Střediska jsou zařízena i na do−
školování a je možné tu získat patřičnou
kvalifikaci v potápění s přístroji.

Ve Victorii je oblíbeným sportem jíz−
da na koni, cyklistika a pro extravagant−
nější povahy jízda na velbloudu. Té hlav−
ně holdují v Severním Teritoriu.

Další možnosti nabízí paragliding,
rafting, horkovzdušné balonové létání,
bungee–jumping a létání na rogalu.

CO SI MŮŽETE PŘIVÉZT
V Austrálii je zakázáno sbírat cokoli,

co náleží zemi: rostliny v buši, lastury
nebo korály na Velkém bradlovém útesu,
písek v Rudém středu a úlomky ze skal−
ního bloku Ayers Rock. Je ale možné si
přivézt kresby od domorodců. Na severu
používají linky, ve středoaustralské níži−
ně tečkovací techniky.

MILENA BLAŽKOVÁ

Zde žije 30 lidí a 22 500 ovcí.

POTŘEBY PRO POBYT V PŘÍRODĚ

Beskyd
stany pro všechny druhy turistiky

Nové modely ATAK

lehké dvouvrstvé „kopule“,

nepropustnost tropika přes 4000 mm,
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

VYCHUTNEJTE SUCHO A POHODU
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Na začátek bych se vás zeptal, co
obnáší sdružení Kóta 1000?

Kóta 1000 vznikla jako naprosto vol−
né sdružení jeskyňářů z Moravského kra−
su zabývající se speleologií a speleo−
alpinismem, sportovními průstupy hlu−
bokých jeskyní světa a zdoláváním
nejhlubších světových vertikál, jejichž
denivelace přesahuje většinou více než
mínus 1000 metrů. Mnozí z nás jsou čle−
ny místní speleologické záchranné služ−
by. Soustřeďujeme se také na výzkum
dosud nepoznaných jeskyní, kam dosud
nevstoupila lidská noha. Podnikáme po−
měrně tvrdé akce do podzemního světa,
jejichž výsledkem je mj. podrobná foto–
a mapová dokumentace. Financování
sdružení je závislé na sponzorských da−
rech, prezentování výsledků z předešlých
expedicí a v neposlední řadě, a to hlavně,
kapsách účastníků.

Vraťme se k vaší nejznámější akci –
zdolání dosud nejhlubšího známého
jeskynního systému světa Jean Ber−
nard. Můžete ho stručně popsat?

Tato nejhlubší propast světa leží na vá−
pencovém platu v Savojských Alpách ne−
daleko známého olympijského města Al−
bertville. Historie objevu této jeskyně se

datuje rokem 1963, kdy v Arděsské
soutěsce při průzkumu jeskyně zahynuli
dva speleologové z Lyonu – Jean Dupont
a Bernard Raffy. Po nich byla propast po−
jmenována. My jsme se na konečný prů−
stup propasti vypravili v únoru 1995, ale
již před tím jsme sem podnikli několik
přípravných výletů, abychom lokalizovali
nejvyšší vchody do systému, shlédli cha−
rakteristiky jeskyně a v neposlední řadě
navázali kontakty s místními speleolo−
gickými kluby. Po poslední návštěvě v ro−
ce 1994 bylo jasné, že nejtvrdším oříškem
z celého průstupu bude horní část jeskyně,
kde jsou extrémně úzké meandry stupňo−
vého charakteru s ostrými břity. Expedice

do propasti nám celkem tr−
vala 30 dnů, přičemž vel−
kým problémem byl již sa−
motný výstup ke vchodu
do jeskyně, neboť naše
dvanáctičlenné družstvo
mělo tunu a půl materiálu.
Jen tak pro ilustraci, pro
sestup je potřeba až 2000
metrů lan. Nakonec se
nám podařilo usmlouvat
slevu na vrtulníku, který
nám přepravil náklad do
„base campu“ na chatu
Folly (jedna letová minuta
činí oficiálně 150 FRF).
Radost nám nedělalo ani
počasí, neboť v prvních
dnech byly teploty nad nu−
lou a sníh tál, v noci pak
přituhlo, a tak jsme se báli,
že v jeskyních budou mra−
ky vody. Systém je totiž
možné prostoupit pouze
v zimním období, v letních
měsících je celkový průst−
up naprosto nereálný pro
vysoký spodní stav vody,
který je zapříčiněn jednak

tajícím sněhem až do pozd−
ního léta, a jednak běžnými
dešti.

