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Peter Habeler:

TĚŠÍM SE NA
DALŠÍ VÝSTUP

Peter Habeler, sympatický horský vůdce z rakouských Zillertálských
Alp, patří k velkým osobnostem himálajského horolezectví
posledních desetiletí. Toto postavení si zasloužil především
dvěma, na svou dobu revolučními, výstupy, které podnikl spolu
s Reinholdem Messnerem. Prvním z nich byl výstup alpským
stylem na 8068 metrů vysoký karakoramský Gasherbrum I,
druhým pak první výstup na Everest bez kyslíku, který tato
dvojice podnikla v roce 1978 a zahájila jím další etapu
himálajského horolezení. Petra Habelera jsme vyzpovídali
na letošním Horolezeckém filmovém festivalu v Teplicích
nad Metují, kde byl předsedou odborné poroty.
Petře, máš za sebou hvězdnou ka−
riéru himálajského horolezce absolut−
ní světové špičky. Co v ní považuješ za
svůj nejlepší výkon?
Jednoznačně výstup na Kančendžun−
gu západní stěnou v roce 1988. Byla to
nejdobrodružnější akce, kterou jsem kdy
podnikl. Obrovská stěna, velká výška,
množství sněhu, střídavé počasí – to vše
udělalo z expedice můj zdaleka nejhod−
notnější výkon. Daleko za ní pak bude
asi výstup na Gasherbrum I v roce 1975,
který jsme s Reinholdem Messnerem ja−
ko jedni vůbec z prvních v těchto výš−
kách podnikli ve velmi čistém alpském
stylu s minimální výstrojí v době, kdy na
osmitisícovkách naprosto převlá−
dal expediční styl lezení. Výstup
byl samozřejmě bez kyslíku,
stejně jako i moje další výstupy.
A co slavný výstup na Eve−
rest bez kyslíku?
Ten bude asi další v pořadí.
Neměl jsem z něj však zdaleka
tak dobrý pocit, jako u předcho−
zích dvou. Bylo zde spousta pro−
blémů, které vyplývaly z naší ne−
zkušenosti. Přestože jsme se ra−
dili s doktory a věděli jsme, že již
před námi se někteří šerpové do−
stali bez kyslíku nad 8500 metrů,
šli jsme prostě do neznáma a dě− Srdečné
lali řadu chyb – byli jsme de−

hydratovaní, nemohli jsme spát a po−
dobně.
Po tomto výstupu jste se rozešli
s Messnerem a měli i mediální pře−
střelky…
Ano. Měli jsem určité rozpory, které
z mé strany vyplývaly hlavně z toho, že
jsem byl poměrně čerstvě ženatý a v této
souvislosti více cítil tíhu rizika. Proto
jsem také poté na několik let špičkové hi−
málajské lezení opustil a více se věnoval
rodině. Vrátil jsem až v roce 1984 při ex−
pedici na K2.
Po Mount Everestu jsi kritizoval
především rizika spojená s pobytem
bez kyslíku v těchto výškách. Sdílíš

tento názor i dnes, kdy tam bez kyslí−
ku vystoupilo již okolo sedmdesáti lidí
a někteří v těch výškách dokonce strá−
vili noc?
Ano, stále si myslím, že je to riziko
pohybovat se v těchto výškách delší do−
bu. Byl jsem celkem osmkrát bez kyslíku
nad hranicí 8000 metrů a ze svých zkuše−
ností vím, že se to sice dlouhodobě ne−
projeví na vaší tělesné kondici, ale roz−
hodně jsou zde rizika mentální. Tam
zjevně cítíte zhoršenou mozkovou čin−
nost – např. problémy s rovnováhou
a orientací. Zda to jsou krátkodobé pří−
znaky, nebo to může mít dlouhodobější
efekty, však nejsem schopen posoudit,
a proto se neodvažuji mladým
horolezcům radit, zda jít s kyslí−
kem, nebo bez něj.
A jaké jsou tvoje vztahy
s Messnerem dnes?
Již dávno úplně normální. Běžně
se setkáváme a hovoříme spolu
při nejrůznějších akcích.

pozdravy čtenářům časopisu Dobrodruh.
Peter Habeler.

CURRICULUM VITAE

Petr Habeler (1942) pochází ze Zillertálských Alp. Své
první horské tůry podnikal jako jedenáctiletý právě zde. V 19
letech již absolvoval mnoho nejtěžších výstupů v různých ob−
lastech východních i západních Alp.
V roce 1965 získal svůj první diplom horského vůdce
a krátce nato se stal členem týmu rakouských horských vůd−
ců. Delší čas pobýval v Íránu, zde působil v roli učitele, ško−
litele a zakladatele záchranné horské služby. Během pobytu
v Íránu vyučoval umění horolezení a záchranářství v horách
mnoho domácích studentů i vojáků íránské armády.
V letech 1973–78 působil jako nejmladší šéf školy rakous−
kých horských vůdců. V tomto období úspěšně absolvoval
značné množství prvovýstupů v horských i skalních oblastech
amerických národních parků – byl prvým Evropanem na vr−
cholu „Big Walls“ v Yosemitu, přelezl nejtěžší cestu této do−
by, jihozápadní stěnu El Capitaina.
Od roku 1969 se stal protagonistou nového stylu lezení
v horolezectví, při němž se minimálně používalo umělých po−

Chystáš se na další himálajské
expedice?
Ano. Pracuji jako horský vůdce
a cítím se ve vynikající fyzické
kondici. Rád bych nějaké ty
osmitisícovky ještě zkusil. Láká
mě především Makalu.
MILOŠ KUBÁNEK

můcek a nejvýše hodnotily extrémní rychlé průstupy. Spolu
s Messnerem absolvovali v tomto období velký počet těžkých
prvovýstupů a podařilo se jim zdolat severní stěnu Matter−
hornu a severní stěnu Eigeru – obě v čase 10 hodin. Vynika−
jícím úspěchem bylo i prostoupení východní stěny vrcholu
Yerupaja v Jižní Americe.
Do himálajských letopočtů se zapsal již v roce 1975 vý−
stupem na Gasherbrum I, který absolvoval spolu s Reinhol−
dem Messnerem takřka alpským stylem. Do absolutní světo−
vé špičky ho poté zařadil první výstup bez kyslíku na Everest
v roce 1978 – rovněž ve dvojici s Messnerem. Celkem vy−
stoupil Habeler na pět osmitisícovek – kromě Everestu to by−
ly v roce 1984 K2, v roce 1985 Nanga Parbat, v roce 1986
Cho–Oyu a v roce 1988 Kančedžunga. V roce 1990 se vrátil
v expedici z Tibetu na Mount Everest – tentokrát severní stě−
nou.
Dnes žije Petr Habeler v Mayerhofenu v Zillertálských Al−
pách, kde provozuje svoji lyžařskou a horolezeckou školu.

FESTIVAL

strana 2
Již po patnácté se, letos
ve dnech 26.–30. srpna,
uskutečnil v Teplicích nad
Metují známý „Fesťák“ – čili
Mezinárodní horolezecký filmový
festival. V tradičním
proměnlivém počasí se při něm
promítlo skoro 50 soutěžních
i nesoutěžních, amatérských
i profesionálních filmů
s horolezeckou a outdoorovou
tématikou, mohutně se závodilo
ve všem možném a rovněž
vydatně společensky žilo. Stejně
jako loni přinášíme pro naše
čtenáře přehled filmů, o nichž si
myslíme, že je stojí za to vidět,
i několik dalších postřehů.
NEJDŘÍVE VŠEOBECNĚ

V prvé řadě je nutné s potěšením říci,
že oproti loňskému roku festival přinesl
větší množství snímků o outdoorových
výkonech světové třídy a že jeho úroveň
i informační hodnota se v tomto směru
výrazně zvýšily. Potěšitelné je, že spolu
s tím se omezil počet jinak tolik četných
filmů typu: „Vyjeli jsme za Sallzburg,
tam jsme vylezli na první kopec, na−
filmovali se ze všech stran, napsali o tom
sebeoslavné reportáže do časopisů a nyní
si myslíme, že jsme slavní.“
Druhým plusem byl pak bohatý do−
provodný program – především výborně
a hojně obsazené mountainbikové, le−
zecké i běžecké závody, koncert Vladi−
míra Myšíka s ETC a diashow světové
horolezecké hvězdy Petera Habelera, do−
plněná zajímavým promítáním trojroz−
měrných diapozitivů o Tyrolích.
Silně obsazená byla i odborná porota.
Kromě zmíněného Petera Habelera v ní
totiž zasedala i další světová horolezecká
legenda – Polák Andrzej Zawada – ve−
doucí řady slavných polských expedic
a zásadní propagátor zimního lezení
v Himálajích. Členem poroty byl rovněž
šéfredaktor časopisu Dobrodruh a dva re−
daktoři České televize.

Festival byl výborně organizačně
zvládnut a je třeba doufat, že jeho hlavní
pořadatel, radnice v Teplicích n. Metují,
bude mít i po avizovaném odchodu ta−
houna akce – starosty Radka Myšky –
dostatek elánu, energie a peněz, aby při−
pravila další ročníky. Byla by škoda,
kdyby tato legendární a trochu kultovní
akce, kterou založila velká sportovní
i kulturní postava československého ho−
rolezectví Miroslav Šmíd, po svém ne−
dávném znovuoživení zanikla.
A nyní k některým z dlouhé řady za−
jímavých filmů, které doporučujeme
k případnému shlédnutí.

5/98

První závodník byl 70letý domorodec,
který při své cestě používal k orientaci,
k jídlu i pití jen to, co mu dala příroda,
druhým závodníkem byl pětatřicetiletý
vyznavač nejmodernějších technologií
jak v oblečení, tak v jídle i orientaci, tře−
tí účastník – zhruba 50letý – byl co se tý−
če vybavení někde mezi oběma krajními
póly. Každý si vybral vlastní cestu a kaž−
dý šel sám. Profesionální film, který zřej−
mě zajišťovaly početné štáby, byl v závě−
ru trochu degradován tím, že těsně před
cílem se po čtrnáctidenním putování
všichni „náhodně“ setkali a dorazili poté
v objetí kolem ramen současně do cíle.
Zajímavé záběry však stojí za to a myš−
lenka podobného, ovšem méně komerč−
ního závodu, by nemusela být zapome−
nuta.

TRANSANTARKTICA

Polsko 1997
Tři přední osobnosti polárních sólo−
vých přechodů – Nor Borge Ousland,
Angličan Ranulph Fiennes a Polák Ka−
minski – se v antarktickém létě 1996 po−
kusily o první sólový přechod Antarktidy
přes Jižní pól. Všichni tři polárníci se se−
šli na základně pod pohořím Patriot Hills
a odtud samostatně vyrazili na svou ces−
tu, kterou film velmi dobře dokumentuje.
Jak jsme vás již dříve informovali, poda−
řilo se to pouze Norovi, Angličan musel
cestu přerušit kvůli žaludečním problé−
mům. Polák Kaminski se zle potloukl
při prvních pokusech využít po vzoru
Ouslanda padák pro přesun při větru na
ledové ploše. Padák jej velkou rychlostí
táhl 500 metrů po sněhu a Kaminski jen
zázrakem vyvázl s lehčími zraněními. Při
následné léčbě a nových přípravách ztra−
til mnoho času, a tak dorazil pouze na
Jižní pól, odkud z časových důvodů od−
letěl letadlem, stejně jako Francouzka
Laurence de la Ferrierová (viz DB č.
4/97), která v té době jako první žena na
světě došla sama k Jižnímu pólu. Mimo−
chodem, Kaminski, aby si spravil náladu,

VERTICAL AZUR
Kino v Teplicích nad Metují – centrum festivalu.
došel v témže roce i k Severnímu pólu
a stal se tak prvním člověkem, který
v jednom roce dosáhl obou vrcholů Ze−
měkoule po svých.

ETTORE E BRUNO
– STORIE PIETRE E DI CORSA
Itálie
Dokument o sportu, který je v našich
krajích ještě v plenkách a který na nás
působí trochu jako z jiného světa – hor−
ském běhu. Film je portrétem dvou Italů,
kteří horský běh provozují na špičkové
úrovni a zúčastňují se s dobrými výsled−
ky jeho nejprestižnějších mezinárodních
akcí, k nimž patří třeba běh na Breithorn,
Matterhorn, Monte Rosu, Mount Kenyu
nebo mexické sopky. Běhá se většinou
z údolí na vrchol a zpět, absolutní převý−
šení 2 kilometry a více. Vybavení – bo−

Jak již jsme řekli, v letošním roce se uskutečnil jubilejní
15. ročník „Fesťáku“. Nebude proto možná od věci několika slovy
připomenout osobnost jeho zakladatele.

M

z

HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
SLAVIL JIž 15. VÝROČÍ

KDO BYL MIROSLAV ŠMÍD?
iroslav Šmíd (1952–1993), ro−
dák z Police nad Metují, patřil
k české (i československé) ho−
rolezecké špičce 70., 80. i začátku 90. let.
Proslul zejména těžkými sólovými vý−
stupy a prvovýstupy ve všech možných
pohořích, přičemž hodnota a množství
jeho sólových výstupů zřejmě u nás ne−
má a dlouho nebude mít obdoby. Z těch
nejnáročnějších Šmídových sólových
kousků jmenujme namátkou Štít Korže−
něvské (1977, 1979 – prvovýstup jižním
kuloárem), El Capitan (1978), Yerupajá
Sur (1980 – prvovýstup. záp. stěnou),
Grandes Jorasses – Rubáš (1983 – sólo
v zimě), Mount Kenya (1986), Amma
Dablam – západní stěna (1986 – prvový−
stup), Mount McKinley (1989)… Lezl
rovněž se spolulezci a účastnil se několi−
ka himálajských expedic.
Byl také jedním z prvních, kdo se
u nás naučil paragliding a využil ho k se−
skoku z řady vrcholů (například z Mont
Blancu).
Jeho činnost se neomezovala pouze
na sportovní stránku horolezectví
a outdoorových činností. Byl také výbor−
ným fotografem, filmařem, spisovatelem
a svérázným filosofem romantiky dobro−
družného života. K jeho nejznámějším
počinům v těchto sférách patří kromě za−
ložení Fesťáku i kniha „Ze života horo−
lezce“, v níž popisuje své nejzajímavější
cesty. Vyznává se v ní i ze sympatií k ná−
zorům Dr. Julia Kugyho, milovníka Alp
z přelomu století, který ve své knize „Ze
života horolezce“ popisuje tehdejší dění
na alpských hřebenech. Protože tyto ná−
zory jsou blízké i našemu časopisu, do−
volíme si jej spolu s Miroslavem Šmí−
dem ocitovat:

Dobrodruh

Tu se kolem přežene jakýsi muž, uří−
cen, bez dechu. Nedívá se na krásu pří−
rody. Zírá před sebe a třímá hodinky
v ruce.
„Dvě hodiny čtrnáct minut třicet vte−
řin!“, křičí vítězoslavně, když pádí kolem
nás.
My jsme potřebovali až nahoru čtyři
hodiny a zděsíme se. Zpráva o neštěstí,
přinesená z doliny? Ach nikoli! Je to ča−
sový člověk, rekordman. Svou rozkoš
a úspěch měří krátkostí doby. I tento
uspěchaný člověk představuje celou tří−
du. Na okamžik zmizí v turistické hospo−
dě, patrně aby zvěstoval svůj výkon,
a opět se vyřítí za rekordem k vrcholu.
Snad se mu podaří velký tah a pojede do−
mů prvním vlakem. Již jej neuvidíme, my
jedeme posledním. Nemůžeme tedy říci,
jak nás mrzí, oč méně viděl než my a co
krásna mu ušlo, když nevšímavě pádil
kolem. Třeba by se však ještě na nás ne−
chápavě podíval a změřil si nás opovržli−
vě. Rekordmani jsou nejvýlučnější a ne−
jpyšnější horolezci. Pomalý, ano, ten má
důvod být skromný. Ale je snad šťastněj−
ší, neboť tito muži „výkonů“ se věru ni−
kdy nedočkají pravého a klidného štěstí.
Příliš často se dožijí, že jiný překoná
jejich výkony; téměř vždy přijde někdo
odvážnější, obratnější, rychlejší. Uplat−
ňováním „výkonu“ vyvoláš kupčení a vy−
štvaná konkurence ti mrzce skočí na hrd−
lo. Zato tichou, v nitru planoucí lásku
k přírodě a k horám nikdo nepřekoná
a nikdo ti nevezeme. Tu pevně drž a ce−
lým srdcem svým!
Mirka Šmída už na festivalu horole−
zeckých filmů nikdy neuvidíme, přestože
k němu neodmyslitelně patřil a určitě pro
mnohé z nás vždy patřit bude. Svými fil−

tasky a lyžařské hůlky. Špičkoví borci
běhají v tréninku tak 40 km převýšení
(nahoru) měsíčně. Trasa Zermatt–Mat−
terhorn–Zermatt se dá stihnout něco přes
4 hodiny! Film ukazuje neskutečné zábě−
ry horských běžců, kteří probíhají kolem
jistících se horolezců. V této sportovní
branži jsou téměř všichni amatéři, a tak –
pokud se chcete stát skutečně dobrými –
přestěhujte se do nějakého alpského údo−
lí a každý den ráno před prací vyběhněte
jeden kilometřík převýšení na jedné strá−
ni, a po práci si dejte další kilometřík na
stráni opačné.

W CIENIU EVERESTU

Polsko 1998
Dokumentární film, který se ve výpo−
vědích účastníků a dobových záběrech
vrací k poslední, tentokrát tragické vý−
pravě Polky Wandy Rutkiewiczové –
s osmi zdolanými osmitisícovkami (vč.
Everestu) dosud nejúspěšnější himá−
lajské horolezkyně všech dob. Wanda
zmizela 13. května 1992 na cestě mezi 4.
táborem a vrcholem Kančendžungy,
když se přes varování členů výpravy roz−
hodla sama pokračovat ve špatném poča−
sí v cestě na vrchol. Její osud je od té do−
by zahalen tajemstvím a její matka do−
dnes věří, že tato nesmírně houževnatá
žena stále žije. Polský člen malé meziná−
rodní expedice Arek Józkowy ve filmu
poprvé přiznává, že zbytek expedice se
ve špatném počasí nepokusil Wandě jít
na pomoc a že ho tato skutečnost tíží do−
dnes.