Kolik bylo sněhu, ne−
hrozilo nebezpečí lavin?

Při identifikaci nejnižší−
ho z celé řady vchodů V 4
jsme strávili skoro týden
a vykopali jsme tři studny
deset metrů hluboké – na
vchod jsme však nenarazi−
li. Nejvyšší vchod C 37
jsme lokalizovali po celo−
denním hledání pod tří až
čtyřmetrovou vrstvou sně−
hu. Sněhová vrstva se po−
hybovala od tří do deseti
metrů, dle reliéfu a rozma−
nitosti terénu. Horší však
bylo, že každý den připa−
dalo tak 50 až 70 cm čerst−
vého sněhu, takže laviny
padaly velice hojně. Při vy−
kopávání vchodu V 6, kte−
rý se nachází pod pět set
metrů vysokou čelní stě−
nou vrcholu Criou, jsme
zažili menší drama, a to
když se velká prachová la−
vina řítila přímo na dva
členy expedice vracející se
od horního vchodu. Větrná
smršť, víry a ohlušující ra−
chot zastihl kluky po prsa
zasypané cípem lavinové−
ho pole. Raději nebrat!

Jak vypadal vlastní
sestup do jeskyně?

Samotná díra Jean Ber−
nard je dlouhá asi dvacet

kilometrů. Systém má asi osm vchodů,
z nichž nejvyšší má označení C 37 a na−
chází se ve výšce 2318 m.n.m. Vstupní
partie do hloubky cca –400 m jsou na−
prosto odpuzující úzké vertikální a hori−
zontální kanály pouze několikadeci−
metrových rozměrů s nepředstavitelně
ostrými vápencovými břity. Po absolvo−
vání této části jsme byli naprosto roztrha−
ní a někteří měli problém s morálem pro
další pokračování. Od hloubky –400
m se charakter poněkud mění. Mohutné
fosilní chodby typu Champs–Ellysées,
již název vystihuje velikost a profil, ná−
sledují studny kolem vchodu B 21, nepří−
jemná a „rozchrastaná“ Riviera de la Ga−
deau, potom nekonečný meandr podzem−
ní řeky Excentrik s četnými traverzy,
polosifony, plazivkami a vertikálními
kanály – podotýkám velice rozmanitá
část… no a v hloubce asi –550 m jsme
založili první bivak ve fosilní chodbě.
Odtud je průběh jeskyně zase jiný, mo−
hutné studny gigantických rozměrů,
studna Savojčanů, studna Hrůzy… atp.,
kaskády Jean Dupont s aktivním tokem,
traverzy, závaly a konečně podzemní ře−
ka v nádherné vápencové trubici několi−
kametrových rozměrů vede až do druhé−

ho bivaku v hloubce –1011 m. Bivak byl
na břehu hučící řeky. Následují další
studny, fosilní části, Novoroční dóm
a závěrečné úžiny v tmavém vápenci vy−
ústí k posledním stupňům P 13 a P 10.
Zde je již dno světa. Do jeskyně sestupo−
vala dvě čtyřčlenná družstva, první
prostoupilo trasu C 37 – sifon – V 6 za
77 hodin se dvěma bivaky a druhé druž−
stvo prostoupilo trasu C 37 – sifon –
C 37 za 106 hodin pobytu v podzemí,
taktéž se dvěma bivaky. Ty jsme poměr−
ně komfortně vybavili.

Jak vypadá dno světa?
Je to malá kaverna o rozměru asi 2

krát 5 metrů, kde najdete mj. i prázdné
potápěčské lahve.