THE HUMAN RACE

Austrálie 1997
Australští filmaři přišli na výborný
nápad zdokumentovat závod tří odliš−
ných osobností při několikasetkilometro−
vém přechodu severoaustralské pouště.

Itálie 1996
Dokument o glaciologické expedici
zkoumající strukturu ledovce v Patagonii
potěší oko každého potápěče. Přináší
nádherné barevné záběry potápění v le−
dovci a ledovcových řekách a jeskyních
i poznatky o pohybu vody v něm.

I MADE IT

Švédsko 1995–96
Film o cestě švéda Görana Kroppa ze
Švédska pod Everest (na kole a pěšky)
a poté sólovýstup na nejvyšší horu světa
a návrat zpět do Švédska (na kole a s čes−
kou přítelkyní). Göran Kropp byl pod
Everestem v době, kdy se na něm v roce
1996 odehrála jedna z největších tragedií,
která znamenala 5 mrtvých v jednom dni
z komerčních expedic Američana Scotta
Fischera a Novozélanďana Roba Halla.
Ve filmu vystupuje a hovoří zřejmě v po−
sledních záběrech Scott Fischer.
O cestě G. Kropa jsme podrobně psa−
li v DB č. 1/98.

WINDBORN
– A JOURNEY INTO FLIGHT
Nový Zéland 1996
Překrásné záběry novozélandských
hor při jejich oblétávání větroněm.

ROLLING STONES

Slovensko 1997
Na starých lyžích se dá jezdit i na ka−
menné suti, jak nás o tom s humorem
přesvědčují mladí popradští akrobatičtí
lyžaři.

L’ECHO OF TIEN–SHAN

Švýcarsko 1997
Pokud se chystáte lézt v Ťan Šanu,
pak máte ideální možnost poznat, jak ži−
jí ruští profesionální vůdcové ve zdejších
stálých základních táborech a co vás zde
čeká – to vše při neodmyslitelném zpěvu
písní Vladimíra Vysockého.
MILOŠ KUBÁNEK

K HISTORII FESTIVALU

Cestou na Fitz Roy (z knihy „Ze života
horolezce“).
my a tím, co stačil napsat, nás některé
hodně ovlivnil, jak už to samorosti jeho
kalibru umějí. Nevíme, kolik by toho ješ−
tě v životě přelezl, ale je možné, že by se
možná jednoho dne rozhodl skutečně žít
i ty další životy, které, jak sám říkal,
dlouho zanedbával. Pokud jste nestihli si
s ním o horách a životě popovídat, pře−
čtěte si třeba jen závěrečnou stránku z je−
ho knížky:
Dodnes, jsem−li dlouho na cestách,
vidím−li mnoho peněz a blahobytu, ale
i opak, mám−li úspěch či nikoli, pořád je
ve mně ten krásný pocit, že mám domov,
kamarády, svoje místa. Ten pocit vrcholí
vždy znovu, když se vracím do Českoslo−
venska, když přijíždím do své Police
a v dáli spatřím horu Ostaš.
– mk, ďou –

Šest let svižného psaní o českém i světovém mountainbikingu

Dnes již věhlasný festival vznikl v roce 1981, kdy jej
založil Miroslav Šmíd. Do roku 1990 se uskutečnilo
10 ročníků, poté následovala přestávka dlouhá čtyři roky.
Miroslav Šmíd tragicky zahynul v roce 1993 v Yosemitu
při sólovém výstupu na El Capitana.

P

řípravy a znovuzrození 11. ročníku se v roce 1994 ujal teplický lezec, biker
a podnikatel Tomáš Čada ve spolupráci s teplickou radnicí. Tomáš Čada
dnes zajišťuje bohatý sportovní doprovodný program a hlavním organizáto−
rem se stala městská radnice.
Poslední prázdninový víkend se tak díky nim opět pevně vepsal do povědomí
horolezců, filmařů, bikerů, vodáků, padáčkářů a všech lidí, které spojují podobné
zájmu související se sporty v horách a v přírodě Každoročně vytváří v malém měs−
tě po čtyři dny neopakovatelnou atmosféru. Městem korzují lidé s batohy na zá−
dech, potkávají se známí ze skal i z cest, kteří si vyprávějí, kde od posledně byli
a co vylezli.
Hlavním programem festivalu je soutěžní filmová přehlídka horolezeckých
a outdoorových filmů z celého světa, která probíhá téměř nepřetržitě celé čtyři dny.
Stále větší žánrová pestrost měla za následek téměř nepostřehnutou změnu v názvu
festivalu z původního Festivalu horolezeckých filmů na Mezinárodní horolezecký
filmový festival. Tato změna vystihuje určitý tematický posun soutěžních filmů.
Kromě horolezeckých filmů se stále více objevují rovněž filmy z divoké vody, ly−
žování, horských kol, bezmotorového létání, skoků volným pádem, snow−
boardingu, ale také filmy o horách a o lidech, kteří v nich žijí.
Ceny se dnes udělují ve třech kategoriích: Horolezecké sporty, Sporty v příro−
dě a Hory, udělována je rovněž hlavní cena, cena diváků a ceny poroty a města.
V rámci festivalu probíhá, většinou pod otevřeným nebem, i blok nestoutěžních fil−
mů.
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lidičky trochu zhora. Myslíš, že na tom
něco je?
Já určitě ne. Já se jenom raduju z to−
ho, že občas vidím to, co jiní vidět nemo−
hou. Když jsme stoupali k osmitisícové
hranici, tak nad Tibetem začalo svítat.
Ten pohled vidí za rok asi deset lidí na
světě. Chtěla jsem to vyfotit, ale našla
jsem sílu jen na to, abych cvičila prstama
v botách.

Soňa Vomáčková, 26letá učitelka
FTVS v Praze, letos vystoupila
v jarní sezóně spolu s Josefem
Šimůnkem a šerpou Lhapkou
Dordže na pátý nejvyšší vrchol
světa Makalu (8463 m), a to
Francouzskou cestou a bez
umělého kyslíku. Soňa tímto
výstupem převzala štafetu ve
výškovém rekordu českých žen
od Diny Štěrbové, která ho od
svého výšlapu na Cho–Oyu
držela celých 14 let. O svých
dojmech z Nepálu i dalších
životních zkušenostech si
s námi povídala
o prázdninách v Praze.

Ze zpráv, které přicházely, víme, že
se výstup kvůli počasí i aklimatizaci
podařil až v posledních dnech expedi−
ce. Jak to tam vlastně vypadalo?
Ano, podnikli jsme řadu pokusů, ex−
pedice se stále protahovala a vítr nás
nechtěl pustit. Chvílemi to bylo tak zlé,
že bylo problémem odskočit si za stan.
Dopotáceli jsme se zpět do základního
tábora a měli dva dny na oklepání. Měli
jsme před sebou poslední šanci jít naho−
ru. Pak nás překvapila teplá fronta, zača−
lo sněžit. Smiřovali jsme se s tím, že ex−
pedice skončila, ale nakonec se to trochu
umoudřilo, zbývaly poslední dny a my
šli. Bylo jasné, že pokud nás počasí ještě
přibrzdí, musíme nadobro zpátky a domů
bez vrcholu. Postavili jsme „čtyřku“ a ve
dvě ráno chtěli vyrazit k vršku. O půlno−
ci jsme málem ulítli i se stanem a plány
se tak nadobro bortily, nikdo už nečekal
velkou změnu. A najednou kolem třetí
ráno ticho. Hned jsem budila kluky, vstá−
vejte, půjde to! A došli jsme až nahoru.
Tam bylo tak pěkné počasí, že jsme tam
zůstali 90 minut.
Makalu je známa jako osmitisícov−
ka s technickými pasážemi. Zalezli jste
si tu nebo jen šlapali?
Až do 8100 jsme postupovali sněho−
vým kotlem, obcházeli trhliny a já získa−
la pocit, že už bude stačit jen opatrně dá−
vat nohy na sníh, občas zalapat po dechu
a tak dál, až nahoru. Najednou jsem
zdvihla hlavu a šklebila se na mě třista−
metrová skála. Překvapením jsem se po−
sadila. To by bylo dost dobré lezení
i v Tatrách. Raději jsem chvilku předstí−
rala, že mám jiné starosti, najedla se, ně−
co vyfotila, rozhlédla se po kraji. Pak
jsem se podívala na tu skálu znova a ta už
nevypadala tak nevlídně, snad se mezitím
i trochu uklonila. Sundala jsem palčáky
a svým strojovým tempem, jako robotek
jsem začala stoupat. A ono to šlo.
Jak velké riziko bys byla ochotna
podstoupit pro zdolání Makalu?
Měla jsem strach, jestli sama poznám,
kdy už to začíná být nesmysl. Měla jsem
štěstí, že kluci měli víc zkušeností a když
jsem třeba říkala, pojďme, to půjde, tak
oni se jen smáli a říkali, nebuď netrpělivá,
nežeň se do toho, čekání je taky umění.
Vím, jak dopadla na Makalu japonská ho−
rolezkyně, s velikým štěstím a plastikou
celého obličeje. Za to bych určitě nemě−
nila. Chci být v první řadě zdravá.
Riziko se dá jistě minimalizovat, ale
vyloučit se nedá. Pro mnoho „normál−
ních“ lidi budeš stejně navždy bezna−
dějný hazardér. Přiznej se, kolik bylo
chvilek, kdy jsi neměla vše pevně ve
svých rukách?
To víš, že byly. Je potřeba se na to ale
dívat i tak, že když budeš někde přepečli−
vě dlouho zajišťovat jednu lanovou délku,
tak ti ten čas bude jinde chybět, nebo se
budeš vystavovat nebezpečí, že přes tebe
přeletí lavina. Lezli jsme v mačkách
a palčákách skalní hřebínek v 8350 me−
trech. S batohem a překážejícím cepínem.
Přelezli jsme volně i jedno místečko, ta−
kový čtyřkový krok, pod kterým byla dí−
ra asi kilometr. Mohli jsme budovat
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chické odolnosti a bez ní jsou samotné
svaly málo platné.
Tvůj výstup na Makalu lze určitě
označit jako dobrodružství. Lidé do−
brodružných povah jsou často přitaho−
váni i pustinou pouští, bílými pláněmi
kolem pólů, hloubkou propastí a moří,
dravými řekami. Kam to táhne tebe?
Mám ráda sníh, to je moje prostředí.
Nemám cit pro vodu a mám strach z pro−
pastí. Když někdo spadne v horách, tak
ho najdou, ale když někdo zůstane v jes−
kyni… Tyhle borce jen tiše obdivuju
a pojedu zase na „své“ kopečky.
Vrátila ses z velkého kopečku. Poci−
ťovalas velkou únavu po návratu a při−
šla nějaká superkompenzační fáze?
Po sestupu jsme byli týden v Káth−
mándú a to už byl odpočinek. Maminka
čekala na letišti úplně zhuntovanou dce−
rušku a když mě viděla, říkala, ty ses mi
vrátila z dovolené, tak jsem vypadala
„dobře“. Navíc tělo ještě běželo v ja−
kýchsi dozvucích pohotovosti a vyde−
chlo až později. Pár dnů jsem opravdu
chodila jako mátoha, ale teď už nic
zvláštního necítím.
Vrátila ses lehčí o 8 kg. Prozraď, ja−
kou dietku jsi držela?
Já „jezdím“ na rozinky. Tentokrát
chystal jídlo Bouda a rozinky nevzal.
Musela jsem se spokojit se sušeným ana−

kurzů, tam budu jezdit na kole, běhat
s mapou po lese, plavat za svítání v rybní−
ce. Často, když jsme leželi ve stanu a če−
kali až se utiší vítr, jsem se těšívala, jak
přijdu domů a budu hrát na housličky. Teď
mi dochází, že jsem na ně ještě nesáhla.
Jsi zpátky z nejvyšších hor a kraje,
který je pro nás po všech stránkách
hodně vzdálený. Jaký pocit převažuje,
když zavzpomínáš na Nepál?
V letadle mi jeden kamarád říkal: teď
odlétáme a docela se těšíme pryč, ale už
za pět minut se nám bude stejskat. To je
tak: Nepál si člověk buď zamiluje, nebo
ho musí nenávidět. Tam není nic mezi.
Pro někoho je jejich kultura a mentalita
nestravitelná, já jsem si Nepál zamilova−
la. Káthmándú beru jako nutné zlo, všu−
de turisté, úředníčci, byrokracie.
Chtěla bys být Nepálčanka?
Asi ne. Když už, tak bych chtěla být
Šerpka. Šerpy od Nepálčanů poznáš na
první pohled, jsou to silní a zdraví lidé, je
radost se na ně koukat. Žijí vysoko v ho−
rách, přišli sem z Tibetu přes pětitisícová
sedla a to je na nich znát. Když je pozo−
ruješ, jak v teplákové bundě, v žabkách
na nohách a kulichu z jačí vlny kličkují
v moréně mezi ostrými kameny těmi
svými pěšinkami, musíš je obdivovat.
Jsou to sice takoví malí šmudlici, třeba
i hloupí, ale kde bychom byli bez nich!

SOŇA VOMÁČKOVÁ:
JAK SE DĚLÁ ŽENSKÝ VÝŠKOVÝ REKORD

štand, ale zkusili jsme to. Ještě nikdy
jsem tak dlouho neošahávala každý chyt,
než jsem za něj vzala. Věřili jsme si a asi
jsme to odhadli dobře.
Prý jsi se i modlila?
Hory mne naučily, že nějaký ten an−
dělíček strážníček existuje. Mockrát
jsem si říkala: to se ten andělíček zase
nadřel! Úsek nad základním táborem, pě−
šinka pod hradbou séraků zvaný „giloti−
na“, se má pochopitelně chodit ráno, to
ještě drží trochu pohromadě. Ale člověk
se občas potřebuje vrátit zpátky třeba od−
poledne… A to jsou ty chvíle, kdy to ne−
máš pevně v rukách a svěříš se andělíč−
kovi strážníčkovi. Nadechneš se a mastíš
co nejrychleji. Teď to na chvilku andělíč−
ku podrž.
O horolezcích a pilotech se říká, že
se díky své „profesi“ dívají na ostatní

Josef Šimůnek, spolulezec na Makalu.

Mnoho dobrodruhů si asi řeklo, že
když tam vylezla Vomáčková, tak to
zkusí taky. Chceš jim něco vzkázat?
Ať se nebojí práce! Na hory v létě,
v zimě, s batohem, na běžkách, spát ven−
ku, přidat lezení. Hodně lidí se trápí na
umělých stěnách, ale ve vysokých ho−
rách na normálních cestách je hlavní být
„mistr vysokohorské turistiky“ a horo−
lezcem v záloze. Měl by nadělat zkuše−
nosti v zimních Tatrách, v Alpách. Zjis−
tit, jak „funguje“ ve výškách. Já jsem na
několika výpravách zjišťovala, že jsem
ve výšce v pohodě, zatímco se druzí trá−
pí. Potvrdilo se to i na Makalu. Když
jsem stoupala přes 7500, říkala jsem si –
zóna smrti –, pane jo, co to asi se mnou
udělá? A ono nic. Pak 8000, další kritic−
ká hranice, kterou by už měl člověk cítit.
A ono to šlo. Pak 8300 a my čekali ránu,
ale kopec nás pořád pouštěl. Čekali jsme,
že to bude horší. Zkrátka: nebolelo to to−
lik, proto bych se odvážila i výše.
Kdybych byla naopak mezi těmi, co
se už ve čtyřech tisících trápí, asi by mě
to nenapadlo nebo bych si to zakázala.
Máš za sebou navíc nějakou syste−
matickou přípravu, pořádně tvrdý tré−
nink, který to vše ještě podpořil?
Něco ano, ale do systematického
a tvrdého tréninku to má daleko. Nějak
na to nebyl čas. Údajně se však počítá
vše, co člověk někdy dělal, kolikrát ně−
kde kopal záhrab, trápil se po pás ve sně−
hu… Tyhle věci přidají hlavně na psy−

Makalu považují mnozí za jednu z nejkrásnějších osmitisícovek.
nasem a meruňkami, měla jsem jich vždy
plný pytlík. Měla jsem připraveno hodně
čokolád a sušenek, ale protože byla po−
řád velká žízeň, nebyla na to moc chuť.
Tělo si říkalo, co potřebovalo. Jednou
sladké, jednou slané. Vypila jsem tolik
čaje, že jsem ho někdy už nemohla ani
vidět, ale pít se musí hodně.
Příští rok se chystáš se sdružením
horolezců Himalaya 8000 na Everest.
Co tě do té doby čeká?
Do té doby bych měla přibrat nazpět
8 kg, odpočinout a „radostně“ potrénovat.
Určitě si chci sáhnout na písek, třeba na
Prachově. Pojedu učit na několik školních

Po přečtení klasické literatury z do−
bývání velkých hor získá čtenář pocit,
že je to záležitost pro pár vyvolených,
že je to neuvěřitelně nebezpečné a drs−
né. Jak by vypadala knížka od tebe?
Přečetla jsem toho dost. Z knížek
opravdu vypadají hory přísněji a strašlivě−
ji. Horolezci musí být neuvěřitelní tvrďá−
ci, podmínky jsou tak kruté, že už krutější
být nemohou a každou vteřinu jde o život.
Já byla v pohodě. Buď nejsem normální,
nebo se v knížkách píše jen o těch vyhro−
cených situacích. Možná se taky trochu
zveličuje. Něco jako rybáři. Lidi rádi pře−
hánějí, možná i podle zásady, že historka
nemusí být pravdivá, hlavně když pobaví.
Z knížek jsem získala patřičný respekt, ale
ve skutečnosti to není taková hrůza. Dá se
tam docela pěkně odpočívat. Já tam sice
nechala hodně fyzických sil, ale vracím se
tak nějak zvláštně odpočatá.
Teď učíš na FTVS. Co bude dál?
Učení v dnešní době je všechno jiné,
než vydělávání peněz. To je docela prob−
lém, protože umřít hlady nehodlám. Učit
mě baví, chtěla bych dokonce ještě studo−
vat dál, ale bojím se, abych nemusela zná−
silňovat vědu, prostě dělat vědu i tam, kde
není. V současné době moji přátelé zalo−
žili obchod s horolezeckým vybavením
jménem Namche, takže teď mám práce až
nad hlavu. Jinak bych chtěla celý život ně−
jak sportovat, moc si to užívat a žít v po−
hodě. Teď si to sportování nesmím zoškli−
vit, nesmím se tím zahltit.
Stoupla ti sláva do hlavy?
Snažím se o to, aby nestoupla. Muse−
la jsem se naučit víc mluvit a nahlas. Je
pravda, že je příjemné vidět pár dní svo−
ji fotku v novinách, ale stále si říkám,
vrať se na zem.
Výstup na Makalu bylo to nejtěžší,
co jsi zatím v životě dokázala?
Ani ne, dokonce si někdy říkám, že
tam mi bylo líp než tady. Tam má člověk
jednoduché povinnosti, vše se podřizuje
jedné věci. Život v civilizaci je složitější,
nepřehlednější.
PETR ĎOUBALÍK
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BACKPACKEROVY SVĚTOVÉ TREKY II.

Klasické panorama Grand Canyonu nabízí rovněž vzrušující treky.
(dokončení z minulého čísla)

SEVERNÍ
AMERIKA
COLORADO, OKRUH MAROON BELLS

Koncem září je možná trochu pozdě
na čtyřdenní cestu jednou z nejvyšších
oblastí Rockies, ale riskantní počasí ale−
spoň odradí davy. Osikové listí padá na
zem jako zlaté mince, vánek čeří hladinu
jezera Maroon a rozmazává obraz vyso−
kých vrcholů pokrytých čerstvým sně−
hem. Cesta začíná u jezera Maroon, jed−
né z nejtypičtějších vyhlídek v Rockies,
připomínající pohlednice s klasickými
dvojčaty, Maroon Bells. Co je ale za ni−
mi? Může to být tak pěkné, jako Maroon
Bells zepředu? Může. Okruh Maroon
Bells nabízí dokonalou scenérii Rocky
Mountain po celé trase. 25 mil obkrouží
Maroon Bells a skalnatý pás Elk Moun−
tains. Prochází čtyřmi průsmyky ve výš−
ce asi 3800 metrů a kromě svého začátku
nikdy neklesne pod 3000 metrů. Většina
cesty vede nad hranicí lesa a nabízí nád−
herné výhledy. Fravert Basin se svou
loukou plnou zlaté trávy a meandrujícím
pstruhovým potokem přímo volá po
muškaření. Poblíž průsmyku Frigid Air
si poležíte ve vyhřáté trávě plné květin,
ale do rána bouře přinese pár centimetrů
sněhu. Překročíte průsmyk Buckskin
a nádhera Snowmass Mountain a její fan−
tastický ledovcový kar vám skoro vez−
mou chuť pokračovat dolů. Přivábí vás
ale stejně silný obraz přes 4000 metrů
vysoké stěny Pyramid Peak. Pochopíte,
proč je tahle trasa tak dobrá. Začíná
v místě proslaveném krásou, která pak
nikdy neskončí.

KAIBAB TRAIL, ARIZONA

Jednu míli hluboká a 1,7 bilionu let
stará je geologická historie Kaibabu,
části Grand Canyonu. Je lepší začít na
jeho jižním okraji, který tvoří lesy me−
xických borovic a jalovčí. Cesta pokra−
čuje přes různé vegetační zóny, nejniž−
šího bodu dosáhne u řeky Colorado,
mezi keři a kaktusy horkých pouští.
Sedm mil dlouhá trasa vás často zavede
na okraj obrovského prostoru, kde se
vám rozbuší srdce. Stoupání je po−
vlovnější kolem jiskřícího Bright Angel
Creek. Jeho relativně úzký kaňon vede
čtrnáct mil porostem amerických topolů
a kaktusů a končí v chladivém horském
lese na severním okraji Grand Canyonu.
Trasa je velmi slavná a setkáte se na ní
s řadou někdy komických turistů, ale je
to malá daň za jeden z nejkrásnějších
výletů, jaký jste kdy zažili. Potrvá 3–4
dny.

WHITE MOUNTAINS TRAVERSE,
NEW HAMPSHIRE
Podnebí Nové Anglie je natolik drs−
né, že každá hora, která má odvahu trčet
5000 stop nad úrovní moře, bude bičová−
na některým z nejdravějších větrů světa.
Pouze Mt. Washington si dovolila překo−
nat hranici 6000 stop a byla za to potres−
tána větrem s nejvyšší zaznamenanou
rychlostí na světě – 238 mil za hodinu.
Léto tu však bývá většinou teplé, mějte
jen na paměti nebezpečné bouře. Četné
trasy spojují cesty tundrou a lysé hřebe−
ny do sítě drsně jemné divočiny se svěže
zelenými vyhlídkami. Tyto hory jsou sta−
ré a unavené, jejich zalesněné stráně
a zaoblená ramena mají málo společného
s mladými vyčnívajícími vrcholy. Ale
vaše kolena nezůstanou ošizená. Cesty
skalnatě stoupají a klesají každou chvíli
stejně obtížně, jako kdekoli jinde na Zá−

U řeky Quinalt ve washingtonském Olympic National Park.
padě. Klikatí se celým pohořím, ale má−
te−li čas, vyberte si to nejlepší – 56 mil
dlouhý přechod celého hřebene. Začíná
se většinou v appalačské parkovací ob−
lasti, přes Valley Way Trail vzhůru na
Mt. Madison a končí se v Crawford
Notch. Řada horských bud v evropském
stylu vám umožní urazit celou cestu bez
stanu, pokud si to budete přát. Můžete ta−
ké tábořit pod hvězdami, stačí vám 6–8
dní.

OLYMPIC COASTLINE, WASHINGTON

Ani moře, ani pevnina. Příbojem bi−
čované pláže Olympic Peninsula leží me−
zi dvěma světy, kde si příliv razí cestu
k pobřeží a čedičové věže zvané skalní
jehly pochodují do oceánu. Kosatky vy−
skakují nad hladinu, mořské vydry se po−
tápějí pro měkkýše. Šťavnaté deštné lesy
se tlačí k písčinám pokrytým naplave−
ným dřevem. Bouře přinášejí plovoucí
poklady z Dalekého východu. Můžete si
vybrat ze dvou pásů pláže, jeden je dlou−
hý 16 mil, druhý 22 mil. Vzdálenost ale
nehraje roli. Neurčité lesní cesty vedou
k přímo explodujícímu jasu pobřeží. Pět
mil tu může zabrat snadno stejný počet
dní, ale není to proto, že by chůze byla
obtížná. Můžete uváznout, zasažení, ne−
schopni rychlé chůze. Posadíte se na
okraji kontinentu, na kraji největšího
oceánu Země. Doporučeny jsou 2–4 dny.

TOMBSTONE TOWERS,
YUKON TERRITORY

Řeka Colorado pod vodopády Lava.

Chladné a štíhlé jehly Tombstone
Range vystupují hrbolatě a nepravděpo−
dobně nad konturami yukonské tundry.
Jsou−li to náhrobní kameny (tombsto−
nes), označují místo odpočinku úžasných
duchů, libujících si v dramatických ges−
tech. Domorodé jméno pro tyto kom−
paktní shluky kamenných hrotů je vese−
lejší: ostré, zubaté, skalnaté hory. Abyste
se dostali do Tombstones, musíte se celý
den prodírat buší vzhůru podél Grizzly
Creek z dvaasedmdesátého kilometru na
Dempster Highway, ale když už tam jed−
nou jste, odměna je štědrá, ať už se vydá−
te kamkoli. krajina vás může přivést prů−
smykem Glissade k Divide Lake – vyso−
ké a nechráněné – vypadá jako místo
někde v Patagonii, jenom bez lam. Místo
nich tu najdete ovce a severoamerické
soby spolu s americkými losy, medvědy
grizzly a černými medvědy. Přeskakujte
po kolena vysoké houští a dostanete se

přes průsmyk Tombstone k Talus Lake,
těsně pod pevnou stěnou Mt. Monolith.
Jezeru dominují inspirující pohledy na
Tombstone Mountain. Dopřejte si na to
aspoň 4 dny anebo tu prožijte přímo celé
léto.
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JIŽNÍ
AMERIKA
CHORO TRAIL, BOLÍVIE

Sluneční světlo se v bolivijském prů−
smyku La Cumbre, 15 300 stop vysoko,
rozptyluje do nejasných paprsků a každý
krok děláte bez dechu. Za vámi se sně−
hem vybílené vrcholky Cordiller šplhají
na samotný okraj atmosféry. Je těžké si
představit začátek trasy, který by mohl
mít pochmurnější krásu, nebo takový,
který by byl v tak naprostém kontrastu
k jejímu cíli. Když si o čtyři dny pozdě−
ji, po přechodu šesti klimatických zón,
sundáte ze zad batohy, budete se vyhří−
vat ve vlhkém horku horního povodí
Amazonky. Na konci trasy je cesta ob−
klopená absurdně šťavnatou zelení a osa−
mělý výkřik kondora nahradí ostré po−
křikování tropických ptáků. Bolivijský
Choro Trail je putováním mezi extrémy
Jižní Ameriky – od hor do džungle. Ten−
to snadný pokles o 10 000 stop na vý−
chodní straně And prochází krajinou,
která se půl tisíciletí nezměnila. Větší
část cesty vede po staré incké cestě, údo−
lím bez moderní infrastruktury – žádná
sjízdná silnice, žádná elektřina, žádné

motory. Každá hodina chůze po těchto
předkolumbovských dlážděných cestách
znamená jemný posun v jihoamerickém
širokém spektru geologie, botaniky
a kultury.
Jak se cesta klikatí dolů, stává se řeka
širší, přibírá víc vody z And. Vegetace je
hodinu od hodiny mohutnější. Když sta−
rá silnice občas míjí malé farmy, stanete
se nejvyššími poutníky v barevném prů−
vodu lam, ovcí a quechuanských dětí,
které o ně pečují. Poslední noc ve sta−
nech a dorazíte k prašné silnici. Stopem
se dostanete do blízkého města Coroico.
Je to fantastický zážitek, který předčí tu
nejbujnější fantazii. Barvité hotely a re−
staurace, usazené dramaticky na zalesně−
ných svazích zahalených mraky. Dopo−
ručeny jsou 4 dny.

INCA TRAIL, PERU

Incké cesty protkávají většinu jiho−
amerických oblastí v Andách. Nejzná−
mější však zůstává síť „dlážděných“ cest
vedoucí k inckým ruinám v Machu Pic−
chu v jižním Peru. Nejběžnější cesta, za−
čínající na 88. kilometru železniční drá−
hy z Cuzco, nabízí nespočet nepopsatel−
ných výhledů na centrální Andy. Vysoké
štíty, lesy v mracích a tropy v jednom pa−
noramatickém rámu. Přidejte k tomu
ohromující množství kamenných výtvo−
rů Inků – tunely, řadu stovek vytesaných

schodů, několik kompletních zřícenin
známých jenom horolezcům a nakonec
samotný fascinující komplex Machu Pic−
chu. Pochopíte, že Inca Trail je jeden
z nejlepších na světě. Hodně návštěvníků
Peru přijíždí kvůli tomuto archeolo−
gickému zázraku. Ale dosáhnout Machu
Picchu pěšky po původních cestách jeho
obyvatel je speciálním privilegiem
vyhrazeným pouze backpackerům. Uži−
jete si ho za 3–4 dny.

TORRES DEL PAINE CIRCUIT, CHILE

Daleko, daleko dole v jižním cípu Již−
ní Ameriky, láká backpackery z celého
světa Patagonie. Není asi lepší místo, kde
byste okusili z různorodosti tohoto regio−
nu, než El Circuito v Torres del Paine. Je
to rezervace v mírném pásmu, populární
okruh po pěti obrovských vrcholech Tor−
res a Cuernos del Paine. Náročná, ale
bezpečná cesta. Vede mezi plochami le−
dovce, vysoko položenými azurovými
jezery a příjemnými bukovými háji. Kra−
jina je o něco méně velebná než centrál−
ní Andy, pouze jediný vrchol dosahuje
10 000 stop, ale místy omračuje dokonce
ještě víc svou čirou krásou. Věže, které
nesou jméno parku, se zdvihají ze země
s monumentální silou. Když se jich dotk−
ne zapadající slunce, jejich ohnivé fan−
tastické tvary vás ujistí, že jste dorazili
do dračí země.
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POTŘEBY PRO POBYT V PŘÍRODĚ

Beskyd

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

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

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

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

na speciálním zařízení firmy PFAFF

NOVĚ ŠIJEME oblečení z větruvzdorné tkaniny PERTEXR
a termotkaniny POLARTECR

Kvalita pro náročné, ceny pro každého!

JUREK S+R

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

VYCHUTNEJTE SUCHO A POHODU

KNIHOVNA
DOBRODRUHA
ROBERT KAZÍK, JOSEF URBAN

NEJHLUBŠÍ ÚDOLÍ SVĚTA
s předmluvou Jaromíra Štětiny
Vyd. Grafix 1998. Cena 249 Kč.
Zážitky z expedic týmu Denali, který již několik let bádá
v kaňonech velkých světových řek. Potěší nejen vodáky, ale
svým mírně filozofickým tónem i „nevodní“ dobrodruhy. Jeden z autorů, Robert Ka−
zík, je častým přispěvatelem našeho časopisu. V knize se můžete dočíst nejen o histo−
rii Aljašské zlaté horečky a o pátrání po osudech spisovatele J. E. Welzla, ale také pro−
žít s hrdiny knihy drsný příběh o světovém prvosjezdu nepálské řeky Buri Gandaki,
který se prolíná celým vyprávěním.
Kniha se skládá ze sedmi kapitol, z nichž každá je věnovaná jednomu dílu vodácko–vý−
zkumného projektu Czech Rafting. Přináší četné barevné fotografie a kreslené obrázky.
Dobírkou je možné knihu získat přímo u autorů knihy na firmě Denali s.r.o. Opava,
tel. 0653/626249, nebo v knihkupectvích. Pro velký zájem se již připravuje dotisk.

VLADISLAV T. JIROUŠEK

S MALÝM BÁGLEM VELKOU ČÍNOU
Vyd. IEC, 1997
Další z řady cestopisů, které v poslední době vyšly o Číně, přináší vyprávění ředitele
ZOO v Jihlavě a současně prezidenta Unie českých a slovenských zoologických za−
hrad, českého herpetologa, cestovatele, publicisty a fotografa. Jeho často dobrodružné
příběhy jsou dokladem, že cestovat touto ojedinělou zemí se dá také jen s báglem na
zádech a minimálním množstvím finančních prostředků. „Na svých cestách potřebuji
jedno tričko a náhradní fusekle…,“ tvrdí tento svérázný cestovatel. Čínou projížděl
vlakem, na kole, stopoval auta, ale šel i pěšky. V některých oblastech pátral po hadech,
v jiných hledal vzácné opice. Setkával se s místními obyvateli a žil mezi nimi, vzdo−
roval byrokracii a její moci. Cestopis přináší také cenné rady pro ty, kteří se Čínu
chystají teprve objevovat. Kniha je doprovázena barevnými fotografiemi autora.

PAVLÍNA BRZÁKOVÁ

JAMTANA (Vyprávění sibiřských Něnců)

Chilský národní park Torres del Paine.
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DOBRODRUH

Nejrozšířenější outdoorový časopis v ČR
Je prodáván ve více než 100 sportovních obchodech,
předplatitelům i v běžné distribuční síti v ČR i na Slovensku.
CENA PLOŠNÉ INZERCE:
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Vyd. Citadela, 1998
Pavlína Brzáková (rozhovor s ní jsme přinesli v č. 4/97) se již čtyřikrát vypravila k si−
biřským kmenům. Poprvé to bylo v říjnu až prosinci 1991 v pohoří Sajany u Burjatů při
mongolské hranici, potom v letech 1992–1994 navštívila Evenky v povodí řek Podka−
menné a Nižní Tunguzsky, naposledy v roce 1995 to byla jižní část poloostrova Tajmy−
ru, kde pobývala u něneckých kočovníků. Na těchto cestách posbírala materiál pro svůj
první svazek sibiřských legend, bájí a pohádek, nazvaný Goromomo goroló – vyprávě−
ní ze života sibiřských Evenků, kterou vydalo nakladatelství Citadela a o níž jsme vás
zhruba před rokem informovali. Stejné nakladatelství poměrně nedávno vydalo další po−
dobnou knihu. Jmenuje se Jamtana (něnecky Cesta) a autorka v ní shromáždila Vyprá−
vění sibiřských Něnců, jak zní podtitul. Polovinu pohádek a bájí získala ústním podáním
Něnců, mezi kterými žila v létě 1995, zbytek jsou převyprávěné skazky něnecké spiso−
vatelky Ljubov Nenjang Komarovy. Něnci
jsou sibiřské etnikum žijící kolem polární−
Horolezecká škola
ho kruhu na území Ruské federace. V sou−
Vít Novák
časné době by jich mělo být asi 30 000. Do
– ADRENALIN SPORT
necivilizovaného, prostého, ale o to krás−
nějšího světa sibiřské přírody jsme zavede−
pořádá celoročně výcviky
ni nespisovnou češtinou, jež je neotesané−
a sportovní akce:
mu vypravování pastevců zřejmě bližší,
vysokohorská turistika
než vytříbenost spisovného jazyka. Našimi
průvodci jsou medvědi, sobi, lišky, ptáci
skalní lezení
a – lidé. Příroda se s nimi nemazlí. Medvěd
horolezectví
nezaváhá a když může, člověka sežere,
sněhovánice dikarkám zamete stopy ke sta−
Informace
žádejte:
nu, aby jej už nikdy, nikdy nenalezly. Sibiř
Partyzánská 2496
je krásná a její příběhy také. Atmosféra je−
390 03 Tábor
jího současného života se k nám dere ze tří
závěrečných příběhů. Před očima se vám
tel.: 0361/344 85 (záznamník)
rozvine sugestivní obraz, jehož postavy si
prožívají své drsné osudy. A vodka, vodka
Jistota pohybu.
teče proudem.

JAK NA TO?
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řed dvěma lety s touto kariérou
skončil. V říjnu 96, ve svých 38 le−
tech, se zúčastnil posledního tri−
atlonu a náhle musel čelit holému
faktu – od nynějška si musí vydělá−
vat na živobytí obyčejným, kon−
venčním způsobem. Přes noc se
stal normálním člověkem připou−
taným k pracovnímu stolu a dlou−
hé hodiny těžce pracujícím v ob−
lasti tak obvyklé pro bývalé atle−
ty – v trenérství, motivačním
řečnictví a doporučování růz−
ných výrobků. Založil rodinu.
„Když jsem závodil, nedovedl
jsem pochopit, proč lidé nejsou
fit,“ říká Američan Mark Allen.
„Myslel jsem si: To je neomlu−
vitelné – a byl jsem velmi naiv−
ní.“
Tři měsíce Allen pracoval
a podařilo se mu jen občas si za−
běhat nebo zaplavat. „Fyzicky
a mentálně jsem byl mrtvý,“ říká.
„Bolela mě záda, bolela mě kole−
na, bolel mě krk. Cítil jsem se ja−
ko zmlácený.“ Pak se sebral
a párkrát vyrazil na kole, dělal
sklapovačky, protahovací cviky,
dvakrát týdně zašel do posilovny.
A náhle všechno přestalo bolet.
Ztuhlé svaly se rozhýbaly. Zase
ožil. Je pravda, že člověku se slabší
vůlí by takový návrat asi trval déle.
Ale zatvrzelé lenochy nic neomlou−
vá. „Musíme svému tělu jenom sta−
novit dlouhodobé závazky,“ vysvět−
luje Allen. Možná, že dosáhnete nej−
vyšší kondice na jediný týden v roce.
„Možná vám bude trvat rok, než přej−
dete z chůze do běhu. Důležité je tyto
závazky dodržet.“ Allen už není želez−
ným mužem, ani nechce být. Chce prostě
jezdit na dlouhé projížďky na kole, surfo−
vat a trávit hodně času s rodinou. „Mým
prvotním cílem už není být ve vrcholné
kondici,“ říká. „Když teď trénuji, dělám
to prostě proto, abych se cítil dobře.“
Ať už míříte k titulu v příštím závodu
Ironman nebo prostě jen chcete mít ještě
lehký krok, zatímco vaši vrstevníci cho−
dí žádat o důchodovou podporu, je Allen
jedním z nejkvalifikovanějších lidí, kteří
vám mohou poradit. Cíl je podle něj do−
sažitelný snáz, než byste mysleli. Potře−
bujete vytrvalost, sílu, pružnost, odpoči−
nek, výživu a motivaci.

jsou vrchní a spodní hranicí doporučené
tepové frekvence. Allen je podrobnější –
odečtete věk od 180 a poté postupujte
podle aktuálního stavu. Po těžké nemoci
nebo berete−li léky, odečtěte 10. Po−
kud pravidelně necvičíte, odečtěte
5. Pokud pravidelně trénujete
2 roky nebo méně, zůstaňte
u 180 mínus věk. Pokud
cvičíte bez zranění víc
než dva roky, přičtě−

většího množství kalorií při intenzivním
cvičení – takže při nízké intenzitě cvičte
dostatečně dlouho, abyste spálili dosta−
tečné množství kalorií.
Změřte si čas od času, jak rychle
uběhnete míli. Pokud se čas zkracuje,
pracujete dobře. Po nějaké době se dosta−
nete na stálou hodnotu, plató, a pak je čas
přidat anaerobní cvičení. Jeden den
v týdnu sprintujte, zvyšujte délku tratě.
Za čas se dostanete přes plató; až se kle−

sající čas znovu zastaví, vraťte se opět ke
striktně aerobnímu tréninku. A tak pořád
dokola.

SÍLA

Jakkoli je vám ta myšlenka protivná,
alou do posilovny! Allen nedoporučuje
oddělovat trénink vrchní a spodní části
těla a procvičování různých svalů v růz−
né dny. Dvakrát týdně celé „kolečko“,
jednou, postupně dvakrát – stačí 30 mi−

z
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nut. „Nechci být svalovec,“ říká Allen.
Cílem je silné a vitální tělo. Posilování je
důležité hlavně po třicítce, kdy začne
svalové hmoty ubývat asi půl libry ročně.
Posilování tak vlastně může zvrátit stár−
nutí. Zvýší se i minerální obsah kostí
(prevence osteoporózy) a stabilita klou−
bů. Začít by se mělo poměrně zvolna,
jednou sérií s 12 opakováními. Závaží by
mělo představovat 55–65 % maxima,
které uzvednete. Koncem 2. týdne pak

MARK ALLEN:

RECEPT NA DOBRÉ POCITY
Mnozí jej považují za nejlepšího světového
univerzálního vytrvalce 90. let. A není divu,
vždyť celkem šestkrát vyhrál nejprestižnější
mezinárodní triatlon – havajský Ironman.
dvě série s přestávkou 30–60 vteřin. Ně−
které studie pokračují na 3 série, jiné za
dostačující považují jednu. Všechny
hlavní svalové skupiny by měly pracovat
pokaždé. Po 4 týdnech zvyšte opakování
na 15 a přestaňte odpočívat. Tělo se za−
daptuje na stres, který mu dáváte, takže
opět dosáhnete plató! I to je normální,
nenechte se zdeprimovat. Jednoho dne se
probudíte silnější. Posilování břišních
svalů je mezi laiky často diskutované.
Bohatě postačí 5 minut na konci každé
posilovací lekce. Určitě se vyplatí svěřit
se profesionálovi, hlavně proto, že ohlídá
vaši techniku. Dokáže taky občas poz−
měnit lekci, aby se nestala nudnou. Allen
připravil šestitýdenní plán pro zájemce
o dobrou kondici. „Cílem je nedopustit
víc jak dva dny bez tréninku. Pokud to
dokážete celý jeden rok, vyhráli jste.
Začlenili jste dobrou kondici do svého
životního stylu.“

PRUŽNOST

VYTRVALOST

Otázka zní jak moc a jak často? Vět−
šina expertů říká, že tři dny v týdnu, Al−
len však tvrdí, že stačí dva, přidáte−li
k tomu dva dny posilování. Samozřejmě
musíte přidat ještě 10–20 minut zahříva−
cího kola před každou posilovací lekcí
a o víkendech rozproudíte krev někde
venku. Jedna lekce by měla trvat zpočát−
ku 20–30 minut, po šesti týdnech byste
se měli dostat na 45 a po 15 týdnech na
90 minut. Tady se Allen poněkud roz−
chází s lékaři, kteří tvrdí, že tyto údaje
jsou vhodné pro vytrvalostní závodníky.
Koncertní pianista, který chce zůstat fit,
vystačí se 30 minutami. Je důležité udr−
žet si své aerobní rozmezí, vyhnout se
stavům, kdy tělo musí sáhnout do svých
karbohydrátových zásob pro palivo nebo
naopak polevit natolik, že nedosáhnete
maximálního aerobního zisku. Jak zjistit
svoje rozmezí? Odečtěte svůj věk od
220, vynásobte 0,6 a 0,8. Výsledná čísla

Dobrodruh

te 5. A nyní zůs−
taňte 5–25 tepů
pod tímto výsled−
kem. Je dobré použí−
vat monitor srdeční−
ho tepu. Jaká cvičení
vedou ke spalování
tuků? Tepová fre−
kvence 60–70 % ma−
xima vede přednostně
ke spalování tuků. Vyso−
ká frekvence vede k anae−
robnímu spalování karbo−
hydrátů. Jiné školy však prefe−
rují právě anaerobní spalování

Další kýžený cíl. Protažení – stret−
ching – může tréninku předcházet nebo
ho uzavírat. Zpočátku byste měli pomalu
rozpumpovat srdce, dostat kyslík do sva−
lů, pak alespoň 10 minut stretchingu. Al−
len volí místo toho zahřívací fázi. Před
během trochu chodí, pak kluše a teprve
nakonec zvýší rychlost. Před posilová−
ním cvičí jednu sérii bez závaží. Stret−
chingem trénink končí. „Vaše svaly jsou
v této chvíli jako horký plast, který mů−
žete formovat,“ říká. „Navíc je stretching
příjemný způsob, jak nechat mysl relaxo−
vat po tréninku, zatímco tělo vychladne.
Může to být dobrá regenerace, téměř me−
ditativní stav.“ Důležité je protáhnout
všechny svalové skupiny, ale uvolnění
prsních svalů, ramen, podkolenních
šlach a čtyřhlavých svalů je zvlášť zásad−
ní, protože na nich závisí mnoho těles−
ných pohybů.

ODPOČINEK

Opět se vtírá otázka – jak často? Po−
kud obměňujete své aktivity a trénujete
rozumně, můžete cvičit každičký den
v roce. To tvrdí Allen. Po 15 letech zá−
vodění jistě. Pro nás, zejména pro za−

!! Prodej jízdních kol na splátky a bez ručitele !!
Nákup kvalitního trekkingového či horského kola není jistě každodenní záležitostí. Chceme–li, aby ko−
lo dobře sloužilo, musíme sáhnout hlouběji do kapsy, což obzvláště v dnešní situaci není nejpříjem−
nější. Proto nás zaujala nabídka, se kterou přichází pražský cykloobchod Katmar. Ptali jsme se pří−
mo u zdroje:
„Leasing jsme zavedli již v únoru, ale od začátku září máme ještě výhodnější podmínky. Především u kol,
které mají financovanou částku nižší než 30 000 Kč (prodejní cena minus akontace), nepotřebujete vů−
bec ručitele, což je v Čechách úplná novinka. Spolupráce s kvalitní leasingovou společností nám umož−
nila nabídnout ještě výhodnější leasingové koeficienty a zálohové platby. Akontace může být již od 20 %
(dříve 30 %), takže si od nás můžete odnést kolo například za 35 000 už při zaplacení 7000 Kč. Na dru−
hou stranu minimální financovaná částka se snížila na čtyři tisíce, tzn. na leasing můžeme prodávat kola
již od 5000 korun. Navíc se celé vyřízení leasingu dá zvládnout za cca 3/4 hodiny u nás v obchodě.“
Jak to tedy celé probíhá a co k tomu zákazník potřebuje?
Je třeba mít s sebou občanku a jeden další doklad (rodný list, pas, řidičák nebo zbrojní pas). Dále potře−
bujete potvrzení zaměstnavatele o výši výdělku a doklad o platbě nájemného (nebo telefonu, el. energie).
Místo potvrzení o příjmu je možné použít daňové přiznání či důchodový výměr. V Katmaru si vyberete ko−
lo, eventuálně si ho necháte pro sebe upravit. Obsluha s vámi vyplní návrh smlouvy, který zašle faxem
na leasingovou společnost. Po přibližně čtvrthodince přijde odpověď a zbývá pouze podepsat předávací
protokol, složit zálohu a můžete vyrazit na první vyjížďku. Jak vidíte, je to velmi rychlé a jednoduché. Na−
víc, pokud máte nějaký dotaz či problém, je vám k dispozici naše Nonstop infolinka 0603–725893. V pra−
covní době pak telefon 02/33322587 (Po–St, Pá 9–18, Čt 9–20, So 9–12), nebo vás informují přímo
v prodejně KATMAR, Pod Baštami 3, Praha 6.

Trekkingová, horská či freestylová kola
můžete získat již po složení
20% zálohy v naší prodejně

Pod Baštami 3, Praha 6 (70 m od metra „A“ Hradčanská, směr Hrad)
tel. 02/33 32 25 87
Otevřeno: Po–St, Pá: 9–18, Čt 9–20, So 9–12
Non–stop infolinka 0603–725893

➤

Dobrodruh

z

čátečníky, bude vhodné den či dva dny
v týdnu odpočívat. Delší pauza se nedo−
poručuje. Dobré je též vyváženě střídat
těžší a lehčí cvičení. Přetrénovanost se
hlásí jednoznačně – výkon klesá, jste stá−
le unavení, špatně spíte, nemáte chuť
k jídlu, nemáte motivaci a do cvičení se
nutíte, váš puls je při vytrvalostním cvi−
čení příliš vysoký, opakovaně se vám dě−
lá špatně a zraňujete se.

VÝŽIVA

JAK NA TO?
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Může či má se před tréninkem jíst?
Pokud cvičíte méně než hodinu, není to
nutné. Pokud však je trénink první věc,
kterou začnete ráno den, měli byste sníst
aspoň nějaké ovoce nebo vypít
skleničku džusu. Při cvičení delším
než hodinu si musíte nějak zvýšit
hladinu cukru v krvi, jinak vám
hrozí hypoglykemie. Ovoce, graha−
mové crakery, sýr, energetická ty−
činka. Pokud budete cvičit hodin−
ku, nejezte nic tučného. Stačí jabl−
ko, banán. Před posilováním
karbohydráty – ovoce, džus, nápoje
pro sportovce nebo dokonce i colu,
abyste si zvýšili krevní hladinu
cukru. Posilování je anaerobní, spa−
luje karbohydráty, ale celková ka−
lorická spotřeba není vysoká. Dopl−
ňte tedy karbohydráty. abyste déle
vydrželi, ale množství kalorií ať
zůstane nízké. Pokud plánujete cvi−
čit další den, je důležité najíst se 30 mi−
nut po tréninku. Zaměřte se na karbohyd−
ráty, tak se tělo rychleji občerství. Jinak
se můžete příští den probudit s pocitem
těžkosti v nohách. Jaká je role vitaminů?
Většina lidí je nepotřebuje tělu speciálně
dodávat. Nestarejte se o ně, nemáte−li
zvláštní důvod užívat je. Pokud jste měli
nemocné srdce, můžete potřebovat něja−
ký vitamin E navíc, ženy potřebují žele−
zo, muži antioxidanty bez železa. Je to
individuální. Allen užívá multivitaminy,
ale vyhýbá se příliš vysokým dávkám.
„Zkuste je pár týdnů užívat a vaše tělo
vám řekne, jestli to byl dobrý nápad ne−
bo ne,“ radí. Podstatné jsou také tekuti−
ny. Experti tvrdí, že bychom měli vypít
64 uncí (tj. asi 1,8 kg) tekutiny denně
plus 5–10 na každých 15–20 minut poce−
ní. Allen to však považuje za přehnané.
Tělo si prý řekne samo. Co tedy Allen ra−
dí o výživě?
– Naslouchejte bedlivě svému tělu, ví,
jaké potraviny chce.
– Jezte organickou stravu, volně se kr−
mící drůbež, žádné pesticidy nebo růsto−
vé hormony.
– Jezte často a malé množství raději než
3x velkou porci. Častější doplňování pa−
liva je efektivnější.
– Jezte vyváženě proteiny, tuky a uhlo−
vodany, ale nenechte se deprimovat
předpisy, jako je notoricky známý rozpis
40–30–30.
– Vyvážené mají být i poměry konzu−
movaných tuků. Je snazší sníst škodlivé
nasycené tuky, ale obtížnější dostat do−
statek zdravých nenasycených tuků.
– Nedržte diety, nefungují, protože není
možné je dodržet.
– Nejezte potraviny smažené ponořením
do tuku.
– Nejezte částečně hydrogenovaný tuk,
to je ingredience většiny chemicky zpra−
covaných potravin. Vaše tělo ho obtížně
štěpí a snižuje hladinu HDL neboli tzv.
dobrého cholesterolu v krvi.

– Nejezte rafinovaný cukr, nemá žádnou
nutriční hodnotu a rozhodí hladinu cukru
ve vaší krvi, což vám způsobí značné po−
tíže během dlouhých vytrvalostních lekcí.
– Nechoďte do vnitřních uliček super−
marketů, tam mají upravené potraviny.
Držte se vnějších uliček, kde je čerstvé
maso, ovoce a zelenina.

MOTIVACE

Nemáte čas? Skutečně se často zdá,
že se celý svět spiknul, aby vás udržel
tlusté a v mizerné náladě. Přesto i v těch
nejhektičtějších dnech vašeho života zůs−
tává naděje. Máte dvě možnosti a žádná
z nich není bolestivá. Za prvé si můžete
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měnit svoje lekce,“ říká Allen. „Jestli jste
běželi 18x stejnou trasu, příště běžte ji−
nudy. Nebo místo toho jeďte na kole.“
Nebo dokonce přestaňte, abyste neskon−
čili úplně. Snižte intenzitu nebo délku
cvičení, spíš než abyste toho nechali do−
cela. Ponechte tělo v pohybu.
Je důležité cvičit v kolektivu? Allen
radí netrénovat sám, pokud je to možné.
„Sám se můžu na cokoli vymluvit,“ vy−
světluje, „ale když vím, že mám běžet
s někým, třeba jen jednou týdně, dostane
mě to z domu.“ A co v zimě? Ta vyžadu−
je zcela odlišný přístup. I když se teplota
změní jen docela málo, v zimě je méně
světla, dny jsou kratší a vaše tělo o trochu
víc touží zůstat vevnitř. Míň se mu
chce vydávat energii, a tak běháte
pomaleji a cvičíte kratší dobu. Ne−
bojujte s tím. Ať se krev rozproudí,
ale ať je zima klidnějším obdobím
ve vašem tréninkovém programu.

MOUDRÉ RADY NA ZÁVĚR

vybojovat pouhých 70 minut na to, co
Allen nazývá Bare Bones Routine – dvě
dvacetiminutové lekce pro srdce a jednu
třicetiminutovou návštěvu posilovny.
Druhou možností je spáchat ten nejhorší
ze všech hříchů – úplně přestat trénovat.
Prostě ztratíte týden. „A co,“ říká Allen.
„Nejhorší, co můžete udělat, je stresovat
se tím.“ Co to má znamenat – nejuznáva−
nější vytrvalostní atlet světa vám tvrdí,
že je v pořádku lenošit? Ne tak docela.
To magické slůvko je perspektiva. Allen
radí nahlížet na svou kondici z dlouhodo−
bého hlediska. „Přemýšlejte o tom jako
o pětiletém plánu,“ vysvětluje. „Potom
vás taková přerušení nenaštvou, protože
je očekáváte. Pokud jste se skutečně roz−
hodli být fit na celý život, víte, že se vrá−
títe a nemusíte se tím stresovat.“
Co udělat s nudou? Trénink se do
značné míry pořád opakuje. Plavete v ba−
zénu tam a zpátky, pokládáte jednu nohu
před druhou, otáčíte pedály. Opravdu to
není moc vzrušující. Takže tady je nápad
– berte svůj trénink jako jistý druh medi−
tace. Neustálé opakování pohybů může
mít zklidňující efekt, můžete se víc zkon−
centrovat. „Lidé se mě často ptají, na co
myslím při běhání,“ směje se Allen. „Od−
povídám: raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři,
čtyři. Když si takhle vyčistím hlavu, cí−
tím se opravdu vyrovnaný a klidný.
A tehdy také dostávám své nejlepší nápa−
dy.“ Jak nejlépe začít po pauze vám však
Allen neporadí. Prvních pár týdnů je
v podstatě snadných, alespoň z duševní
stránky věci vzato. „Mám tohle období
rád, protože se zbavuji zlozvyků a lenos−
ti,“ říká Allen. „Odchází všechna ta mrt−
vá energie, co se ve mně usadila.“ Věřte
nebo ne, potíže nastanou asi za 4 týdny,
kdy je krize překonána, vaše kondice se
zlepšuje a vy začínáte být nafoukaní –
takže si namlouváte, že už nepotřebujete
trénovat tak moc. Tohle je nebezpečná
past, které se musíte vyhnout za každou
cenu. „Když se cítíte líp, musíte začít

Tréninkové návyky by měly odpo−
vídat vaší kondici, ne vašemu věku.
Allen se ve 40 letech cítí v lepší
kondici, než když mu bylo dvacet.
Ví teď o trénování mnohem víc.
„Když jste starší, měli byste mít víc
peněz a víc času na trénování,“ tvr−
dí Allen. „Takže v šedesáti byste
měli být víc fit než třicátník.“
Přesto stárnutí přináší určité změny
– úbytek svalové hmoty, snížení obsahu
vápníku v kostech, sníženou aerobní
schopnost, menší flexibilitu a větší prav−
děpodobnost zranění. Je zásadní pro−
dloužit zahřívací cvičení a protažení před
cvičením i po něm. Posilování může
zvrátit svalovou atrofii, zvýšit retenci
proteinu, kostní hmotu a hladiny energie.
Kardiovaskulární cvičení může zmenšit
pokles aerobní kapacity. Pravidelné cvi−
čení snižuje riziko chorob spojených se
stárnutím, jako je diabetes II. typu, sr−
deční nemoci, hypertenze a osteoporóza.
Jak ošetřovat zranění? Led nebo tep−
lo? Akutní zranění, jako třeba vyvrknutý
kotník, ledujte 15–30 minut třikrát denně
dva až tři dny. Chronické problémy, na−
příklad bolesti zad, chtějí teplo a hluboké
masáže. Allen však používá vždy pouze
led. Masáže jsou vynikající, zejména
když začínáte s novým programem. Je−
jich typ závisí na osobních preferencích,
obecně se dá říci, že hluboké tkáňové ma−
sáže jsou lepší pro rehabilitaci, švédské
pro relaxaci.
Neoslabuje trénink obranný systém
vašeho těla? Rozumné pravidelné cvičení
posiluje imunitní systém, jak už bylo vě−
decky prokázáno. Jsou však i důkazy, že
nadměrný vytrvalostní trénink ho oslabu−
je. Jedna ze současných studií zjistila, že
atleti, kteří naběhali víc než 90 mil týdně,
byli častěji nastydlí a trpěli infekcemi víc,
než ti, kteří běhali jen 40 mil. Trpěl nejen
jejich imunitní sytém, ale zvýšily se i hla−
diny stresových hormonů epinefrinu
a kortizolu. Allen říká, že často pociťoval,
že je ve stavu napětí, pokud tvrdě tréno−
val. Nyní se jeho imunitní systém zdá být
silnější. „Chvíli to trvalo, než jsem si uvě−
domil, že se budu cítit zdravější, když
zvolním.“ Největší chyba, jakou Mark
Allen kdy udělal, byl příliš tvrdý a příliš
častý trénink. Největší chyba, jakou mů−
žete udělat vy, je myslet si, že jste pro
svět tak důležití, že nemůžete vysadit
kvůli tréninku ani na pár hodin týdně.

GAIA – cestovní a vzdělávací agentura
Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9, tel., fax: 02/684 84 07

P RO VŠECHNY MILOVNÍKY DOBRODRUŽSTVÍ NABÍZÍME V ROCE 1999
➢ MEXIKO, GUATEMALA, BELIZE
„Po stopách indiánských kultur“
12. 1.–10. 2. 1999
Jedny z nejzajímavějších památek Střední Ameriky, kultura Olméků, Mayů, Toltéků, Zapotéků, Aztéků, koupání a potápění v Karibiku,
činné sopky, hory, pralesy, pozorování krokodýlů, indiánské vesnice, tradiční trhy…
➢ MALAJSIE
„Za přírodou a původními obyvateli“
3. 2.–27. 2. 1999
Malajský poloostrov, treky pobřežní mangrovovou džunglí, pralesy horského pásma, čajovníkové plantáže, palmové háje,
vesnice původních obyvatel, koupání a trek na pustém ostrově, historické a kulturní památky…
➢ BORNEO
„Malajsie – Sabah a Sarawak“
26. 2.–22. 3. 1999
Treky deštnými pralesy za vzácnou faunou a flórou (orangutani, nosaté opičky, orchideje), výstup na nejvyšší horu, nejdelší jeskynní
systém jihovýchodní Asie, národní parky, treky mangrovovou džunglí, koupání a potápění…
➢ NEPÁL
„Od Annapurny po Chitwan“
8. 3.–30. 3. 1999
Jaro je v Nepálu období rozkvetlých rododendronů a orchidejí. Trek do oblasti Annapuren, trek v tropické džungli Chitwanu, projížďka
na slonech, kultura, historie a buddhismus v Káthmandů i horách…
➢ INDONÉSIE
„Jáva, Bali, Lombok, Flores, Rinca“
6. 5.–14. 6. 1999
Ostrovy a ostrůvky s nepřeberným množstvím rozdílných kultur, nabízejí dobrodružství, jež se v moderním světě už těžko hledá. Činné
sopky, rýžová pole, starobylé chrámy, komodští draci, nádherné pláže a zajímavá historie…
➢ ARMÉNIE
„Čarovná země Malého Kavkazu“
18. 6.–8. 7. 1999
Svět arménských klášterů, historických památek a života na hranici křesťanství a islámu. Malebné hory, divoké kaňony, koupání v
blankytném jezeře a termálních pramenech, výstup na nejvyšší horu Aragac…
➢ dále nabízíme: BAJKAL, KAVKAZ, PERU, ZAKARPATSKÁ UKRAJINA, KANADA, BULHARSKO,

MAKEDONIE, VIETNAM, PÁKISTÁN, INDIE, ŤAN−ŠAN, ISLAND, SARDINIE, KORSIKA…

!!! P ŘIJĎTE, PIŠTE, TELEFONUJTE, FAXUJTE !!!
R ÁDI POSKYTNEME KATALOG A PODROBNÉ INFORMACE.

Hledám zájemce o skialp v Rumun−
sku, možný přechod pohoří. Zn.:
žádný extrém. Tel.: 0603/835411

Hledám přítele, přibližně 45–55 let.
Mám
ráda
cestování
a dobrodružství, nechci cestovat
sama. Tel.: 0657/81460

PRO
PŘEDPLATITELE
Podmínky předplatného
na rok 1999
vyjdou v příštím čísle.
Do té doby nám,
prosíme, nezasílejte
předplatné.
Děkujeme

Horolezecká škola – Český ráj
Vám nabízí

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

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

Odborný poradenský servis
Slevy 3–10 %
Nerudova 616, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 0326/723384
(vchod z Čechovy ul./250 m od aut. nádr.)
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Z dějin dobrodružství

RICHARD HALLIBURTON:

SNY SMĚLÉHO DICKA

„Nebezpečí je nezbytnou složkou dobrodružství a když se
dlouho nesetkám s žádnou opravdu vážnou překážkou,
udělám všechno, abych si nějakou vyhledal,“ tvrdil
romantik, cestovatel a obdivovatel krás naší planety Richard
Halliburton. Byl neúnavným znovuobjevitelem míst a skutků
kdysi slavných, ale často pozapomenutých a o svých
i cizích dobrodružstvích poutavě vyprávěl v cestopisech,
které znají čtenáři na celém světě. Bude to bezmála padesát
roků, kdy dal o sobě vědět naposledy. Tehdy poslal radiovou
depeši z širého moře 1600 km západně od ostrova Midway.
Midway znamená česky polovina cesty
a Halliburton měl za sebou třicet devět let života.
NÁDHERNÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Na svou první cestu kolem světa se
pustil ještě jako student Princetonské
univerzity s minimálními finančními
prostředky. Byl přesvědčen, že cestová−
ním a psaním se nejen uživí, ale vybudu−
je si i patřičné společenské postavení.
Začal jako plavčík na lodi z rodné
Ameriky do Evropy, pokračoval na kole
přes Německo, Holandsko a Francii, na
oslu překročil Pyreneje, navštívil Andor−
ru, a přes Egypt směřoval dál do Asie.
Projel Indii, Kašmír a Japonsko, kde vy−
stoupil na posvátnou Fudži. Odtud začal
posílat první reportáže. Jeho knižní prvo−
tina Královskou cestou za romantikou je
poznamenána osobitým kouzlem bezsta−
rostného mládí, ale již se projevuje ten
Halliburton, který si později svými ro−
mantickými cestopisy podmanil celý
kulturní svět. Bylo mu 21 let.

SEN SMĚLÉHO DICKA

Následovala další dobrodružství. Ho−
mérova slova …zápolit, hledat, najít, ne−
pustit… vyřčená ústy Odysseovými zně−
la Halliburtonovi jako výzva k cestě.
Chtěl si ověřit, že dobrodružství dávno
minulá se dají prožívat i dnes a vydal se
po Odysseových stopách. Hned na počát−
ku vlastní odyseje se poklonil na posvát−
ném řeckém Olympu bohům, aby mu za−
chovali přízeň. Také se zastavil v delfské
věštírně, vystoupal na Parnas zasvěcený
bohu Apollónovi a múzám a téměř dva
a půl tisíce let po Feidippidově smrti sta−
nul na maratonském pahorku. Troju po−
važoval za nejromantičtější místo světa
a odtud, stejně jako kdysi Odysseus, se
plavil na ostrov Džerbu. Na Sicílii hledal
Kyklopovu sluj i sídlo bájné Kirké
a v Messinské úžině Skylu a Charybdu.
Strastiplná cesta trvala Odysseovi celých
deset let, Halliburton k bájné Ithace do−
razil po půlročním putování. Měl úžas−
nou fantazii, takže představit si, co Odys−
seus prožíval, mu nečinilo žádné potíže.
Byl velkým snílkem a navíc dostal do
vínku vzácný dar poutavě vyprávět.
„Bez snění by člověk v životě tupě,
bezútěšně přešlapoval na místě. Většina
lidí blouzní o bohatství, mnozí o ženitbě
nebo vdavkách, jiní se touží podívat do
Jeruzaléma nebo Carcassonu anebo uvi−
dět sedm římských pahorků. I já se při−
znám ke svému velmi sentimentálnímu
snu. Od malička se mi zdálo, jak rozrá−
žím mocnými tempy nejsenzačnější řeku
světa Helespont.“
K této zvláštní touze ho inspirovala
stará pověst o lásce jednoho prostého ji−
nocha z Abydu jménem Leandros a dív−
ky Héry, chrámové kněžky. Ve jménu
lásky se často dějí věci podivné až zoufa−
lé. Když bylo sladké, ale zapovězené ta−
jemství těch dvou vyzrazeno, uvěznili
dívku ve věži na zvlášť nebezpečném
útesu, do něhož divoce narážely mořské
vlny. Nebezpečí však Leandra neodradi−
lo a večer co večer po západu slunce pře−
konával divoký proud od asijského břehu
až k evropskému Sestu za svou milou.
Romantický dobrodružný čin jak
stvořený pro Halliburtonův naturel.
Přeplavání Helespontu (dnešní Dardane−
ly) však znamenalo pro něho daleko víc
než jen splnění chlapeckého snu – ruka−
vici hozenou osudu, symbol odvahy.
Musí ho zopakovat i když prudký moř−
ský proud v těchto místech naháněl hrů−
zu. Několik dní se o to marně pokoušel,
až nakonec přece jen uspěl. „Z bezmrač−
ného nebe pražilo letní slunce do zlověst−
ného safírového toku, šplouchajícího mi

vábivě u nohou. Ale já, nervy
napjaté k prasknutí, pořád vá−
hal a bál se – co když zklamu?
Krásné ale úskočné vlny He−
lespontu mi vyzývavě i lákavě
kynuly a slibobaly splnění mé−
ho starého snu,“ píše později
Halliburton. Bojoval s vlnami,
vítr stále sílil a nasazoval vl−
nám bílé čepice. Ze všeho nej−
horší byla studená voda, odvážný plavec
rychle prochládal. Nakonec přece jen
překonal oněch pět bájných mil ve svém
vytouženém Helespontu. „Čas ničí
všechno, jenom ne romantiku. Její příbě−
hy přecházejí v úkrytu lidských srdcí
z generace na generaci v každém čase
i v každé zemi od věků do věků. V daleké
budoucnosti, až se dnešní svět obrátí
v prach a popel, bude zkazka o Héře
a Leandrovi nepochybně vzrušovat lid−
stvo daleko víc než leckterá hloupá nicot−
nost, které náš antihrdinský věk připisuje
kdovíjakou důležitost,“ tvrdil novodobý
Odysseus v polovině dvacátých let.

ZA NOVÝMI SVĚTY

Neuplynula dlouhá doba a Halli−
burton obrátil svou pozornost k Latinské
Americe. Tentokrát se vydal po stopách
Cortésových do Tinochtitlánu (dnešní
Ciudad de México) a Balboových přes
Panamskou šiji za objevem Tichého
oceánu. Úspěšně se mu podařilo proplout
celým Panamským průplavem z Atlanti−
ku do Pacifiku. Prožíval osudy Robinso−
na Crusoea podle vzoru slavné románové
postavy. Troufal si i na pobyt na Ďábel−
ských ostrovech, které sloužily jako nej−
strašnější a nejobávanější vězení na svě−
tě. Zajímala ho minulost i přítomnost, ale
ze všeho nejvíc ho přitahovaly mayské
mýty. Proto jeho kroky směřovaly na
Yucatanský poloostrov.
Plochý, nehostinný vápencový kraj
bez jediné řeky, taková byla země, v níž
žili hrdí Mayové. Životadárnou vodu zís−
kávali z hlubokých studní, tvz. cenot, do
jejichž šerých hlubin umístili sídlo boha
deště. Nechtěli přijít o jeho přízeň a pro−
to čas od času za něj vyvdali čistou pan−
nu. Krutému obětnímu obřadu přihlíželo
tisíce poutníků, kteří bohu deště házeli
do studny vzácné dary.
Halliburton se rozhodl místa obřadů
i posvátnou studnu vyhledat. Když pak
stanul na jejím okraji a zahleděl se do ne−
hybné ebenové hladiny, úplně přestal vní−
mat okolní svět a nechal se unášet fanta−
zií. Viděl slavnostní průvod a zahlédl no−
siče, na jejichž ramenou se pohupovala
zlatá a šperky ověšená nosítka. Spočívala
na nich ve svatebním šatu krásná mladič−
ká dívka. Celý průvod uzavíral chrabrý
bojovník. U oltáře Posledního obřadu ve−
lekněz procesí zastavil a vztáhl ruce nad
hlubinami k modlitbě. Tisíce věřících ko−
lem oněmělo. Nosiči dívku vyzdvihli
z nosítek a nesli k oltáři u obrubně studny,
kde již čekal mladý bohatýr, její doprovod
do říše boha deště. Rozezněl se zpěv, po−
mocníci rozhoupali hrůzou bezvládné
děvče – rachot bubnů nabyl na síle – srd−
cervoucí výkřik – nevěsta letí do tmavého
jícnu a za ní s vytaseným mečem se vrhá
jako ohnivý blesk mayský bojovník…
Náš romantik Dick se zhluboka nade−
chl, chviličku zaváhal a pak letěl po hla−
vě za nimi. Teprve pořádný otřes a rána,
které následovaly po několikavteřino−
vém volném pádu do hloubky jednadva−
ceti metrů, ho probraly ze snění. Kouzlo
pominulo, zbývala jen namáhavá cesta
po příkrých stěnách nahoru…

Dobrodruh
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MALOOBCHODY, PRODÁVAJÍCÍ ČASOPIS DOBRODRUH
PRAHA
HUDY SPORT, Na Perštýně 14, 110 00 Praha 1. Horolezectví, turistika, trekking, běžky, voda.
HUMI, Karolíny Světlé 3, 110 00 Praha 1
HUMI, Martinská 2, 110 00 Praha 1
ITM Distribuce, Prodejna map a průvodců, Senovážné nám. 6, 110 00 Praha 1, tel./fax: 02/24227245. Mapy z celého světa.
KIWI, Jungmannova 23, 110 00 Praha 1, tel.: 02/241282, fax: 96245555. Mapy, průvodce, navigace, časopisy, videokazety.
OLSON, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 02/22210138, fax: 96230133. Potápěčská technika, škola, servis, cestování.
SALEWA Czech Sportcentrum DRAPA, Revoluční 1, 110 00 Praha 1
NAMCHE, Újezd 31, 110 00 Praha 1. Outdoor, sportovní horolezectví, turistika, skialpinismus.
GENTIANA v.o.s., Petrská 31, 110 02 Praha 1, tel.: 02/24817854, fax: 24818970. Horolez., turistické, kemping. a sportovní potřeby.
NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA, reprezentační prodejna, Opletalova 59, 110 38 Praha 1
DEEP’N’DOWN, Balbínova 6, 120 00 Praha 2, tel./fax: 254038, 24234586. Sportovní potápění, zájezdy, speciální fototechnika.
HUMI, Bělehradská 23, 120 00 Praha 2
MOIRA, Budečská 20, 120 00 Praha 2
WARMPEACE, Slavíkova 5, 120 00 Praha 2
TESTUDO–Novotný, Jaromírova 26, 128 00 Praha 2
BIKER’S CAVE alias Jeskyně, Seifertova 7, 130 00 Praha 3
DELPHIN SUB, Potápěčská technika, Táboritská 13, 130 00 Praha 3
ALAE LUPULI, Antala Staška 20, 140 00 Praha 4
FREUD, Hvězdova 2, 140 00 Praha 4
HIMAL SPORT, Nuselská 13, 140 00 Praha 4, tel.: 6925953. Turistika, horolezectví, voda, lyže, skialpinismus.
HG SPORT, Zborovská 60, 150 00 Praha 5, tel./fax: 02/535741. Vodní turistika, kanoistika, rafting, příroda.
HOLAN SPORT STRAHOV, Studentské koleje Strahov, blok 1, Vaníčkova 5, 160 00 Praha 6
KATMAR BIKE CENTER, Pod Baštami 3, 160 00 Praha 6. Mountainbike, trekkingová kola, oblečení, doplňky, freestyle.
CENTRUM AKTIVIT V PŘÍRODĚ, José Martího 31, 162 52 Praha 6
JASA ARCHERY DIRECT, Na Petynce 90/151, 169 00 Praha 6, tel.: 02/24322997. Luky, kuše, šípy, servis, výuka.
AQUAMARINE, Farského 10, 170 00 Praha 7
HUDY SPORT, Strossmayerovo nám. 10, 170 00 Praha 7, tel.: 02/879992. Horolezectví, turistika, camping.
PEKSPORT, Vršovická 466/62, 101 00 Praha 10 , tel./fax: 732628. Kola, lyže, boty, sport.potřeby, textil.

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

ZÁPADNÍ ČECHY
LÉTAJÍCÍ KOBEREC

Mezi jednotlivými cestami, při krát−
kých návštěvách doma, vyjednával
Halliburton s časopisy, rozhlasovými
stanicemi a zprostředkovateli přednášek,
které mu zabíraly vedle cestování a psa−
ní zdaleka nejvíce času a proslavily ho
ještě intenzivněji než jeho knihy. Dokon−
ce podepsal i smlouvu s holywoodskou
společností United Artists na hlavní roli
v cestopisném filmu Hovoří Indie.
Ať podnikal cokoliv, vždy rád pokou−
šel štěstí, rád riskoval. A také velmi rád
přeháněl a zveličoval. Vyhledával nebez−
pečí a když nad ním triumfoval, následo−
valo uspokojení.
Ve třicátých letech si na svou další ro−
mantickou cestu světem zakoupil dvou−
plošník Létající koberec a přizval i spo−
lečníka, pilota Moye Stephense. Jako
první destinaci si zvolili Timbuktu, které
pro Halliburtona bylo zároveň legendou
i symbolem nedosažitelnosti. Celý život
toužil podívat se do tohoto tajemného
města, které navštívilo jen málo bělochů.
Samozřejmě nezůstalo jen při přeletu
Sahary a návštěvě Timbuktu, na co si
oba dobrodruhové s okřídlenou lodí trou−
fali. Následovala Arábie, pokořili i Alpy
a Himálaj, na Borneu se dostali mezi lov−
ce lebek.
Časem Halliburton vyměnil Létající
koberec za Sedmimílové boty, podle
nichž nazval v pořadí pátou a bohužel,
poslední knihu. Ani v ní nezůstal dlužen
nic pověsti romantika, snílka a dobrodru−
ha. Díky jeho mistrovskému peru opět
ožívají staré legendy a místa dávné histo−
rie. Stanul tam, kde tančila Salome, aby
se zalíbila Heródetovi a získala hlavu Ja−
na Křtitele. Vypravil se do Mekky, jak
rád by se honosil titulem hadží! Navštívil
státeček Athos, v němž žijí pouze muži,
vypravil se do Etiopie pro interview
k Heilem Selassiemu a svá dobrodružství
korunoval cestou na slonici přes alpský
průsmyk svatého Bernarda, ve stopách
Hannibalových.
Byl plný dalších plánů. Šestá kniha
měla být souborem reportáží věnovaným
cestám po Spojených státech americ−
kých, jeho domovině. Už si připravoval
úvodní kapitolu, „Vpád do Ameriky na
čínské džunce“.
Pořadatelé světové výstavy v San Fran−
cisku na jaře 1939 navrhli Halliburtonovi,
aby si v Šanghaji najal džunku, přeplavil
se na ní s čínskou posádkou a přiměřeným
nákladem přes Tichý oceán a stal se jed−
nou z hlavních atrakcí výstavy. Na potřeb−
ný obnos 25 tisíc dolarů však pozapomně−
li. S pomocí přátel Halliburton peníze se−
hnal a džunku si nechal postavit. Nazval ji
Mořský drak. Byla uzpůsobena na dálko−
vou plavbu, měla silnější bednění než nor−
mální džunky a na její přídi se leskl obrov−
ský pták Fénix – čínský symbol štěstí.
5. března 1939 vyrazil Mořský drak
z Hongkongu na pouť bezmála čtrnáct ti−
síc kilometrů dlouhou. Do cíle nikdy ne−
dorazil. Velký dobrodruh Richard Halli−
burton s celou posádkou zmizeli beze sto−
py navždy.
MILENA BLAŽKOVÁ

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

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

SEVERNÍ ČECHY
HUDY SPORT, Bílinská 3, 400 01 Ústí nad Labem, tel./fax: 047/5209625. Turistika, trekking, horolezectví, potápění, fitness.
KUR SPORT, Děčínská 554, 407 22 Benešov n. Pl., tel.: 0412/945205. Cyklosport, prodej, servis, půjčovna, leasing.
SPORT EXTREM, Pokratická 202, 412 01 Litoměřice, tel.: 0416/741971. Paragliding, lyže, trekking, snowboarding, oblečení.
ALPIN SPORT, U nádraží 5, 415 01 Teplice, tel.: 0417/47780. Horolezectví, turistika, lyže, Moira, plavky.
HPM SPORT, Alejní 1, 415 01 Teplice
STRIX–Dušan Dufka, prodejna sport. potřeb, Městské lázně, Bezručova 4252, 430 02 Chomutov
HUDY SPORT, 5. května 11, 460 01 Liberec
SPORT ČOCHTAN, Kamenná 16, 466 00 Jablonec nad Nisou
HUDY SPORT, Podhorská 22, 466 01 Jablonec nad Nisou
SPORT PAUDERA, Krále Václava 120, 471 63 Staré Splavy
DELTA, Dům sportu, Prokopa Velikého 1002, 473 01 Nový Bor, tel./fax: 0424/34049. Dům sportu.

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

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

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

ZAHAJUJEME PRAVIDELNOU RUBRIKU INFORMACÍ
PRO ČLENY ALPENVEREINU

Již více než 2500 českých dobrodruhů se prostřednictvím agentury
Alpy Lysá n. Labem stalo členy rakouského Alpenvereinu a získalo
tím nejen unikátní celoroční a celosvětové pojištění outdoorových
aktivit, ale i celou řadu dalších výhod. Pro ně i pro případné další
zájemce o členství otevíráme ve spolupráci s agenturou Alpy
pravidelnou rubriku informací o Alpenvereinu a jeho svazovém
životě. Dnes začneme trochu všeobecněji základními informacemi
o rakouském Alpenvereinu a výhodách, které členství v něm přináší.

CO JE R AKOUSKÝ ALPENVEREIN?
Rakouský horský svaz – Oesterreichischer
Alpenverein, ve zkratce OEAV – sdružuje zá−
jemce a milovníky hor a horské přírody. Členství
se všemi výhodami získá zájemce po úhradě roč−
ního paušálního poplatku.
V Rakousku je OEAV jedním z největších zá−
jmových sdružení – v r. 1997 bylo v tomto sva−
zu registrováno 350 000 osob. Členy OEAV při−
tom nejsou pouze Rakušané, ale i přes 30 000
občanů jiných států. Činnost OEAV je nasměro−
vána do horských oblastí – převážně do jednotli−
vých horských skupin východních Alp, které po−
krývají téměř osmdesát procent povrchu Ra−
kouska, OEAV se především stará o horské
chaty i o horské a vysokohorské cesty a chodní−
ky a o jejich značení. OEAV se rovněž stará
o ochranu přírody, o vzdělávání svých členů
a mládeže i o zajišťování bezpečnosti pohybu
v horách. Mnoho výhod je poskytováno rodinám
a rodinným kolektivům.
Součástí členství ve svazu je i unikátní systém
pojištění všech druhů pohybových aktivit s celo−
světovou platností. Tento rozsah pojištění nemá
prakticky žádný sportovní svaz na světě s výjim−
kou německého Alpenvereinu (DAV).
Pojištění při poznávacích, sportovních i re−
kreačních cestách a pobytech v zahraničí je při−
tom výhodné pro každého našeho občana. U nás
nelze téměř u žádné pojišťovací instituce takové
aktivity a zájmy, jako je např. turistika v horách,
sportovně pojatá vysokohorská turistika, horole−
zectví, trekking, lezení na umělé stěně, jízda na

horských kolech i ve velmi náročných vele−
horských terénech, cykloturistika, kanoistika,
rafting, canyoning, jízda na divoké vodě, potápě−
ní, speleologie, jízda na koních, lyžařská turisti−
ka, běh na lyžích, sjezdové lyžování a lyžování
i mimo vytyčené sjezdové tratě a trasy, snow−
boarding, skialpinismus, sáňkování, jízda na bo−
bech a podobně, včetně soutěžních aktivit, ve
všech těchto druzích sportů vůbec pojistit. Po−
kud některé naše pojišťovací instituce mají ve
svém programu pojištění těchto aktivit, pak se
jedná vždy o velmi nákladný druh pojištění.
Naproti tomu rakouský Alpenverein má pojiš−
tění všech těchto tzv. „rizikových aktivit“ jako
jednoduchou součást členství. Kromě pojištění
má každý člen OEAV možnost využívat rozsáh−
lý systém dalších výhod a slev v celé Evropě.

VÝHODY ČLENSTVÍ V OEAV

Členství v OEAV přináší výhody, které jsou ve
srovnání s jinými organizacemi výjimečné svými
možnostmi, rozsahem a u pojištění i rozsahem plat−
nosti i výší náhrad.
1. Sleva a přednost při ubytování na chatách v Ra−
kousku a v Evropě.
Na všech chatách OEAV, DAV (německý alpský
svaz) a STAV (jihotyrolský svaz v severní Itálii) má
člen OEAV přednostní práva na ubytování před dalšími
zájemci. Znamená to, že na více než 500 chatách ve vý−
chodních Alpách a ve východních předalpských regio−
nech máte jako členové OEAV právo na rezervaci lůž−
ka, přednostní právo na využití samoobslužných prostor
na chatách a můžete přitom využít dalších zlevněných
služeb na chatách vázaných na toto členství. Zároveň
získáte slevu více než 50 % ceny za ubytování.
Většina alpských chat má prostory (pro vaření
i spaní) tzv. Winterraum, které je možné využívat
i v době, kdy je chata zavřena. Člen AV si může vy−
půjčit klíč a pak bezplatně tyto prostory navštívit.
Od r. 1999 bude tento klíč k dispozici i pro české
členy OEAV v České centrále – u agentury Alpy v Ly−
sé n. L.
Stejná práva a výhody mají členové rakouského
horského svazu i na chatách francouzského (CAF),

TRADIČNÍ SETKÁNÍ OEAV

Tak jako v posledních letech se i letos uskuteční tradiční setkání českých členů OEAV – tento−
krát v severočeském městě Most, v Krajském divadle v centru Mostu. Termín setkání 98 je
14.–15. 11. 1998. Zahájení je v sobotu 14. 11. v 9.00 hod.
Na programu je nejen všem zájemcům přístupná valná hromada členů AV v ČR, ale i seriál
přednášek s diapozitivy, představení různých outdoorových firem z ČR v prostorách divadla, no−
vinky z oblasti výstroje a výzbroje atd. Mezi atraktivní přednášky budou jistě patřit vyprávění
o expedici Makalu od Soni Vomáčkové, účast představitelů švýcarského cestovního ruchu a po−
zvání na typický švýcarský raclett, přednáška rakouských přátel z Innsbrucku o indickém Himá−
laji atd. Slosovatelné celodenní vstupné ve výši 40,– Kč dává možnost získat v tombole pobyt
v Rakousku i mnoho dalších cen.

italského (CAL), švýcarského (SAC), lichtenštejnské−
ho (LAV), řeckého (CAH), španělského (FEM) a slo−
vinského (PZS) horského svazu. I na chatách, které
jsou ve správě těchto uvedených svazů, platí stejné zá−
sady, jako bylo výše uvedeno u chat OEAV, včetně po−
skytovaných slev za ubytování. Jedná se o dalších asi
2500 chat v celé Evropě od Olympu až po Pyreneje.
Zakoupením známky, tzv. „Hüttenmarke“, získává
člen OEAV stejné výhody a slevy i na ostatních chatách
v Rakousku, které jsou ve vlastnictví jiných spolků, ja−
ko např. Naturfreunde, ÖTK (rakouský svaz turistů) a ji−
né svazy. Toto rozšíření se týká asi 300 dalších chat, kte−
ré jsou situovány převážně v údolích a nižších polohách.
Další slevy platí pro členy OEAV i v celé řadě růz−
ných ubytoven situovaných v údolních střediscích
a východiscích do hor a asi v 70 soukromých provo−
zovnách, se kterými má OEAV smlouvy na ubytová−
ní. Neexistuje však žádný seznam takovýchto ubyto−
vacích zařízení.
2. Pojištění členů
Jak již bylo řečeno, OEAV zajišťuje unikátní sys−
tém pojištění pro případ úrazu, nutné záchranné akce
atd. Toto pojištění se vztahuje na všechny kontinenty
světa. Od r. 1998 byl tento systém pojištění rozšířen
pro všechny členy Alpenvereinu i o pojištění nemocí
a úrazů při cestách do zahraničí.
Člen Alpenvereinu je pojištěn i pro případ autone−
hody nebo nehody autobusu při jízdě do místa svého
rekreačního pobytu nebo pobytu v horách.
Po řádném zaplacení členských příspěvků je člen
OEAV chráněn pojistnými smlouvami takto:
– při záchranné akci až do výše 300 000 ATS
– při nutném transportu ze zahraničí do místa trvalé−
ho bydliště bez omezení horní hranice výdajů
– pro případ trvalé invalidity jako následek úrazu od−
škodnění až do výše 250 000 ATS
– pojištění léčebných výloh spojených s pobytem
v nemocnici nebo pro případ ambulantního ošetře−
ní, toto pojištění se spoluúčastí 1000 ATS platí pro
celý svět a je omezeno částkou 100 000 ATS

– pojištění spoluodpovědnosti při zavinění členem
AV, pojištění spoluodpovědnosti platí na teritoriu
Evropy.
3. Sleva na dopravu, vzdělávání členů, dovolená
– každý člen AV obdrží slevu na dopravu na mnoha
autobusových linkách a železničních tratích v Ra−
kousku (ÖBB). Slevy platí i na mnoha úzkoroz−
chodných železnicích, lanovkách a vlecích v ho−
rách. Bohužel však neexistuje žádný centrálně vy−
hotovený seznam těchto zařízení, na kterých je
poskytována sleva
– každý člen AV má možnost absolvovat bezplatně
nebo velmi levně vzdělávací kursy a semináře. Ten−
to systém vzdělávání je předpokladem větší bezpeč−
nosti při pohybu v horách
– AV nabízí svým členům cenově výhodné prázdni−
nové pobyty pro jednotlivce i pro rodiny. Mnoho
těchto prázdninových programů je zajištěno
i s možností úplného opatrování Vašich dětí.
4. Další výhody
– členové AV mohou za nízkou cenu zakoupit dobře
zpracované ročenky
– členství přináší 6x ročně speciální časopis pro kaž−
dého člena přímo na Vaši adresu, poplatek činí 230
Kč za rok 1999
– ve specializovaných prodejnách AV je možnost za−
koupit se slevou mapy OEAV v měř. 1:25 000,
učební texty, průvodce, odborné časopisy.
Tyto výhody platí v plné míře i pro české členy AV,
kteří své členství získají u agentury Alpy, Lysá n.
Labem, Masarykova 652, 289 22 Lysá nad Labem.
Informace o členství i členství samotné můžete rov−
něž získat v Praze ve specializovaném mapovém in−
formačním středisku MAPIS, Štefánikova 63,
150 00 Praha 5.
Příště o možnostech členství v OEAV pro občany
ČR v roce 1999 a o pojištění sportovních aktivit po ce−
lém světě. Chystáme rovněž informace o tom, jak se
chovat v horách i na horských chatách, jaký je režim
při používání samoobslužných chat v Alpách, jak zís−
kat klíč k těmto chatám a mnoho dalších informací.
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VLAKEM NA ŤAN ŠAN
ČÁST II. – SINťIANG

Ťan Šan (Nebeské hory) dosahují nadmořské
výšky až 7439 m.n.m. (Pik Pobedy) a táhnou
se ve východozápadním směru z území
Kyrgyzstánu do Číny. V minulém článku jsme
ZEMĚ KARAVAN S HEDVÁBÍM

Ujgursko – Sinťiangskou autonomní
oblast (což je doslovný překlad čínského
názvu této provincie) od dávných dob
protínala Hedvábná stezka – tepna vzá−
jemné výměny zboží a myšlenek mezi
Východem a Západem. Její severní vě−
tev sledovala hřebeny Ťan Šanu buď ze
severu nebo z jihu, její jižní větev pak
velkým obloukem obcházela poušť Tak−
la Makan, aby se posléze všechny tři tra−
sy spojily v Samarkandu. Důsledkem
neustálého pohybu zboží i lidí přes úze−
mí dnešního Sinťiangu jsou nejen po−
hnuté dějiny této oblasti, jejichž pokra−

podrobně probrali cestu k jejich úpatí
na území států bývalého SSSR. Překročme
nyní ostře hlídanou hranici s Čínou a vydejme
se do autonomní oblasti Sinťiang.

pevné ruce komunistického režimu, ne−
myslitelné. Čínským úředníkům je však
vlastní podezíravost, licoměrná zdvoři−
lost a pohrdavý úsměv na rtech. Číňané
vůbec často dávají najevo svou nadřaze−
nost nad vším nečínským.
Pro vstup do Číny potřebujete vízum,
jež vám bude v Praze vystaveno jen na
základě pozvání čínské strany nebo po
předložení zpáteční letenky. I z těchto
důvodů je výhodné použít letecké spoje−
ní do Pekingu a odtud se vydat do
Sinťiangu vlakem Peking–Urumi. Pokud
se rozhodnete jet přes Kazachstán, pak
máte šanci obdržet vízum na čínském

výměna termosek s horkou vodou, kte−
rou si hosté zalévají nudlové čínské po−
lévky, policejní registrace a nabídka růz−
ných turistických kanceláří, které vás
ochotně povozí po okolí města. Doprava
je v oblasti zajišťována přebytkem taxíků
a hustou sítí autobusových spojů. Na dál−
kových několikadenních linkách jezdí le−
hátkové autobusy se dvěma nocležníky
na jednom lehátku. Bohužel je pravid−
lem, že po cizincích řidiči vyžadují dvoj−
násobné jízdné, odvolávaje se na policej−
ní prohlídky, které údajně znemožňují
přepravování cizinců. Například autobus
Guldža–Urumi stojí 200 juanů, Urumi–

Zasněžené vrcholky Ťan Šanu lákají každého dobrodruha.

Překonat na trase Kuča–Tining hřeben Ťan Šanu trvá i týden.
čováním je současný čínský režim, ale
i fantastická pestrost národů zde žijících.
Jenom těch hlavních a početně nejvíce
zastoupených se oficilně uvádí třináct,
celkový počet národností a etnik se po−
hybuje kolem 48.

ZEMĚ DVOU ČASŮ

V Sinťiangu dnes vládne značné poli−
tické napětí. Důvodem jsou spletité ději−
ny této oblasti a komplikované vzájem−
né vztahy národností, které společně
s neklidnou mentalitou obyvatel vždy
vytvářely úrodné podhoubí pro krvavé
národnostní i náboženské třenice. Po
druhé světové válce byla celá oblast
pevně začleněna pod správu komunistic−
ké Číny, která zde od té doby důsledně
provádí asimilaci autochtonního obyva−
telstva podobnými metodami, jako je
v tomu v Tibetu. Ujguři, nejpočetnější
autochtonní národ v oblasti, navíc
muslimského vyznání, se však narozdíl
od Tibeťanů rozhodli bránit svou národ−
ní a kulturní existenci i za cenu teroris−
tických útoků zaměřených především
proti čínským přistěhovalcům a čínské
správě a armádě. Počet Číňanů v oblasti
se zvýšil ve srovnání s rokem 1949 asi
dvacetkrát.

DO ŘÍŠE STŘEDU

Z Almaty do Číny existuje vlakové,
autobusové i letecké spojení. Určitě si
nenechte ujít úchvatnou podívanou na
nádhernou asijskou poušť při 14hodinové
cestě kazašským autobusem do Guldži
(Yining), během níž absolvujete 19 ka−
zašských a čínských pasových kontrol
a jednu podrobnou celní prohlídku čín−
skou. Zatímco kazašští vojáci, hlídající
několik desítek kilometrů široké pohra−
niční pásmo, přes které prý proudí zbra−
ně pro ujgurské povstalce v Sinťiangu,
jsou úplatní a úplatky žádající, na čínské
straně je něco podobného, zřejmě díky

velvyslanectví v Almaty za 25 USD, po−
žadujete−li vízum do druhého dne, pak si
připlatíte ještě 20 USD.

V ŘÍŠI STŘEDU

V Sinťiangu se lze domluvit mnoha
asijskými jazyky z několika jazykových
skupin. Angličtinu i jiný evropský jazyk
zde však ovládá málokdo, a tak jediným
spolehlivým dorozumívacím prostřed−
kem zůstávají ruce, ukazující na názvy
hotelů v průvodci, i na čínské znaky
v konverzaci. Cestovat bez ní se může
zatraceně nevyplatit. Když jsme napří−
klad chtěli zastavit autobus při přejezdu
čtyřtisícového hřebenu Ťan Šanu z důvo−
du plných močových měchýřů, značně
trpících na zadních sedadlech skákající−
ho autobusu, byly naše snahy korunová−
ny úspěchem teprve po dvou hodinách,
když jsme vytáhli konverzaci, podtrhli
v ní příslušné slůvko a odeslali ji směrem
k řidiči.
I přes uvedené tlumočnické vybavení
je však zpravidla problém zjistit odjezd
příslušného autobusu i vlaku. Veškeré
nápisy na nádražích jsou vyvedeny pou−
ze v čínštině a ujgurštině, zdaleka ne kaž−
dý umí číst čínské znaky a vaší výslov−
nosti čínských slov nerozumí už vůbec
nikdo. A tak se vám lehce může stát, že
po dvoudenní cestě autobusem vystoupí−
te v jakémsi městě a pořád nemáte jisto−
tu, zda jste se ocitli tam, kam jste chtěli
původně jet. Vyplatí se proto zakoupit si
ihned po příjezdu mapu oblasti s popi−
sem v čínštině.
I přes uvedené jazykové problémy je
však o turistův pobyt v Sinťiangu dobře
postaráno. Při trošce snahy a štěstí se lze
obvykle bez problémů ubytovat v hotelu
určeném pro cizince (ubytování v oby−
čejném hotelu i přespání v soukromém
bytě režim přísně zakazuje), kde se cena
pohybuje kolem 40 juanů (asi 200 Kč).
Součástí hotelového pobytu je neustálá

Turpan 16 juanů, Kuča–Guldža 160
juanů. Vojenské hlídky jsou rozmístěny
prakticky na každé komunikaci a pod zá−
minkou údajného pašování zbraní pro−
hledávají každé vozidlo a každou kabel−
ku, což se v případě, že autobus je plně
obsazen Ujgury, neobejde bez surových
kopanců a bez šťouchání nabitým samo−
palem do žeber. Některá města, ve kte−
rých pořád ještě převládá ujgurské oby−

vatelstvo nad čínskými přistěhovalci
a nepokoje v nich jsou tudíž častější, jsou
podle některých informací uzavřena
(např. Chotan).
Nádherný Ťan Šan, stoupající z praše
a písků pouště až k vrcholkům pokrytým
věčným sněhem – zřejmě to nejzajíma−
vější pro našince cestujícího do Sinťian−
gu – je právě z důvodů napjaté situace
v oblasti jen obtížně dostupný. Kromě
několika vyloženě turistických oblastí je
nutno pro pobyt v horách obdržet zvlášt−
ní povolení od místní policie, což je při
neznalosti čínštiny prakticky nemožné.
Pokud vás zadrží policie v zakázané zó−
ně, může vám podle čínských předpisů
udělit pokutu ve výši 130 amerických
dolarů.

SINťIANG
– RESTAURACE 48 NÁRODŮ
I když neumíme žádný z místních ja−
zyků a nepovede se nám orientovat se ve
spleti národů, nárůdků a etnik s jejich
historickými peripetiemi, je zde naštěstí
něco, co promlouvá ke každému stejným

dílem bez rozdílu původu a vyznání –
a tím je žaludek. Usadíte−li se v některé
z pouličních vývařoven slavných kara−
vanních měst Turpan i Kuča, budou
všechny vaše smysly uchváceny pestros−
tí vůní a chutí, které se jim se samozřej−
mostí vlastní snad jen kuchyním orientu,
nabídnou. Lahůdky kazašské, tadžické,
mongolské, ujgurské, čínské a kdoví ješ−
tě jaké se před vámi pečou, dusí, smaží
a poté pojídají s takovou chutí a rychlos−
tí, která ani na chvíli nezavdává příčinu
pochybovat o tom, co je zdrojem pravé−
ho poznání a radostí cestovatele. Hovězí
na feferonkách, pilav, dlouhé i krátké
nudle, šašlik či šátečky s masem – to
všechno se zde podává v čínských mis−
kách prostřených na jednom stole. Jako
snad nikde jinde na světě – a jako všech−
no zde v Sinťiangu – i jídlo je totiž vý−
sledkem odvěkého setkávání národů na
karavanních stezkách a v pouštních
oázách. Setkávání, které obohacuje
všechny strany a které tudíž láká k ná−
vštěvě i každého dobrodruha.
IVO F. DOKOUPIL

Dobrodruh
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Dokončení z minulého čísla

TARAKÁNI (ŠVÁBI)

patří neodmyslitelně k Asii. Jsou to
skoro úplně neškodní brouci, kteří nade
vše milují cestování a vše, co s tím sou−
visí (jako jsou svačiny, špína, nedostatek
teplé vody) a mohli by tudíž být masko−
tem cest po Rusku. Budou vás, i když
často jen zcela nepozorovaně, provázet
v ubytovnách, ve vlacích, v obchodech,
na nádražích i v jídelnách. Jsou
světloplaší a většinou se dávají na po−
chod teprve až po setmění.

OPILEC (PJÁNYJ)

se vyskytuje všude tam, kam až sahají
hranice Ruska. Prochází nezměněn skrz
staletí a skrz všechny společenské třídy.
Potkáte ho nejčastěji v podobě vlakového
či nádražního opilce, který se znenadání
vynoří kdoví odkud, aby se do vás zavě−
sil, opřel se o vás a dýchal vám vodku do
tváře či recitoval básně. V každém přípa−
dě hledá parťáka s peněženkou, který mu
za to, že jej už nikdy neuvidí, dá na bu−
týlku. Tento slib ovšem nikdy nesplní.
Univerzální rada, jak se zbavit opilce ne−
existuje, osvědčilo se hrát mírně blbého
Američana, který neumí ani slovo rusky,
a držet se ve skupině, a rozhodně zbaběle
neopouštět toho, kterého si opilec vybral.

BELOMORKY

jsou supersilné papirosy „pjatovo sor−
ta“ (páté třídy) působící již po třetí ciga−
retě jako halucinogen. Je to vhodný dá−
rek pro opilce. Jsou pojmenovány po Be−
lomorsko–Baltském kanálu, který stavěli
vězni severoruských stalinských táborů
nucených prací – Gulagů. Na jejich kra−
bičce je tento kanál, dlážděný prý kostmi
ubitých vězňů, znázorněn. Tyto papirosy
kouřil i světoznámý Vlk, který honil za−
jíce.

DĚžURA (ZŘÍDKA I DĚžURNYJ)

Děžura je zvláštní a zcela specifický
tvor, vyskytující se v Rusku ve velice
hojném počtu. To ona ovládá svým pev−
ným hlasem a mírnou (či značnou)
nadváhou každé nádraží, každou kance−
lář či úřad, pokladnu, kómnatu oddycha
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RUSKO–ČESKÝ VÝKLADOVÝ
SLOVNÍČEK POUTNÍKA PO RUSKU
(nádražní ubytovna), čekárnu, vagón,
vlak – to ona ve skutečnosti ovládá Rus−
ko. Na ní záleží, zda cestovatel dostane
čaj, jízdenku, ubytování, zda po cestě
nezmrzne či se neudusí vedrem, zda mu
nepraskne močový měchýř či mu neuje−
de vlak, když shání něco k snědku na ná−
stupišti. Funkce děžury je zjevným pozů−
statkem matriarchátu u Slovanů a v cho−
vání děžury vůči cizincům právě rysy
mateřství naštěstí většinou zcela převlá−
dají. Děžura ja za svou práci placena, za−
tímco babulka vykonává takovouto funk−
ci zcela bezplatně. Obě dvě jsou díky své
všeobecné autoritě nejlepší obranou před
zloději a opilci.
Funkci děžury může vykonávat
i chlap, v tom případě hrozí nebzpečí, že
je notorickým opilcem a jeho činnost pak
spočívá pouze ve snaze sehnat co nejvíce
vodky a kamarádů k její konzumaci.

DIRÉKTOR
(TÉž STARŠIJ, RUKAVADÍTEľ,
MONGOLSKY DARGA)
je funkce, která zřejmě vzešla z hod−
nosti náčelníka kmene a je tudíž v Asii
hojně rozšířena. Každý chlap, který
v Asii dosáhne postavení, jež mu umož−
ňuje řídit a rozhodovat o osudech ale−
spoň dvou lidí, se automaticky stává di−
réktorem a není již nucen pracovat. Jeho
činnost spočívá v neustálém potřásání si
rukou se svými podřízenými či s podříze−
nými jiných diréktorů, v kouření zahra−
ničních cigaret, v pojížďkách služebním
autem, v přijímání či vymáhání dárků
a pozorností zpříjemňujících život, jimiž
podřízení dávají denně najevo oddanost
svému dargovi. Ten po uvedení do funk−
ce již není obyčejným člověkem, stává se
příslušníkem nadřazené kasty diréktorů,
kteří se vždy vzájemně respektují, při
každé příležitosti dávají najevo svůj od−
stup vůči obyčejným lidem, předbíhají se
ve frontách, nechávají si nejlepší kousky

NEZDENICKÝ SURVIVAL
aneb mistrovství sebe samého

21.–23.8.98 přivítala ves−
nička na úpatí Bílých Karpat
– Nezdenice – podruhé partu
dobrodruhů, kteří přijeli na
akci, na Slovácku ojedině−
lou. Nezdenický survival tu
uspořádal klub FAN–HOR
NEZDENICE a zprávu
o něm nám přináší jeden
z organizátorů závodu.
Na první pohled by se
zdálo, že pro drsňáky nejsou
Karpaty dost vysoké, hlubo−
ké a tvrdé. Je to klam. Stačí
trocha fantazie, nadšení a inspirace, dětský smysl pro hru a soutě−
žení a k tomu deštík a splašené stádo krav a nastane jev zvaný
„survival“.
Letos se sešlo jen 11 dvojic a tento „rodinný“ závod zabezpe−
čovalo 25 borců, auto a tři kola. Trať byla připravena pohltit asi 40
dvojic, takže trochu škoda. Počasí se nám krásně podivočilo, vy−
střídalo vše, co mohlo.
Sobotní etapa trvala přes deset hodin a byla plná překvapení.
Vzala dech i elitním dvojkám. Po startu přeběh pravěkého lesa, na
kolech extrémní sjezd (5 letů plavmo), jízda bez zábran, neboli bez
brzd dole kopcem a slalom v trávě. Následoval vzdušný traverz,
disciplína, která rozhodila i nejotrlejší drsňáky. Vysoko ve větvích
tenkých stromů bylo nataženo 60 metrů lana a muselo se to přelézt
v kuse. Pokračovalo se symbolovým orienťákem, přejezdem podle
map a popisů, lezením na hradbách, potápěním do tůně, hledáním
cvakaček ve splavech, v tmavých rourách… Další zprávu ukrýva−
la opuštěná chaloupka v lesnatých kopcích, následovalo roztlouká−
ní kokosových ořechů a mnoho podobných ptákovin.
Cykločasovka v příšerném blátě a stoupání na Mikulčin vrch
odrovnalo velké procento startovního pole. Jen někteří se tak ještě
utkali s orienťákem podle fotografie a zaházeli si z plující kanoe.
V cíli se však objevili všichni a ta tři písmena CÍL, to bylo slasti!
V neděli se zahajovalo v zatopeném lomu. Bylo potřeba přepra−
vit přes vodu těžké balvany a dál to byla stále samá voda: potápě−
ní, plavání se sirkami, běh korytem řeky, provazový žebřík a pak
podlezení mostu, další splavy a cvakačky v potocích, další voda,
prostě hotová hastrmánie. Končilo se orienťákem v hustém křoví,
na dně studny, lezením s kolem nahoru i dolu, přeletem nad vodní−
kovým hnízdem a hupsnutím do bazénu.
Závod dokončilo 7 párů a ty byly odměněny věcnými cenami
závratné hodnoty. Vítězi v mužské kategorii se stali Jan Šesták a
Vítězslav Švestka (Uherský Brod/Lhotka), v ženách Marie
Slováková s Jitkou Hauerlandovou (Luhačovice/Uherský Brod)
a v mixech Jana Hansliánová s Michalem Konvičným (Rožnov
pod Radhoštěm). Další ročník se bude konat až v roce 2000. Infor−
mace předáme také prostřednictvím Dobrodruha.
PAVEL MAN

masa a nejhezčí zajatkyně pro sebe či so−
bě rovné. Cizinec (inostránec) se může,
je−li dostatečně asertivní, rozhodný a dr−
zý, poměrně jednoduše vloudit do spo−
lečnosti diréktorů, kteří se občas rádi
chlubí přítomnosti exotického tvora na
svém dvoře. Na cestě po Rusku se nej−
častěji setkáváme s dargou ve funkci ři−
diče, děžury, náčelníka policie, náčelníka
sovětu, náčelníka pasové policie, náčel−
níka vlaku či nádraží.
Dargové si vždy vykládají zákony své
země ve svůj prospěch a kolem sebe
shromažďují houf přitakávačů, kteří do−
dávají rituálu vybírání poplatků, jež je
hlavním zdrojem příjmů dargy, punc le−
gality. Vyžadování stvrzenky je považo−
váno za znevážení osobnosti dargy a je−
ho funkce, a protože je darga zástupcem
nejvyššího chána na daném místě, i za
urážku Jeho. O bezúhonnosti dargy se ni−
kdy nepochybuje, protože všichni dobře
ví, že vše, co darga dělá, slouží ku pro−
spěchu všech a nikoliv dargy, jak by se
mohlo na první pohled zdát. A pokud to
někdo neví, darga mu to rád a rychle vy−
světlí.

VLAK (PÓJEZD), VAGÓN

je kulturně–společenská instituce, po−
hybující se maximální povolenou rych−
lostí 50 km/hod z jedné strany samoděr−
žaví na druhou. Umožňuje obyvatelům
Ruska navzájem obcovat, popíjet čaj, od−
počinout si od všednosti, uzavírat man−
želské svazky či nacházet nové přátele.
Ve vlaku skoro vždy (výjimkou jsou pří−
pady, kdy děžurou je chlap–alkoholik)
vládne příjemné domácké prostředí,
všichni jsou převlečeni z obleků do župa−
nů či tepláků, pobíhají po vagónu v trep−
kách s kouřícími konvicemi čaje, dívky
se svůdně rozvalují na lehátkách a zpod
přikrývek vystrkují různé části těla (vět−
šinou ty, o kterých jsou přesvědčeny, že
jsou nejhezčí). Správnou pohodu ve vla−

ROCKY MAN 1998

D

ruhý ročník jednoho z nejtěžších orientačních
duathlonů v ČR – Rocky mana – se jel letos 18. 7.
Z Klánovic u Prahy. Od loňska se nestačila vzpama−
tovat pěkná řádka borců, a tak jich letos na startu stanulo
podstatně méně. Přijeli jen ti nejotrlejší, nebo naopak ti, kte−
rým se nedoneslo, co to opravdu obnáší. Mezi odvážnými
byly i dvě ženy.
Trať se skládala z 5 km klasického orienťáku, 180 km jíz−
dy na horském kole podle mapy a nakonec 12 km horské
orientace. Každý by čekal, že závodníci nasadí umírněné
tempo, ale skutečnost byla jiná. Od startu se jelo nadoraz.
Všichni si hlídali své soupeře a zvlášť jednoho: Kamenáče.
Kamenáč (Zdeněk Laci−
ga) tenhle závod vymyslel
a je vlastně vyzyvatelem.
Podle pravidel závodu
každý, kdo ho porazí, zís−
ká zpět na naše poměry
docela vysoké startovné
(1000 Kč). Porazit Kame−
náče je navíc prestižní zá−
ležitost. Mladíkem byl už
před pěknou řádkou let,
ale někdy se zdá, že má
svůj sportovní zenit právě
před sebou.
Jak již bylo řečeno,
startovalo se z Klánovic
a v podvečer bylo mož−
no spatřit nejlepší borce
v Rokytnici nad Jizerou
v Krkonoších. Po asfaltu se jezdilo je−
nom občas a jelo se podle speciálně
k tomuto závodu vyhotovených map.
Od startu se brzy utrhnul loňský ví−
těz Jan Zurynek. V patách měl celých
11 hodin smečku chrtů, kterým se da−
řilo občas i trochu spolupracovat. Me−
zi ně, tedy Rygla, Macha, Bureše
a Gajdu se brzy dotáhl Kamenáč a pak
se nezadržitelně propracoval až na
druhou pozici. Tu si udržel až na sjez−
dovku ve Vysokém nad Jizerou. Tepr−
ve v posledních kilometrech ve strá−
ních nad Rokytnicí ho nakonec před−
stihl Jaroslav Rygl. Přiběhli do cíle
v odstupu pouhé půlminutky. Za další
dvě minutky byli v cíli Mach a Bureš
a pak postupně další. Závěrečné boje si
vychutnával v klidu Jan Zurynek, kte−
rý zvítězil s 38minutovým náskokem.
Příští rok je tahle „projížďka“ na−
plánována na 16. července.
– ďou –

ku vytváří bublající samovar, dostatečné
a neustále doplňované zásoby jídla a čas−
tý a vydatný spánek zlepšující trávení.

umístěna pošta, čekárna, kómnaty oddy−
cha (ubytovna), bufety, stolovaja (levná
jídelna), igróvyje avtomáty, policie, in−
formace, pokladny, lékárny – zkrátka
vše, co může znavený cestující potřebo−
vat. Na ruských nádražích (na rozdíl tře−
ba od našich) ovšem vždy vládne abso−
lutní pořádek, který udržují milicionéri,
tajní, děžury a babulky ve svorné spolu−
práci.

ČAJ, SAMOVAR, KIPITÓK

PRÁDLO (BELJÓ)

V každém vagónu děžura udržuje
oheň v samovaru, ze kterého si cestující
bezplatně odebírá kipitók (vařící voda)
a během několikadenní cesty připravuje
jednu konvici čaje za druhou. Prázdné
šálky od čaje pomáhají odměřovat čas,
který se navíc neustále mění podle časo−
vých pásem – často jsou právě šálky je−
diným svědkem toho, že čas vůbec ply−
ne, protože krajina za oknem je po něko−
lik dnů úplně stejná. Čaj rovněž pomáhá
nacházet nové přátele, kdežto o vodce je
známo, že tato nová přátelství prověřuje.
Pozn: Záchodky (tualét) ve vlaku jsou
zavřené vždy, když je cestující nejvíce
potřebuje.

VODKA (STOGRAMOV)

je národním ruským nápojem, který lé−
čí všechny nemoci těla i duše pravého Ru−
sa. Podává se ve sklenici o velikosti zava−
řovačky, protože pouze v tomto množství
dokáže neduhy zneškodnit, a pije se vždy
a zásadně do dna. Nejmenší poživatelnou
dávkou je v Rusku „stogramov“ (asi 2 dcl,
podle velikosti dostupné zavařovačky).
Jako příloha se „zakusyvajet“ nasolená
rybka, „ogurec“ (nasolená kvašená
okurčička) a chléb. Pití vodky je základ−
ním společenským rituálem, který se ode−
hrává při každé příležitosti, ve vlaku i na
lavičce v parku. Na tento rituál je nutno
býti při cestách Ruskem neustále připra−
ven, nejlépe plným žaludkem. Vodka je
i základním platidlem. Pokud platíte peně−
zi, často je částka přepočítávána na „bu−
týlky vodočky“.

NÁDRAžÍ (VAGZÁL)

je často centrem společenského živo−
ta celého městečka. V jeho budově je

se fasuje ve spacím vagóně, stojí 70
Kč (120 Rub) a skládá se z matrace, pol−
štáře, několika povlečení, deky a ruční−
ku. Zatímco povlečení a ručník jsou vždy
nově vyprané, o matraci a polštáři se to
zdaleka říci nedá, protože někdy svým
vzhledem a pachem budí dojem, že pa−
matují již cestu TGM vlakem do Vladi−
vostoku.

ZÁCHODKY (TUALÉT)

mají klasický asijský ráz jak co do
funkce, tak co do vzhledu a čistoty. Nej−
lepším způsobem, jak vykonat na tualétě
svou potřebu, je přizpůsobit se asijským
zvyklostem a ty evropské zanechat do−
ma. Je nutno vylézt opatrně na mísu opa−
třenou k tomuto účelu speciálními šlap−
kami a přidržovat se něčeho, co je zrov−
na v neustále se kymácejícím vlaku po
ruce. Tualét ve vlaku má oproti těm na
nádraží jednu neocenitelnou přednost:
poskytuje absolutní soukromí. Veřejné
záchodky v Rusku totiž často mají spole−
čenský charakter a probírat nejnovější
sportovní události dřepíc společně s part−
nery nad dírou v betonové podlaze je zde
věcí zcela běžnou.

ČAS

byl Rusku zcela evidentně vnucen
společně s jinými evropskými vynálezy
(vlak, domovník, daně, volby) a ještě zde
ani zdaleka nezdomácněl. Nikdo z do−
morodců dost dobře neví, k čemu by asi
tak mohl být dobrý. Jediný, kdo si s ča−
sem velice dobře rozumí, je vlak, který
zde nikdy nemá zpoždění, a tak je cel−
kem možné, že právě on čas po Rusku
rozváží podobně, jako to činí s poštou.
– IFD –

TERMÍNY ZNÁMÝCH LYžAŘSKÝCH
ZÁVODŮ V ZIMĚ 1999
21.–25. 1.

DOLOMITENLAUF – 27. ročník
Rakousko–Lienz, 25 a 65 km volná technika

21. 1.–1. 2.

10denní zájezd s účastí na lyžařských závodech Dolomitenlauf,
Lavaze Loppet, Marcialonga
Rakousko, Itálie

28. 1.–1. 2.

MARCIALONGA – 26. ročník
Itálie, Moena–Cavalese, 70 km volná techniky

5. 2.–8. 2.

KÖNIG LUDWIG LAUF – 28. ročník
Německo, Oberammergau, 25 a 55 km volná technika,
7 a 55 km klasická technika

10.–16. 2.

TARTU MARATON – 31. ročník
Estonsko, 63 a 31 km klasická technika

24.–29. 2.

FINLANDIA HIIHTO – 26. ročník
Finsko, Hameenlinna–Lahti
27. 2. – 42 km volná i klasická technika
28. 2. – 75 km klasická technika

10. 3.–15. 3.

ENGADIN SKIMARATHON – 31. ročník
Švýcarsko, Majola–Zuos, 42 km volná technika

18.–22. 3.

BIRKEBEINER RENNET – 62. ročník
Rena–Lillihammer, Norsko, 58 km klasicky se zátěží 3,5 kg
Bližší informace, případné zajištění účasti na adrese:
Ivana VIDIMOVÁ, Bukovinská 222, 190 17 Praha 9–Vinoř
tel., fax: 02–21082254, tel. 02––21082382
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RAID IGN – FRANCITAL – 1998

Tradičně na přelomu května a června
(o Svatodušních svátcích) se ve Francii
pořádá jeden z nejznámějších horských
orienťáků, dvoudenní „Raid IGN – Francital“.
Startuje se ve dvojicích (mužských,
ženských nebo smíšených) a mezi
dvěma etapami je v horách „bivak“.
Dlouhým orienťákům v horách

S

tartuje se hromadně (letos 2200
startujících!), více kategorií zna−
mená i více délek tratí. V součtu za
dva dny to bývá od 30 do 75 kilometrů.
Mapu v měřítku 1:25 000 dostanou zá−
vodníci krátce před startem a aby to ne−
bylo tak jednoduché, zakreslují si povin−
né kontrolní body podle zadaných sou−
řadnic.
Pořadatelem je Francouzská federace
orientačního běhu. Podobných soutěží je
ve Francii v letošním roce šest a tvoří tzv.
„Championnat de France des Raids“.
Francital byl současně prvním závodem
mezinárodního poháru „INTERNATIO−
NAL MARATHON ORIENTEERING
TROPHY 1998“ (viz rovněž DB č. 1/98).
Letos se pořadatelé rozhodli svůj ob−
líbený “raid„ uskutečnit v Pyrenejích.
Pro nás trochu z ruky, ale protože jsme
pořadateli osmého závodu zmíněného
poháru (v říjnu v Luhačovicích – GEM−
MA MARATHON ORIENTEERING),

(již jsme o nich několikrát informovali)
se teď začíná říkat „maraton orienteering“.
Pro startující je předepsáno povinné vybavení
jako stan, spací pytel, vařič a další.
Není se čemu divit, účastníci jsou na toto
své vybavení po dva dny zcela odkázáni
a jediné, co poskytuje pořadatel
v cíli první etapy, je pitná voda.

nedalo nám to. V Pyrenejích nasbírané
zkušenosti mohou mít pro pořadatele ce−
nu zlata, řekli jsme si a jeli.
Start byl umístěn v nadmořské výšce
1970 m n. m. Z tohoto místa se běželo na
skutečný mapový start 2500 m, což nás
překvapilo, ale zřejmě to
mělo pro pořadatele ně−
jaký zásadní vý−
znam. Celá první
etapa byla jedno−
duchá, jen okolní
zasněžené vr−

cholky Pyrenejí napovídaly, že se pohy−
bujeme v kouzelné krajině. V noci na−
padl na hřebenech sníh, ale proti očeká−
vání bylo v průběhu 1. etapy slušné tep−
lo. Možná také proto, že nás pořadatelé
brzy po startu nechali sestoupit až na
1550 m n. m. Všechny naše tři
dvojice startovaly v katego−
rii „mix“ na trati označené
jako „B“ s celkovou dél−
kou tratě 55 km. V prv−
ní etapě jsme vystou−

Horské orienťáky jsou ve Francii nesmírně populární.
pali nejvýše do nadmořské výšky 2129
m n. m. Bivak byl nakonec na pastvině
v nadmořské výšce 1860 m n. m. Aby−
chom doplnili ztracené síly a na zítřek
měli lehké batohy, vařili jsme a vařili.
Do druhé etapy startovali od šesté ho−
diny nejlepší z prvního dne v handica−
pech a v 6.30 odstartoval zbytek závodní−
ků hromadně. Druhá etapa byla kouzel−
nější. Větší část byla v nadmořské výšce
nad 2000 m n. m. a procházela mezi
spoustou skalek, jezírek a močálů a byla
mapařsky náročnější. Slunce nesvítilo,
naopak po deváté padla mlha. Velmi

snadno se ztrácelo a bloudilo. Závěrečná
část závodu probíhala areálem lyžařských
sjezdovek. Našemu nejlepšímu mixu se
podařilo probojovat na třetí místo, a tak
jsme nezůstali bez „bedny“. Maruška
Slováková a Jirka Kalenda si ji vybojova−
li časem 9 hodin 16 minut a 57 sekund.
Další dva týmy se musely spokojit s 8.
a 9. místem, což do celkového hodnocení
poháru není zas tak špatné umístění.
Příští závody jsou ve Švýcarsku
a v říjnu u nás. O zkušenosti se rádi po−
dělíme v dalším Dobrodruhovi.
JIŘÍ ŠUMBERA

V OKOLÍ JIČÍNA SE SURVIVALOVALO

Další z tradičních
pořadatelů
survivalových
závodů v Čechách
– jičínský
universalista
Jaromír Tišer –
uspořádal svůj
letošní „survival“
o víkendu
19.–20. 9. v okolí
Jičína. Závod se
dle hlavního
sponzora jmenoval
HI–TEC SURVIVAL
a zúčastnilo se jej
86 závodníků,
rozdělených do
již klasických
kategorií MM, MŽ
a ŽŽ. O závodu
nás informuje
hlavní pořadatel.
Přinášíme rovněž
výsledky
nejlepších borců
všech kategorií.

SOBOTA

Probouzíme se do pěkného rána. Po
startu v 9.00 závodníci vyjíždějí na hor−
ských kolech na jakési cyklotrialové
technické kolečko. Za každý dotyk nohy
země obdrží trestnou minutu. Poté odklá−
dají kola a vyrážejí na fáborkovaný
okruh, na němž je čeká lanové přemostě−
ní a miniorienťák. Po této rozcvičce je−
dou na kolech pomocí mapy z Brad na
Prachov, Šikmou věž, Svinčici, k Maršo−
vu na stanoviště 1. Čeká je slanění, kros,
orienťák, přemostění, lezení či nošení ka−
mene. Závodníci ještě plni sil a adrenali−
nu v krvi rychle plní připravené disciplí−
ny, mění si maratonky za speciální le−
zečky či nášlapy a vyrážejí vstříc
dalšímu dobrodružství. Pomocí podrob−
né mapy Prachovských skal se dostanou
na značený okruh skalami a roklemi. Na
kole se jede přes Mladějov, Dolní mlýn
na Trosky, Újezd až k rybníku u hradu
Pařez.
Jízda na kajaku po rybníčku podle
plánu, orienťáček a zajímavý kros ubíra−
jí závodníkům další síly, kterých už
zdaleka není tolik, jako na začátku. Ná−
sleduje cyklistický přejezd přes Pra−
chovské skály až na Jinolické rybníky
a zde je připraveno další stanoviště–zá−
vodní. Závodníci usedají do kánoí
a absolvují nejprve slalomovou jízdu
mezi bójkami a dále jízdu po rybníku,
kde je nutné najít kontroly. Na závěr do−

stávají informaci o tom, kde se nalézá
poslední stanoviště. Následuje skutečně
drastické převýšení diretisimou na vr−
chol Přivýšina s kolem mnohdy i na ra−
menou. Lezecké stanoviště dokonale
prověřuje lezecké schopnosti všech zá−
vodníků. Z vrcholu se už všichni řítí do
toužebně očekávaného cíle na Bradech.
Vše funguje, až na jeden malý problém,
kdy nám aktivní houbař ukradl jednu
kontrolu. To však brzy napravuje vysla−
ná rychlá rota. První do cíle dojíždí Jára
Tůma s Janem Gajdou, horcí favorité ce−
lých závodů. Jejich čas z první etapy je
4.01 hod. Přijíždějí další závodníci, živě
diskutují, co bylo pro koho nejtěžší, kde
kdo udělal jakou chybu, kdo kde šel přes
řídítka či skákal ze skal, kde byla krize,
kde byl dojet soupeřem… V duchu se
projíždí ještě jednou celá trať. Dnešní
etapu dokončilo 42 dvojic, jedna vzdala
pro defekt na kole.

NEDĚLE

V 8.50 se celé startovní pole závodní−
ků seřazuje na louce pod lesem. Úderem
deváté vyrážejí jako na závodech Le
Mans ke svým strojům a absolvují fá−
borkovaný úsek na kole, poté běží to sa−
mé. Další část závodu tvoří OB se stano−
vištěm na Přivýšině. Zde se leze nejen po
skalách, ale i po stromech, provazových
žebřících a lanech. Dnešní kratší etapa
má svůj cíl opět na Bradech. O vítězích je
rozhodnuto, na trati je však ještě mnoho
těch, kteří přijeli spíše strávit pěkný spor−
tovní víkend v přírodě, než se honit za ví−
tězstvím. Počítají se celkové časy za oba
dva dny, vyhlašují se výsledky, udělují se
ceny. Vše pomalu končí. Závodníci uklá−
dají svá kola i unavená těla do aut, po−
slední slova rozloučení, ubezpečení, že se
za rok sejdeme zas při dalším ročníku
HI–TEC SURVIVAL – bude v Liberci.
JAROMÍR TIŠER

VÝSLEDKOVÁ LISTINA HI–TEC SURVIVAL
Brada u Jičína, 19.–20. 9. 1998