Jaké to je, vylézt po 106 hodinách
v podzemí na povrch?

Dlouhá doba v podzemí, plné trans−
portní vaky a prostředí úžin na nás zane−
chávaly deprimující stavy. Odstrojování
posledních studen bylo naprostým
„očistcem“. Z jeskyně jsme se prokopá−
vali čtyřmetrovou vrstvou sněhu, která
mezi tím napadla. První pohled do půl−
noční tmy byl díky bouřlivému počasí
charakteristicky svěží. Za tmy jsme vy−
kopávali díry pro stany a spali ve spacá−
ku, v péřovce s rukavicemi a čepicí.
Ranní probuzení do azurového počasí
bylo kulantní tečkou za akcí. Bylo však
tolik sněhu, že to, co jsme předtím
prošlapávali hodinu, jsme nyní šli šest
hodin.

Jakou měl sestup spor−
tovní hodnotu?
Jako druhé družstvo na
světě jsme prostoupili celý
systém v trase C 37 – sifon
– C 37 po polské expedici,
která tuto trasu prostoupila
jako první o rok dříve. Vy−
tvořili jsme též nový český
hloubkový rekord –1466
metrů.
Kdo se zúčastnil průstu−
pu?
Vedoucím byl Alois Ne−
jezchleb, který prostoupil
tento systém v roce 1984
od vchodu B 21. Dále to
byli Jiří Kysela, Radek Bla−
žek, Roman Čebela, Zde−
něk Motyčka, Majkl Bě−
lehrádek, Jan Svoboda, Lu−
boš Uher, František Musil,
Luboš Kuchař, Alexandra
Štosová, Oldřich Štos.
A co Vaše plány do bu−
doucna?
Hodláme pokračovat ve
výzkumu jeskynních pro−
storů v C 11 ve Slovinsku,
zejména dalších prostor za
kótou –603 metrů. Dále
hodláme sestoupit do nej−
hlubší vertikály světa
v přímém směru Vertigo,
rovněž ve Slovinsku, a dě−
lat další průstupy do pro−
pastí, jejichž kóta přesahu−
je více než –1000 metrů.

MILOŠ KUBÁNEK
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Vstupní partie C 37 „Systém podzimního lezení“ a několikadecimetro-
vé kanály, kde někteří ztráceli morál. Foto: O. Štos

To, co pro horolezce
znamená vystoupat
na Mount Everest,

je pro jeskyňáře
sestoupit

do nejhlubší
propasti světa.
Avšak zatímco

Sulovského
a Nežerku zná téměř

každý, málokdo
zaznamenal,

že i „podzemní
Everest“ – nejhlubší

propast světa
Réseau Gouffre

Jean Bernard
s denivelací –1602 m
– byla rovněž Čechy
zdolána. Stalo se tak

v únoru 1995
a aktéry sestupu

byli moravští
speleologové

působící ve sdružení
Kóta 1000. Vracíme

se k tomuto sestupu
v rozhovoru se

spoluzakladatelem
sdružení

a členem speleologické
záchranné služby v Moravském

krasu Oldřichem Štosem. SESTUPY NA DNO SVĚTASESTUPY NA DNO SVĚTA
Základna Refuge du ’Folly a účastníci expedice. Foto: J. Kyselák

DOSUD USKUTEČNĚNÉ AKCE KÓTY 1000
1994 Slovinsko – Crnelsko brezno (–1198 m), dosaženo hloubky

–900 m. Sestup zastaven pro vysoký vodní stav.
1994 Polsko – Sniezna studna (–703 m), výzkum doposud nezná-

mých komínů.
1995 Francie – Gouffre Jean Bernard (–1602 m). Expedice

„Na dno světa“ – 106 hodin v jeskyni. II. průstup nejhlub-
ší propastí světa, český hloubkový rekord.

1995 Slovinsko – Zlatorog (–620 m), třetí nejhlubší vertikála
světa v přímém směru – 385 m.

1996 Polsko – Studnia v Kazalnici – explorace a výzkum vyso-
kých komínů – snaha o propojení s jeskyní Marmurova.

1996 Slovinsko – C11, objev vchodu a počátek jedné velké le-
gendy. Výzkumné explorace na platu Možnica. Dosaženo
hloubky –80 m.

1996 Slovinsko – C11 explorace zastavena na hraně studny
v hloubce – 270 m.

1997 Slovinsko – C11 explorace zastavena pro nedostatek mate-
riálu v hloubce –480 m.

1997 Slovinsko – C11 explorace zastavena v hloubce –603 na
dně obrovské studny skrz vysoký vodní stav.

1997 Rakousko – P35 Bleikogelhohle (–1010 m) sportovní sestup
systémem obrovských studen.

KTERÁ JE NEJHLUBŠÍ AKTERÁ JE NEJHLUBŠÍ A NEJTĚŽŠÍ?NEJTĚŽŠÍ?
Na rozdíl od horolezců, kteří mají

spolehlivě změřeny výšky hor
a vypracovali alespoň částečně

použitelný systém hodnocení obtížnosti
lezených cest, speleologové mají při oce−
nění sportovního aspektu nejobtížnějších
průstupů situaci nepoměrně složitější.
V prvé řadě nikdo neví, která jeskyně je
opravdu nejhlubší, neboť je jisté, že řada
velkých jeskynních systémů nebyla ještě
objevena. V současné době je známo
zhruba 50 jeskyní, jejichž prozkoumaná
hloubka přesahuje 1000 metrů a 385 jes−
kyní hlubších než 500 metrů. U řady jes−
kyní přitom nebylo ještě dosaženo dna,
takže jejich pořadí, včetně té nejhlubší,
se časem může změnit.

Aby byl problém ještě složitější, pak
do každého jeskynního systému vede řa−
da vchodů, z nichž některé jsou samo−
zřejmě výše a některé níže položeny.

Neexistuje rovněž žádná oficiální kla−
sifikace nebo obtížnostní stupeň jeskyní.
K dispozici je pouze mapová dokumen−
tace objevitelů, dle které se expedice
orientuje. Stupeň obtížnosti průstupu zá−

visí na mnoha aspektech, které si expedi−
ce vybírají. Jedná se především o stano−
vení, zda jde o sportovní nebo výzkum−
nou akci. Při sportovních podnicích je
zcela jasné dle plánku, do čeho expedice
jde – může si stanovit podzemní tábory,
materiál apod. Při průzkumu se jedná
o naprosté neznámo, vše se odvíjí od in−
formací družstva, které se vrátí z čela po−
stupu. Dle toho se do jeskyně transportu−
je materiál a tyto akce jsou náročné pře−
devším časově, fyzicky a psychicky.
V podzemí se překonávají rozbouřené ře−

ky, gigantické propasti rozměrů katedrál,
zaplavené sifony, místa úzká tak, že se
člověk musí svléci ze všeho, aby se pro−
táhl. Speleologové tvrdí, že na konci jsou
naprosto stejné pocity, jako když horole−
zec stojí na svém vysněném vrcholu.

Na závěr ještě uveďme, že jeskyně
„nesoutěží“ pouze v hloubce, ale i v dél−
ce. Dosud nejdelší známý jeskynní sys−
tém světa je Mammoth Cave System
v USA, který dosahuje délky 563 km. Na
světě je známých zhruba 740 jeskyní del−
ších než 5 kilometrů.

Deset nejhlubších známých jeskyní světa
Réseau Jean–Bernard, Francie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1602 m
Lamprechtsofen, Rakousko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1537 m
Gouffre Mirolda, Francie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1520 m
Vjacheslava Pantjukhina, Gruzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1508 m
Sistema Huautla, Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1475 m
Sistema de la Trave, Španělsko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1444 m
Boj–Bulok, Uzbekistán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1415 m
Illaminako Ateeneko Leizea, Španělsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1408 m
Lukina jama, Chorvatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1392 m
Sistema Cheve, Mexiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1386 m

KÓTA 1000:


