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SUPER LOCK SYSTEM
„S třiceti letou zkušeností s trekovými 

holemi mohu potvrdit, 
že přestavitelný systém SLS je ten 

nejlepší a nejbezpečnější 
systém, kterému plně důvěřuji.“

Reinhold Messner

A hůl pevně drží!

Hůl drží!

Hůl povolena!

< OTEvříTzAvříT >

CO SE dějE
UvniTř HOLE?

360°

UdRží 
140 Kg 
TLAKU                       

720°

900°

Hmoždinka 
se otočením

roztáhne a tlačí 
na vnitřní stěnu  

hmoždinka 
povolena: žádný 
tlak na vnitřní 
stěnu

1x

2x

3x

✔ CERTifiKáT TÜv dO 140Kg TLAKU nA HůL

✔  jEdinEčné zAjišTění PROTi nECHTěnéMU
zASUnUTí: HůL SE nEzASUnE Ani Při 
nECHTěnéM POOTOčEní díLů O 360°

✔ všE PRO vAší ULTiMATivní bEzPEčnOST

Nordic Walking

Udrží bezpečně 
140kg tlak 

Trekking

nepovolí ani při 
otočení o 360°

Japanese Consumer 
Product Safety 
Association (CPSA)

Hole Leki používá Horská služba české republiky

LEKI SLS CZ A4.indd   1 1.6.09   12:28
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ardangervidda. Obrovská náhorní
plo‰ina s prÛmûrnou nadmofiskou
v˘‰kou hodnû nad 1000 metrÛ. Známá

sv˘mi drsn˘mi zimními podmínkami. MoÏná
právû proto si ji vybral Roald Amundsen, 
aby tu získal své první zku‰enosti se zimními
v˘pravami. Zvolil vskutku dobr˘ fundament
pro svÛj dobrodruÏn˘ Ïivot polárníka. První
v˘prava, na kterou se vydal spoleãnû se sv˘m
bratrem a jedním z pfiátel, mu jen shodou
‰Èastn˘ch náhod nepfiinesla smrt.
Zimní Hardangervidda, jak asi tu‰íme, ne-
snese srovnání s procházkou po teritoriu 
obhospodafiovaném podnikem Sady, lesy,
zahradnictví. Aãkoli se teploty vût‰inou po-
hybují do snesiteln˘ch -20 °C, doprovází je
zhusta nesnesiteln˘ vichr o vysok˘ch
rychlostech. Rozlehlé planiny neposkytují

mnoho místa pro pochod v závûtfií. Postavit
zmítající se stany je nûkdy nadlidsk˘ úkol 
i pro ‰estirukého Eduarda. KdyÏ náhodou
nûkde v dálce mezi chuchvalci vloãek uzfiíte
chatu, radost nad tímto nenadál˘m objevem
vás brzo pfiejde. Jste-li z Alp zvyklí alespoÀ
na nouzové noclehárny, tady na nû za-
pomeÀte. Chaty jsou neobsazené a dÛkladnû
uzamãené. Nic velkého tady neroste. Nic
malého tady nenajdete pod nánosy snûhu.
Kiosky se suven˘ry a smaÏákem v rozpe-
ãené housce tady nevedou. V‰echno, co si
odsud v zimû odvezete, je série fotek s nád-
hernû bíl˘m, úÏasnû monotématick˘m
pozadím, na nûmÏ se krãí nûkolik zkfiehl˘ch
a omrzl˘ch postaviãek. Víc neãekejte. Nûkdy
se ale stane, Ïe i z tohohle mála Ïije lidsk˘
duch po mnoho let. ■

NA VLASTNÍ   OČI

Text a foto: René Kujan

H
PO STOPÁCH VELKÉHO AMUNDSENA
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Staãí se podívat, jak vypadá vrchol SnûÏky dnes - absolutnû unikátní segment arkto-
alpinské tundry v 1. zónû národního parku je ponûkud "spotfiebován" stavbami a stáv
ající náv‰tûvností (pravda, lví podíl na tom má polsk˘ kosmodrom s havarovan˘mi 
UFO...). Teoretická kapacita staré lanovky je sice stejná jako navrhované nové, jenÏe
tûch hodin, kdy se nahoru vyveze 250 lidí, je teì podstatnû ménû neÏ u pfiípadné nové
lanovky. To pfiímo souvisí s tím, Ïe nová technologie s kabinkami je schopna bezpeãnû
pracovat i pfii hor‰ím poãasí a silnûj‰ím vûtru. V̆ sledkem je vût‰í náv‰tûvnost neÏ dne
s. Teoreticky ve ‰piãkov˘ den lanovkou vyjede 10 x 250 = 2500 lidí, potom je‰tû stovky
tûch, ktefií se tam vyhrabou pû‰ky (ano, jsou je‰tû takoví, co mají nohy...). 
A to hejno na vr‰ku je hodnû, nebo málo? Nechtûl bych to hodnotit. Jiří Hušek

Název ãlánku je v pfiímém rozporu s prohlá‰ením starosty: "Po mnoha letech jsme
dostali stavební povolení ke stavbû nové lanovky na SnûÏku. Souhlasil s tím i Krko-
no‰sk˘ národní park." Jan

Divím se, Ïe tam nechce pan starosta prosadit otevfiení nejv˘‰e poloÏené poboãky
McDonaldu v âR. Ti nebozí lidé, ktefií tam budou proudit po stovkách, budou jistû
tak unaveni, Ïe se budou potfiebovat rychle obãerstvit po tak nároãném a vysilujícím
transportu lanovkou :-) M.

AniÏ bych chtûl zlehãovat úrovaÀ devastace vrcholu na‰í nejvy‰‰í a nejpozoruhod-
nûj‰í hory, domnívám se, Ïe samotn˘ poãet náv‰tûvníkÛ není tou veliãinou, která 
o devastaci rozhoduje. Lidi jedoucí lanovkou pfiírodu devastují nejménû, utrmácen˘
poutník strhávající cennou vegetaci pfii neopatrné cestû dolÛ nejvíce. SnûÏka by po-
tfiebovala hlavnû opravu Jubilejní cesty (i kdyÏ ji Nûmci postavili pfied 100 lety su-
perkvalitnû) a pofiádnou dlaÏbu na vrcholu.  M. Z.

ítejte do elektronického zítřka! Kon-
glomerát Horydoly se zase o něco
rozrostl. Kromě časopisu, jenž držíte

v ruce, a internetového portálu Horydoly.cz,
který jistě dobře znáte, nás můžete využívat
na mnoha dalších místech.
Video je možné odebírat a sledovat na
YouTube.com. Číst články, diskutovat 
a dostávat aktuality ze zákulisí lze na Face-
book.com. Rychlé reportáže z vybraných
událostí jsou dostupné přes Twitter.com.   
Musíme se prostě smířit s faktem, že potiš-
těný papír se stává drahým a exkluzivním
zbožím. Pro mnohé je to už jasná minulost.
Proč by chodili do trafiky, nebo do poštov-
ní schránky, když mají fotky, videa i texty
na dosah jednoho kliknutí myši?
Jenže na druhé misce pomyslných vah je
příjemný pocit, když držíte časopis v ru-
kou. Listujete v něm, prohlížíte veliké foto-
grafie, čtete a sníte, kam vyrazíte o víkendu
nebo na dovolenou. To je argument proto,
abychom Horydoly stále tiskli a dělali vám
radost.
V tomto čísle je pro mě nejzajímavější ve-
selá pozvánka na lezení do Adršpachu od
autorky Verči a fotografky Jani. Zaujala mě
také fotoreportáž Michala Fanty z letecké
záchranky ve Švýcarsku.  Doufám, že si
vyberete i z dalších článků, které jsou ten-
tokrát zaměřené na turistiku a horolezectví
ve vysokých horách.
Přeji krásné léto, hodnotné výstupy na ho-
ry, zajímavé túry po hřebenech a bezpečné
návraty do údolí!
P.S.: Co si myslíte: Je ekologičtější tisknout
tisíce časopisů a rozvážet je ke čtenářům,
nebo udržovat v chodu internetový portál?
My to bohužel nevíme. 

V
P¤ÍJEMN¯ POCIT

Co si myslíte...

Kuba Turek, šéfredaktor

Na stránkách www.horydoly.cz jsem narazil na agresivní reklamu na firmu Sensor.
Chápu, Ïe vá‰ server potfiebuje peníze na provoz, ale povaÏuji za velmi neprofe-
sionální znemoÏnit klientÛm pfieãtení obsahu stránek. Prosím o zváÏení pouÏití
takov˘chto reklam. Miroslav Náprava

Znehodnocuje vám stránku jak˘si Petzl inzerát, kter˘ pfiekr˘vá text.
Petr Těšínský

Proã tam máte na úvodní stránce tu blbou flashovou reklamu na nûjak˘ obchod,
která nejde vypnout? To dokáÏe ãlovûka odradit... Jiří Pokorný

Poznámka redakce: Vydavatel financuje internetov˘ portál Horydoly.cz a ti‰tûn˘
ãasopis Horydoly pouze inzercí. KaÏdou reklamu (bez v˘jimky), kterou uvefiejÀu-
jeme na internetu, lze jednodu‰e vypnout podle mezinárodních konvencí
SdruÏení pro internetovou reklamu - kfiíÏkem vpravo nahofie. 

OCHRANÁ¤I BLOKUJÍ LANOVKU NA SNùÎKU (HORYDOLY 14.4.) 

HOROLEZECTVÍ V JARNÍM FIRNU (HORYDOLY.CZ 30.4.) 

REKLAMA NA WEBU (HORYDOLY.CZ/FORUM) 

Doporuãuji pár lehk˘ch wandÛ: 
Z Oberwalderhütte Gr. Bärenkopf,
v Kaunertalu Weißseespitze, ve 
Stubaikách Ostlicher Daunkogel 
a Zuckerhüttl. Nelze zapomenout 
na nekoneãné moÏnosti firnov˘ch 
ÏlabÛ rÛzn˘ch obtíÏností v Tatrách.

Vild
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ITALOVÉ ZAPLATILI 
NEUMANNOVÉ, ABY 
VYCHVALOVALA TRENTINO
"Snížit ceny v době krize umějí
všichni," je přesvědčený ředitel pro-
pagační agentury Trentino Spa z Itá-
lie Paolo Manfrini. "My se ale sou-
střeďujeme na udržení vztahů s ná-
vštěvníky a organizujeme širokou
škálu turistických produktů." K to-
mu si Trentino koupilo Kateřinu 
Neumannovou, aby lidem vyprávěla,
jak se jí líbí v Dolomitech.  Italská
propagační agentura Trentino Spa ji
angažovala, aby vychvalovala krásu
tamní krajiny, dobré jídlo a pití a ta-

ké přívětivost obyvatel. Ředitel
agentury vysvětluje: "Využíváme její
svědectví o Trentinu, na což máme
sepsanou dohodu." 

Text a foto: (kt)

OUTDOOR MAGAZÍN KOU-
PILA SPOLEČNOST BOREMI
Dosud neznámá vydavatelská 
společnost Boremi Invest nakoupila
v prvním  pololetí letošního roku ča-
sopisy Run o běhání, Puls o zdravém
životním stylu a její poslední akvizicí
je Outdoor magazín, který získala od
nakladatele cyklistických časopisů 
V-Press. Šéfredaktorem všech tří 
časopisů je nově Miroslav Honsů.
„Časopis Outdoor je přirozeným do-
plňkem časopisů Run a Puls oriento-
vaných na aktivní trávení volného ča-
su,“ uvedl pro Horydoly šéfredaktor.
„O krizi tištěných titulů se sice mlu-
ví již několik let, nicméně význam to-
hoto typu média pro čtenáře je stále
nepopiratelný.“                  Text: (kt)

TŘI NOVÉ HRANIČNÍ 
PŘECHODY NA ŠUMAVĚ

Turisté na Šumavě budou mít zase 
o trochu víc volnosti. Ještě letos
získají tři nové možnosti, jak pře-
cházet přes státní hranice mezi ná-
rodními parky Šumava a Bavorský
les. Přechodové body budou otevře-
ny v úseku mezi Debrníkem a Buči-
nou: Hirschbachschwelle – Poled-
ník/Javoří Pila, Blaue, Säulen/Mod-
rý Sloup, Březník, Siebesteinkopf –
Pramen Vltavy. Javoří pila a Březník
budou využívány pěšími turisty v ob-
dobí od 15. července do 15. listopa-
du každého roku. Vyloučen je vstup
se psy. Nesmí se sem vjíždět na ko-
le, na koni, ani v jakémkoliv vozidle.
Turistická trasa Siebenstein-
kopf/Pramen Vltavy bude otevřena
celoročně. Je určena také pouze pro
pěší turisty. Využívání stávajících
míst pro přechod státní hranice Fer-
dinandstahl/Debrník, Gsenget/Prá-
šily a Finsterau/Bučina pro pěší, 
cyklisty a lyžaře je bez jakéhokoliv
časového omezení. Hraniční chodník
zůstává přístupný od 15. srpna do
15. listopadu. 
Text: Jakub Kašpar. Foto: Petr Hubka

TREKING S LAMAMI 
V ALPÁCH

Lamy jsou v Alpách jsou cizinci. Do-
mov mají v Jižní Americe. V Tyrolsku
je však chová Karl-Peter Schneeber-
ger jako trekingové průvodce pro
své klienty.  Zvířata nejen nesou za-
vazadla, ale prý také dávají pocit
bezpečí. Schneeberger má ve své
nabídce různé túry od čtyřdenních
náročných treků přes Vysoké Taury
až po nenáročné dvouhodinové výle-
ty pro rodiny s dětmi po údolí. Po-
drobnosti na webu www.dolomiten-
lama.at.
Text: Miloš Matula. Foto: Tirol Board

PARNÍKEM NA SLAPY
Pražská paroplavební společnost za-
hájila plavební sezonu. Z Prahy na
Slapy a zpět jezdí parník každou so-
botu, neděli a ve svátek až do 13.
září. Celodenní lodní výlet startuje 
v 9:00 hodin v Praze na Rašínově
nábřeží. Parník staví na přístavištích
ve Zbraslavi, Měchenicích, na souto-
ku se Sázavou, v Mandátu a Štěcho-

PRÁZDNINOVÉ CYKLOMARATONY
O letních prázdninách startuje spousta maratonů pro horská kola, na
kterých závodí veřejnost s nejlepšími profesionály. Přinášíme přehled 
nejdůležitějších závodů do konce letošního roku.
4. 7. Drásal, Holešov, www.drasal.cz 
4. 7. Hornohradský cyklomaraton, Ozdín, www.cyklomaraton.sk
11. 7. Krkonošský maraton, Lomnice n.P., www.krkonosskymaraton.cz 
11. 7. Praha-Karlštejn, Praha, www.kolopro.cz 
18. 7. Přes tři vrchy Vysočiny, Horní Cerekev, www.trivrchyvysociny.info 
25. 7. Železné hory, Chrudim, www.kolopro.cz 
25. 7. Beskyd bike, Frenštát, www.beskydbike.cz 
1. 8. Pedál, Koštov, www.sweb.cz/kostovskypedal 
1. 8. Banskoštiavnický maraton, Banská Štiavnica, www.cyklomaraton.sk
1. 8. Šumavský cyklomaraton, Zadov, www.skisumava.cz 
1. 8. Krakatit, Dobříš, www.galaxy-bike.cz 
8. 8. Ještěd Tour, Liberec, www.kolopro.cz 
8. 8. Drtič, Kopřivnice, www.cykloart.cz/drtic
8. 8. Horal, Svit, www.cyklomaraton.sk
8. 8. Cyklošvec, Písek, www.galaxy-bike.cz
15. 8. Bobr Bike, Litovel www.bobrcup.cz
15. 8. Pálavský krpál, Pavlov, www.galaxy-serie.cz
15 .8. Oravský cyklomaraton, Dolný Kubín, www.cykloklubdk.sk
15. 8. Rusavská padesátka, Rusava www.rusavska50ka.com
22. 8. Moravský cyklomaraton, Leština, www.cyklomorava.cz 
22. 8. AM bikemaraton, Karlovy Vary, www.ambike.com 
22. 8. Pahorkáč, Rumburk, www.pekloseveru.cz 
15. 8. Podkrkonoším, Lázně Bělohrad, www.maratonpodkrkonosim.cz 
15. 8. Oravský MTB maraton, Dolný Kubín, www.cykloklubdk.sk
15. 8. Dubnický maratón, Dubnica n.V., www.maraton.sk 
29. 8. Náměšťský cyklomaraton, Náměšť, www.sokolisti.org
29. 8. Zelená stopa SNP, Banská Bystrica, www.cyklomaraton.sk 
5. 9. Priessnitzova šedesátka, Jeseník, www.kolopro.cz 
5. 9. Babí léto, Chrastava, www.bbl.spinfit.cz 
12. 9. Krušnohorský cyklomaraton, Osek, www.pekloseveru.cz 
12. 9. Rallye Sudety, Teplice n.M., www.redpointteam.cz 
19. 9. Cyklobraní, Jevišovka, www.kolopro.cz 
19. 9. Pražská padesátka, Praha www.mohila.cz 
19. 9. Soběslavský maraton, Soběslav, www.galaxy-bike.cz 
26. 9. Oderská mlýnice, Odry, www.kolopro.cz
26. 9. Zručský maraton, Kácov, www.galaxy-bike.cz 
10. 10. Nova cup, Josefův důl, www.novaauthorcup.cz 
17. 10. Jesenický surovec, Jesenice, www.jesenickysurovec.cz
14. 11. Winter Trans Brdy, Lety, www.maratony.sportbusiness.cz

Text: (red). Foto: Cyklomaraton Tour



vicích. Do Třebenic pod Slapskou přehradou při-
jíždí ve 13:00. Zpět odjíždí v 15:00 a do Prahy
dopluje v 18:30. Na lodi je restaurace. Podrob-
nosti o plavbě na webu www.horydoly.cz/vy-
psat.php?id=4836. Text: (red)

JAPONSKÝ ÚTOK
Nejvyšší světové horolezecké ocenění Zlatý cepín
(Piolet d'Or) bylo po vynechaném ročníku inovo-
váno. Oceňují se čisté, etické a těžké výstupy.
Cenu Spirit of Exploration získali Kazuya Hiraide
a Kei Taniguchi (Japonsko) za prvovýstup 1800 m
vysokou jihovýchodní stěnou Kamet (7756) v in-
dickém Garhwalu. Horolezci poprvé vstoupili do
stěny, vylezli ji a v pořádku sestoupili. Cenu For
Commitment dostali Kazuki Amano, Fumitaka
Ichimura a Yusuke Sato (Japonsko) díky svému
prvovýstupu severní stěny Kalanky (6931) v in-
dickém Garhwalu, kde bylo potřeba uplatnit  ex-
celentní lezení alpským stylem v těžké stěně za
extrémních podmínek. Cenu For technical diffi-
culty ukořistili Simon Anthamatten a Ueli Steck
(Švýcarsko) za prvovýstup severozápadní stěnou
Tengkangpoche (6487) v nepálském Rolwaling
Himálaji, o který se pokoušelo už více družstev.

Text: (red)

ADAM ONDRA LEZE PRO BEAL
Český horolezec Adam
Ondra se dostal do elitního
lezeckého týmu Beal. Spe-
cialista na nejtěžší skalní
výstupy světa letos vstoupil
do kolotoče světového po-
háru v lezení na obtížnost
na umělých stěnách. Umožňuje mu to věk. Oče-
kává se, že ihned naskočí do špičky. Do uzávěr-
ky Horydoly vyhrál nejznámější boulderingové zá-
vody v Evropě Melloblocco. Adam Ondra byl za
loňský rok hodnocený jako nejlepší horolezec 
v České republice a získal cenu Rock Award na
závodech Rock Master v italském Arcu. V týmu
podporovaném výrobcem lan Beal se Adam Ond-
ra ocitl ve výjimečné společnosti. Vedle něho
jsou tam například legendy Patrick Edlinger 
a Francois Legrand, výkonní skálolezci Ramon
Julian a Dave Graham, závodník Alex Chabot, 
extrémistka Josune Bereziartu, závodnice Liv
Sansoz, superhvězda ženského lezení Lynn Hill,
inovátor Alex Huber, akrobat alpských stěn Ar-
naud Petit a mnozí další. Letošní úspěchy Ada-
ma Ondry sledujte na webu www.horydoly.cz-
/vypsat.php?id=12179. Text a foto: (kt)

VODÁCI ČISTILI OHŘI
Břehy řeky Ohře vyčistili vodáci mezi Nebanicemi
a Královským Poříčím. Sedm desítek dobrovolní-
ků se sešlo ve vodáckém centru Dronte v Kyn-
šperku v sobotu 25. dubna. Po udělení instrukcí
nafasovali z půjčovny rafty, pádla, firemní trička

a svačinu na cestu. Pracovní rukavice,
plachty do raftů a igelitové pytle doda-
lo Povodí Ohře. Nasbíralo se materiálu
na celé nákladní auto, více než tři tu-
ny. Nejvíce bylo igelitu, PET lahví 
a pneumatik.    Text a foto: Míla Pražák

PRAHA: ČTVRT MILIONU CYKLISTŮ
Na bicyklu jezdí v Praze 250 tisíc lidí aspoň jed-
nou za měsíc. Překvapivě vysoké číslo odhalil
průzkum dopravního chování Pražanů agentury
GfK zpracovaný na objednávku Magistrátu. Nej-
více jim vadí nebezpečný a příliš hustý provoz.
Druhou největší překážkou rozvoje cyklistické
dopravy je podle nich nedostatečná síť komuni-
kací vhodných pro cyklisty a nemožnost bezpeč-
ně uložit kolo v cíli cesty. Výzkumu se účastnilo
988 Pražanů ve věku od 15 do 69 let. Text: (red)

TURECKÁ DOVOLENÁ NA JACHTĚ
8 333 km pobřeží, stovky kotvišť a nespočetné
přírodní pláže dělají z Turecka ráj pro každého
jachtaře. V kurzu je teď dovolená na tradiční tu-

recké dřevěné jachtě guleta s přídavným moto-
rem. Zajímavým tipem pro jachtaře je hlavní
město Istanbul. Příští rok se stane hlavním měs-
tem evropské kultury a při té příležitosti buduje
deset nových jachetních přístavů a v nich pět a
půl tisíce kotvišť. Na jižním pobřeží mezi Istan-
bulem a Antalyou se nachází nespočet nových
marin a přístavů západoevropského standardu. 

Text: Petra Dlabačová.  Foto: C. Wagner

PROPAD ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ
V českých hotelech a penzionech se za první
čtvrtletí roku 2009 ubytovalo 1,075 milionu za-
hraničních turistů. To je o 17 % méně než loni
ve stejném období. Nejhorší čísla za několik let
způsobilo především oslabení počtu návštěvníků
z tradičních zemí Německa, Velké Británie, Itálie
a Ruska.                             Text: Filip Remenec

DOLDYHO OBCHOD
Výrobce batohů Doldy se usídli v pražském
krámku, který před časem opustil internetový
obchod Bartsport. V činžáku u magistrály na
adrese Sokolská 19 lze koupit nejen kompletní
sortiment od Doldy, ale také lezečky a pohorky
Saltic, oblečení značek Tilak a Sir Joseph a další
doplňky. Obchod slouží mimo jiné také jako vý-
dejní místo a showroom pro zákazníky interneto-
vého shopu. "Nemáme vždy k dispozici všechny
barvy a vzory oblečení, ale základ je tu k vyzkou-
šení," říká vedoucí prodejny na Sokolovské ulici.

Text a foto: (kt)
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PRÁVĚ   TEĎ

dyž se Martin Minařík setkal na
Festivalu Alpinismu v Praze se
slavným horolezcem Kurtem Di-

embergerem, nechal si od něho vyprávět
o Dhaulagiri. "Řekl mi o ní v podstatě
všechno," nechal se slyšet Minařík, když se před rokem
vrátil z vrcholu této osmitisícové hory. "Zapomněl jenom
na jedno, zapomněl mi říct, jak je ta hora obrovská."
Letos se vydal na Annapurnu. Spolu s horolezeckou part-
nerkou ji vylezli, ale k návratu měla už sílu jenom ona. 
Martin Minařík patřil ke špičce českých horolezců. Vy-
stoupil na osm ze čtrnácti osmitisícových vrcholů. Stál
na špičkách Manaslu (8163), Kangchenjunga (8598),
Broad Peak (8047), Shisha Pangma (8046), Cho Oju
(8201), Lhotse (8516), Dhaulagiri (8167) a na ne-
šťastné poslední Annapurně (východní vrchol 8016).
Jeho výstupy nevynikaly nejvyšší obtížností, ale čisto-
tou stylu. Vždy lezl v malých výpravách, někdy sólo 
a snažil se o alpský styl bez pomoci cizích fixních lan 
a výškových nosičů.  ■

K

Text: (kt). Foto: Archiv M.M. a Horydoly

âIST¯ ALPSK¯ STYL
BYL MINA¤ÍKOV¯M
RUKOPISEM
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LEZENÍ

PAŠINKA
Na Pašince, neboli skále u Kohoutova mlýna na Kutnohorsku se hýbají 
některé velké kameny. Největší problém je na populární Údolní cestě. 

BOŘEŇ
Populární koza na Bořeni přežila další
zimu. Běhá po vrš-cích skalních pilířů
především v Jižním prostoru. Není
vhodné ji plašit, ačkoliv je na pohyb 
horolezců zvyklá.

DĚVÍNSKÉ POLESÍ
Na Havířské věži u Máchova jezera je uvolněný velký
vrcholový blok, ve kterém je zatlučený slaňovací bor-
hák. Pozor tedy při dobírání i slaňování. 

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NA PÍSKOVCÍCH 
Pro příznivce pískovcového lezení je na 
www-horydoly.cz/horolezci k dispozici jednoduchá
mapku, která řekne, zda má cenu vyrazit do vybra-
ného skalního města. Mapa kombinuje dešťové údaje
z radarů Českého hydrometeorologického ústavu a závazné podmínky pro
lezení podle vlhkosti a měkkosti konkrétních skal. Někde je totiž možné
lézt již pár hodin po dešti a jinde je tak zvaný podešťový limit až 72 hodin.
Autorem programu je Jan Tattermusch a systém provozuje Český horole-
zecký svaz.
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Český horolezecký svaz obdržel dopis Správy chráněné krajinné oblasti
Labské pískovce, obsahující zamítavé stanovisku k používání magnézia
v této oblasti. Požadavek sice není právně závazný, neboť povolení 
k provozování horolezectví v Tisé, Ostrově a v Labském údolí zákaz
používání magnézia neobsahuje, ale svaz žádá všechny horolezce, 
aby se v těchto klasických oblastech používání magnézia vyvarovali.

LABSKÉ PÍSKOVCE

BROUMOVSKÉ SKÁLY
Rozsáhlé pískovcové skalní město Broumovské skály je zakázané pro horo-
lezectví. Lezení tu sice správa chráněné krajinné oblasti povolila po jed-
nání s Českým horolezeckým svazem, ale proti tomu se odvolala Česká
ornitologická společnost. Kdy bude lezení zase povolené, není možné 
odhadnout.

DRÁBSKÉ 
SVĚTNIČKY
Známá pískovcová věžka
Pinta v oblasti Dráb-
ských světniček spadla. 
Už si na ní tedy nikdy
nezalezeme.

Text a foto: Horydoly
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BALDOVEC
www.baldovec.cz, camping Rozstání
BEROUN
Stadion
BÍLOVEC
www.gmk.cz, gymnázium, 17. listopadu 526
BLANSKO
Sport centrum Lažánky 
BOLATICE
zs.bolatice.cz, základní škola, Školní 9
BOROVICE
www.arb.cz, rekreační areál Lites
BRNO
www.cesa.vutbr.cz, Centrum sportovních aktivit,
Kolejní 2
www.fleda.cz, Fléda, Štefánikova 24
Horolezecké centrum, Rázusova 70 (ve výstavbě)
www.kotelna.borec.cz, Kotelna, Moravské 
náměstí
www.rajce.cz, Rajče, Kounicova 22
lisen.sdb.cz, Salesiánské středisko, Kotlanova 13 
BROUMOV
Tělocvična
BŘECLAV
www.palavskyvesak.com, Orel, Veslařská 1 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
www.arealsportu.cz, Areál sportu, Dr. Veselého
754
ČERNOŽICE NAD LABEM
www.bluecave.info, Bluecave, Generála Svobody
ČESKÝ BROD
zscesbrod.galance.net, základní škola, Žitomíř-
ská 885
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Gymcentrum, Pražská 19
www.hosport.cz, Hosport, Dolní 196
www.stenalanovka.cz, Lanovka, Lannova 2
SKP Policie, Kubatova
Sokolovna
www.pavouk.wz.cz, základní škola, Oskara Ne-
dbala
DĚČÍN
Club Beseda, Bělá 
DĚTENICE
Sokolovna
DOBŘÍŠ
Shock sport, Školní ulice
DOLNÍ CHŘIBSKÁ
Prowide Wall, sokolovna 
DOMAŽLICE
www.ho.domazlice.cz, Stará vodárna, cyklos-
tezka do Havlovic
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
www.vector.cz/hodk, základní škola, Elišky
Krásnohorské
FRYŠTÁK
frystak.sdb.cz, DIS, Ignáce Stuchlého 26/27
HAVÍŘOV
Impuls, Prostřední Suchá, U Hřiště 136/1324 
HAVLÍČKUV BROD
www.roadoutdoor.com, základní škola, Wolke-
rova
HEJNICE
www.horohejnice.webzdarma.cz, základní škola
HOLEŠOV
www.horolezci-rum05.wz.cz, základní škola
HORAŽĎOVICE
bazen.horazdovice.cz, Aquapark, Sportovní 1052
www.airpoint.cz, Balvan, Zářečská 1055
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ 
www.hohohorice.cz, gymnázium, Šalounova
2164 
HOSTINNÉ V PODKRKONOŠÍ
Gymnázium
HRADEC KRÁLOVÉ
www.stenahk.cz, DAP, Brněnská 302

www.fit4fun.cz, Fit4fun, Víta Nejedlého 1063
HRONOV
www.hockclimbing.com, Bouldrovka
HRUŠOVANY
Sokolovna, Malinovského 382
CHOCEŇ
Základní škola, Svatopluka Čecha 1686 
CHOMUTOV
www.horoklub.cz, Dům dětí a mládeže
JABLONEC NAD NISOU
Skatepark u bazénu
JESENÍK 
www.gymjes.cz, gymnázium, Komenského 281
www.zsjesenik.cz, základní škola, Nábřežní ul.
JIČÍN
www.lkp.cz, základní škola, Poděbradova 18
JIHLAVA 
www.zsrosi.ji.cz, základní škola, Evžena Rošic-
kého 2 
JINDŘICHÚV HRADEC
www.fit-studio-eden.cz, Eden, Jarošovská 55
KADAŇ
www.horoklub.cz, gymnázium, ulice 5. května

KLADNO
www.hokok-kladno.wz.cz, Lezecké centrum,
Třída sportovců
KUŘIM
www.lezeni.cz, LSD, Tyršova 480
KUTNÁ HORA
www.gymkh.cz, gymnázium, Jaselská 932
LANŠKROUN
www.stena-lanskroun.wz.cz, základní škola,
Nám. A.Jiráska 139
LIBEREC
lezecke.centrum.sweb.cz, Lezecké centrum,
Dlouhý Most 17
www.fp.vslib.cz/ktv, Technická univerzita, 
Na Bohdalci 715
Jakub, Svojsíkova
www.makakbar.cz, Makak bar, Šlikova 225 
www.squasharena.li, Squash Arena, Olbrachtova 820
U Karešů, Na Bohdalci 346
LIPNO
www.sportarenalipno.cz, Sport Arena, Lipno
Point
LITOMĚŘICE
Areál Vod-ka 
LOMNICE NAD POPELKOU
www.holomnice.cz, sokolovna
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
www.homt.xf.cz, základní škola, Palackého ul.
MOST
www.lokomotiva.wm.cz, Lokomotiva, 
Ke koupališti 4
MŠENO
www.mestomseno.cz, sokolovna 
MÝTO
www.club-sladovna.cz, Sladovna, Vojtěšská 245 
NÁCHOD
SPŠ Stavební, Pražská 931
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
www.hovrch.info, U Škaldů

NOVÝ BOR
Jiskra, U koupaliště 1391
OLOMOUC
www.9a.cz, 9a, Třída 1.máje 44
www.kho.cz, základní škola, Heyrovského
www.lezecke-centrum.cz, U Pajka, Karolíny
Světlé 14 
OPAVA
www.bcbar.cz, Boulder Cave, Polní 1 
atlas.opava.cz, zemědělská škola, Purkyňova 12
ORLOVÁ 
Gymnázium, Masarykova 1313
OSTRAVA
www.cdusport.cz, CDU, Charvátská 10
www.scarpa.cz/stena, Eliass, Hrušovská 20
www.leblok.cz, Le Blok, Nádražní 66
OTROKOVICE
www.lezecke-zavody.wz.cz, základní škola, 
ul. Jana Žižky
PARDUBICE
www.gekon-boulderbar.cz, Gekon, 
Sladkovského 505 
www.hcentrum.net, H-centrum, 
Staré Hradiště 197
www.pardubice.sdb.cz, Salesiáni, Zborovské
nám. 2018
PLZEŇ
www.bouldercafe.cz, Boulder Café, Americká 8
k2.lezec.cz, K2, Kollárova 2
www.tjloko-plzen.cz, Městská sportovní hala,
Úslavská 75
www.lezec.cz/oddi, Sauna, Klatovská 51
www.skodasportpark.cz, Sport park, 
Malostranská ul.
POLICE NAD METUJÍ
www.hkostas.wz.cz, sokolovna
POLIČKA
climbingwall.sweb.cz, základní škola, 
Švermova 401
PRAHA
www.adrenalinepit.cz, Adrenaline Pit, 
Václavské nám. 13 
www.bouldervsiti.cz, Boulder v síti, 
Bořivojova 104 
www.boulder.cz, Boulder bar, U Výstaviště 11
www.squashpark.cz, Cibulka, Fabiánova 1134 
Eset, Korunní 53
extremplus.webpark.cz, Extrem Plus, Mahenova 8
www.taiko.cz, základní škola, Gutova 39 
www.gjk.cz, gymnázium, Parléřova 2 
www.utvs.cvut.cz, Juliska, Pod Juliskou 4 
www.lokalblok.cz, Lokal Blok, Nám. 14 října 10 
Lužiny, Bellušova 1877
www.stenaholesovice.cz, Mammut, Bubenská 43 
zspolesna.webskoly.cz, základní škola, 
Polesná 1690
www.namche.cz, Namche, Heydukova 6 
Opatov Wall, sjezd z brněnské dálnice na Chodov 
www.spinclimbing.cz, Spin Climbing, 
Herrmannova 24 
www.stena-ruzyne.com, Ruzyně, Drnovská 19
sasmkob.sdb.cz, Salesiánské středisko, Koby-
liské náměstí 11
www.smichoff.cz, Smíchoff, Křížová 6 
www.sportcentrumevropska.cz, Sportcentrum
Evropská, José Martího 31
www.spsgocar.cz, SPŠ stavební, 
Družstevní ochoz 3 
www.suz.cvut.cz, Strahov, Vaníčkova 7
www.ultraant.com, Ultra Ant, Týnská 17
www.vse.cz, Vysoká škola ekonomická, 
Winstona Churchilla 4
troja.kanoe.cz, White Water Centre, vodácký
kanál Troja 
Záběhlice Jakub, Práčská 

PRACHATICE
Tatran, sportovní hala
PROSTĚJOV
lezenipv.wz.cz, gymnázium, Kollárova 3
PRYSK
Obecní úřad
PŘEROV
www.basecampprerov.cz, Base Camp, Kainarova 58
PŘÍBOR
www.jirka.mysteria.cz/lezeni/stena.html, Luna,
Dukelská 1346
PŘÍBRAM 
Mount Forest, U Kasáren 4
PUSTIMĚŘ
www.mujweb.cz/sport/splpust/stena.htm, 
sokolovna
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
stenaroznov.valachnet.cz, základní škola, 
5. května 1700
SLANÝ
www.fitstudiojitka.cz, Sambar, Stehlíkova 823
SOBOTKA
www.horolezeckastenasobotka.cz, Lezecké 
centrum, Sobotka 408 
SRBSKÁ KAMENICE
Zelená hospoda, č.p. 224 
STŘÍBRO
www.ddm-stribro.cz, Dům dětí a mládeže, 
Masarykovo náměstí 17 
SVIJANY
K2, sportovní centrum
SVITAVY
www.vodaasport.svitavy.cz, Voda a sport, 
Pražská 2
TÁBOR
www.stochejle.cz, základní škola, Klášterské 
náměstí 45
TEPLICE NAD METUJÍ
RP Holds Great, Horní 13
TRUTNOV
Základní škola, Komenského 399
TŘEBÍČ
alpintrebic.webnode.cz, Alpin, Benešova 585
TŘI STUDNĚ
Penzion Pegas
TURNOV
www.hruboskalsko.cz, TSC, Alešova 1865
www.zsturnov.cz, základní škola, Žižkova 518
ÚSTÍ NAD LABEM
Harlem, Na Nivách
PF UJEP, České mládeže 8 
www.usti.ymca.cz, YMCA, Drážďanská 106 
zssnp6.cz, základní škola Skřivánek, SNP 6
www.zsnestemice.cz, základní škola Neštěmice,
Národní 209
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
www.kcthoral.cz, Horal, V cakli
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
www.zssafarikova.cz, základní škola, 
Šafaříkova 726
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
stena.unas.cz, bouldrovka, areál Zbraně 
a střelivo
VELKÉ BÍLOVICE 
www.zsvelkebilovice.cz, základní škola, 
Fabián 1215
VRCHLABÍ
www.spartak-vrchlabi.cz, Tyršův dům, 
Tyršova 783
VSETÍN
luh.blog.cz, Centrum sportu, Luh 1544 
ZÁKUPY
www.lezenizakupy.cz, Boulder club, 
Náměstí Svobody
ZNOJMO
www.alpinic.cz, Sportovní hala, Husovy sady

UMùLÉ LEZECKÉ STùNY
Přinášíme nejobsažnější přehled umělých horolezeckých stěn v Čechách a na Moravě. V seznamu najdete spojení a adresy velkých
stěn i malých boulderovek. V seznamu jsou uvedené komerční i volně přístupné stěny pod střechou i venku na betonových zdech. (red)
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✔ Trigger Shark
  pro zapnuTí a vypnuTí

pouTka během vTeřiny
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✔ inTeligenTní SySTém 
 pro nejjednodušší zacházení

hole leki používá horská služba České republiky

Christian Neureuther & Rosi Mittermaier

„S LEKI jste vždy o krok napřed!“

SySTém pouTka no. 1
nordic Walking

LEKI NW CZ A4.indd   1 1.6.09   12:27



PÍSKOVCOVÉ   LEZENÍ

DO ÁDRU JSEM ODJÍÎDùLA
S VÍROU, ÎE POVùSTI O PO-
VAZE TAMNÍHO LEZENÍ JSOU
P¤EHNANÉ. DOMNÍVALA
JSEM SE, ÎE SE ZASLOUÎÍM
O DEMYTIZOVÁNÍ TÉTO
TAJUPLNÉ SKALNÍ OBLASTI,
JEJÍÎ JMÉNO SE KDEJAK¯
LEZEC BOJÍ VYSLOVIT. JAK
JSEM SE M¯LILA! JAK JSEM
BYLA NAIVNÍ!

MÁ V·E, BEZ âEHO SE OBEJDU
Text: Veronika Jecelínová. Foto: Jana Čacká 

Majestátní hlava skalní
vûÏe Starostová
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Dobrodružné lezení na
pískovcových skalách

TÉMA:
ADRŠPACH

dr‰pach lze charakterizovat
tfiemi slovy: spára, komín,
rajbas. V‰e, bez ãeho se pfii
lezení obejdu. Cesty tam
jsou tûÏké. Skuteãnû tûÏké.

V‰echny. Skuteãnû v‰echny. I ty lehké.
Procentuální zastoupení chytÛ v typické
adr‰pa‰ské cestû odhaduji na 0,7 %. Po-
kud tam chcete nûco vylézt, musíte do
toho nasoukat celé tûlo a následnû ho
rozedírat. Pokud máte dost vrstev oble-
ãení, mÛÏete doufat, Ïe na vrcholu vûÏe
na vás zbyde i nûjaká kÛÏe.

JE TO ÚCHYLNÉ?
O Ale‰ákov˘ch spárov˘ch úchylkách
jsem vûdûla, proto jsem zvolila první
den ve spoleãnosti Hrba a Mirka. Hrb
byl svûdomitû pfiipraven. Vybavil se
vlastnoruãnû vybran˘m seznamem 
ohvûzdiãkovan˘ch cest. S dÛvûrou
jsem se tedy odevzdala do jejich rukou.

TO SI UŽIJEME
Po náleÏitém dÛleÏitém okounûní pod
skalami a vrhání znaleck˘ch pohledÛ,
bez kter˘ch se nikde zaãátek lezby ne-
obejde, padla koneãnû volba na Babiã-
ãinu leno‰ku. Pohled na tu porostlou
stráÀ mou dÛvûru nijak nezviklal. 
Z druhé strany jistû povede nûjaká su-
per cesta... Cesta tam vedla. Odkapával
z ní zelen˘ hnis. Jani se na cestu zna-
lecky podívala, mrkla, u‰klíbla se, fiek-
la "tak si to uÏijte" a zmizela za Ale-
‰em hluboko do nûjak˘ch spár... Nad
tím komínem jistû zaãíná nûco bom-
bastického, jinak by se tam pfiece tak
nehrnuli? Nad komínem pfii pohledu na
to nelezitelné cosi jsem poprvé znejis-
tûla. Tehdy jsem zaãala váÏnû uvaÏovat
nad tím, Ïe i Hrb s Mirkem pravdûpo-

A

Lezecká v˘prava do Ad‰pachu
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VÝŠKA STĚN: AŽ 100 M
KDE TO JE: U TEPLIC 
NAD METUJÍ
SKALNÍ MĚSTA V OKOLÍ:
KŘÍŽOVÝ VRCH, TEPLICKÉ
STĚNY, BROUMOVSKÉ
SKÁLY

dobnû trpí nûjak˘mi úchylkami. To uÏ
ale bylo pfiíli‰ pozdû. Zbytek dne jsem
pod jejich vedením trávila rozedírá-
ním tûla.

KONEČNĚ NĚCO VELKÉHO
Po Babiããinû leno‰ce jsme strávili mno-
ho hezk˘ch nezapomenuteln˘ch okam-
ÏikÛ hledáním vûÏe s kouzeln˘m ná-
zvem Bojler pana Smaika, na kterouÏ-
to vûÏ mûla vést nûjaká pûkná cesta 
s hvûzdiãkou. Po nûkolika hodinách
prodírání se pralesem jsme koneãnû na-
lezli, co jsme hledali. ¤ada byla na Mir-
kovi, takÏe si tuto nádhernou ãtyfimetro-
vou linii mohl vytáhnout on. Celí spo-
kojení z takového úlovku pak Mirek s
Hrbem rozhodli, Ïe je ãas vylízt taky
nûjakou tu dominantu, aby se nefieklo. 
S Mirkem jsem se tedy vydrápala na
DÏbán, zatímco Hrb se nechal vlákat do
Ale‰ov˘ch spárov˘ch osidel. K veãeru
jsem s Ale‰em a Jani zamávala z Cukro-

varského komínu klukÛm, ktefií si do-
pfiávali odpoãinku na Starostovi. Ale
stejnû, co bylo Ale‰ovo VIIIc na nûjak˘
sjezdovce, jak se to jenom jmenovalo -
Kitzbühel - proti na‰emu Bojleru?

BUDE NĚJAKÉ PŘÍŠTĚ?
V nedûli padlo je‰tû pár spár, komínÛ,
rajbasÛ, sokolíkÛ a jin˘ch zvífiátek. Moc
si toho nepamatuju, jenom, Ïe se mluvi-
lo o nûjakejch Îelvách a Kobylkách.
V‰echno mi to spl˘vá, hlava se mi toãí 
a zamotává do obvazÛ, ve kter˘ch mám
omotané tûlo. Skrz obvazy prosakuje
krev. Své vûrné kalhoty s pláãem vyha-
zuji do popelnice. V noci se hrÛzou pro-
bouzím ve strachu, Ïe vypadávám ze
spáry. Nohy mi ‰kubou a ve tváfii mám
tik. Víkend skonãil a já se zotavuji 
z traumatu. Ale já to zvládnu, musím
b˘t silná.
Jak fiíkám, Adr‰pach má v‰e, co mohu
postrádat. UÏ se tam zase moc tû‰ím. ■

Veronika stoupá Janebovou
cestou na DÏbán VIIa

Míra leze do
ucha DÏbánu

Ale‰ák vzlíná
V˘chodní
spárou na
Dûdka VIIb



Pohoda u dobíracího
kruhu na vûÏi Vinetou



DALEKÉ    CESTY



avor‰tí bratfiiAlexander a Thomas
Huberové si tady udûlali svoje hfii‰-
tû. Na El Capitanovi mají zlezen˘

snad kaÏd˘ centimetr ãtvereãní a v‰echny
horolezecké v˘stupy nesãetnûkrát vykoná-
ny v rekordních ãasech jak zdola nahoru tak
snad i shora dolÛ. Na Ztraceném ‰ípu (Lost
Arrow) zbudoval svÛj poslední bivak i Mi-
roslav ·míd. Tímto parkem zkrátka kráãela
historie lezení.Akráãí tam dodnes. Pojìte
s ní kráãet taky. Tenhle zbytek pfiírody za to
opravdu stojí.

VRAZI A TI DRUZÍ
Jméno oblasti dali – patrnû ponûkud mi-
movolnû – Indiáni kmene MiwokÛ, kdyÏ
vítali v polovinû devatenáctého století bílé
osadníky zdû‰en˘mi v˘kfiiky: „Yo ´hemi-
te!“ (Jsou to vrazi!) Poetické jméno, Ïe?
První vût‰í ochránce pfiírody, jenÏ sem vo-
dil první turisty a kter˘ se také zaslouÏil o
zaloÏení zdej‰ího národního parku, byl
John Muir. Stalo se tak roku 1890 a od té
doby se tady pár vûcí zmûnilo. Z vût‰iny
zmûn Indiáni ani zdej‰í zvífiátka moc ra-
dost nemûli. Roãnû se sem pfiijede podívat
pfies 4 miliony turistÛ. Jsou tu vyasfalto-
vané silnice a jezdí tu turistick˘ shuttle
bus. V letní ‰piãce musí b˘t hlavní údolí
Yosemite Valley ãasto zcela uzavfieno pro
dal‰í vozidla, protoÏe je tu beznadûjnû
plno. Nejen auty, ale hlavnû turisty. A po
odpoãinku a relaxaci dychtiví pfiíchozí se
rázem ocitají v kotli pekelném.

STOVKY KILOMETRŮ TRAS
KempÛ tady mají celkem 15 s celkovou
kapacitou kolem dvou tisíc míst. Zdá se,
Ïe vût‰ina náv‰tûvníkÛ tu nepfiespává a
nevydává se na nûkterou znaãenou vy-
cházku nebo dálkov˘ trek. K dispozici tu
mají ‰lapálisté celkem 1300 kilometrÛ
cest. Nejkrat‰í z nich je ani ne kilometro-

v˘ ‰pacír k Yosemitsk˘m vodopádÛm.
Nejdel‰í má 60 km a je pojmenován po
uvûdomûlém praotci zakladateli jako John
Muir Trail. Na cestách samozfiejmû ãíhají
zlovolná zvífiátka a mstí se za naru‰ení po-
klidného Ïití. Komáfii, klí‰Èata, chfiest˘‰i,
pumy, medvûdi. Ti v‰ichni se staví v jeden
‰ik a nenechají spoãinout Ïádného pupka-
tého str˘ce v propocené ko‰ili s krátk˘mi
rukávy a ruksakem s ‰i‰kou salámu na ra-
meni. Ze v‰eho nejhor‰í ale nejsou kupo-
divu trpaslíci, n˘brÏ jistí prvoci Ïijící ve
vodû. A Ïijí pr˘ na celém jihozápadû, tak
proã ne tady. Napadají zaÏívací trakt ãlovû-
ka a u oslaben˘ch jedincÛ mohou pfiivodit
váÏné ohroÏení Ïivota. Nenechte se tedy
zlákat prÛzraãností vody zdej‰ích tokÛ a ra-
dûji vafite a vafite, aÏ pfievafiíte. Rozhodnû
zde neplatí pofiekadlo na‰ich star˘ch (a ji-
nak velice moudr˘ch) babiãek: „Mosá tam
nebyt, ‰ak Ïádné nevidím!“
Zdej‰í dominantou je pravdûpodobnû Half
Dome s 2695 m nadmofiské v˘‰ky. Seis-
mické a tektonické hrátky tu zpÛsobily, Ïe

do usazenin pronikly vyvfieliny, jeÏ vytvofii-
ly tvrd‰í jádro. Eroze tato jádra postupnû
obnaÏovala.Aaby toho nebylo málo, pfiidal
se pozdûji ledovec a zbrousil zdej‰í údolí do
typického „U“. Jedin˘ Ïulov˘ blok, kter˘
z nûj koukal, byl právû Dome. Tehdy je‰tû
ne poloviãní. JenÏe jak si to ledovec ‰inul
okolo, naru‰il Domu základnu do té míry,
Ïe se asi pûtina jeho masy zfiítila a nechala
tak vzniknout krásnû hladké plotnû pfies ce-
lou severozápadní stûnu.Abyste dosáhli
vrcholu, mÛÏete buìto pfiekonat 600 m vel-
mi nároãného lezení, nebo zvolit ponûkud
ménû nároãn˘ klettersteig na severov˘cho-
dû. Z údolí a zpût se budete muset poprat s
27 km a pfiev˘‰ením asi 1500 m. Vyhraìte
si rozhodnû cel˘ den a pfiipravte se na to, Ïe
vás budou bolet noÏiãky.

NAŠE DĚDICTVÍ
Mezinárodní organizace UNESCO zafiadila
národní park Yosemite mezi nejv˘znamnûj-
‰í pfiírodní památky, jejichÏ uchování pro
pfií‰tí generace je nanejv˘‰ Ïádoucí. ■
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Text: René Kujan, foto: Jaroslava a Vladimír Karenovi

KDE KDO - A AMERIâANÉ OBZVLÁ·Tù – HOVO¤Í O NÁRODNÍM PARKU YOSEMITE JAKO O NEJKRÁS-
NùJ·ÍM. T¤EBA O YELLOWSTONU ¤ÍKAJÍ TOTÉÎ. V AMERICE JE V·ECHNO NEJKRÁSNùJ·Í. O YOSEMITE
JE TO NAVÍC PRAVDA.

krásná zem nejen na pohled

B

MIRROR LAKE 
Pozůstatek po daleko větším
jezeře. Postupně se zanáší
sedimenty a koncem léta se
pravidelně téměř ztrácí. Okou-
zlující pohled do jeho klidných
vod a do zrcadlového odrazu
žulových velikánů zklidní a zo-
celí nejednu rozervanou duši. 

TUOLUMNE MEADOWS
Nádherná oblast horských luk
protkaných pavučinami malých
potoků s četnými meandry. Ve
vrcholném létě lze obdivovat
gigantické koberce pestro-
barevných květů. Tady

nemůžete udělat špatnou
fotku. I tou nejhorší dostanete
při prohlížení obrázků z dovo-
lené do kolen i toho nej-
cyničtějšího strýce. 

YOSEMITE FALLS
Yosemitský vodopád je nej-
vyšším vodopádem na severu
amerického kontinentu. Jeho

dvoustupňový proud má cel-
kovou výšku 740 m. Tudíž
hravě strčí do kapsy i mnohem
větší a známější bratry. 
Kampak na něj s Niagárou! 

YOSEMITSKÝ NÁRODNÍ PARK V KOSTCE



˘stava nazvaná Zemû a lidé
ukázala nejlep‰í snímky na
Staromûstské radnici v Pra-
ze. Bylo zajímavé sledovat
pfiím˘ souboj profesionál-

ních fotografÛ a nad‰en˘ch amatérÛ.
Mezi vítûzi nebyly vidût velké rozdíly, ale
na dal‰ích místech a zvlá‰tû mezi neoce-
nûn˘mi fotkami bylo jasné, Ïe profesio-
nálové mají na focení víc ãasu, praxe 
i moÏností pro dotaÏení sv˘ch zámûrÛ bû-
hem zpracování.
"Myslím, Ïe amatéfii mnohdy pracují tak,
Ïe dûlají vûci na poslední chvíli. Pfiiznám
se, Ïe i já jsem poslední den pfied uzávûr-
kou soutûÏe zjistil, Ïe musím fotky dodû-
lat a tak jsem to udûlal rychle," popisoval
bûÏnou praxi horolezec Petr Dani‰, kter˘
v minulém roãníku získal jednu z hlav-
ních cen a letos se dostal s jednou horole-

zeckou fotografií "jen" na Staromûstskou
radnici. 
Jin˘ zpÛsob práce volí Radek Severa:
"Jsem ãlenem fotoklubu Kontakt Hodo-
nín. Spoleãnû vystavujeme a vloni jsem
mûl i samostatnou v˘stavu." Podle jeho
Ïeny má v‰ak vût‰inu fotek v ‰uplíku.
"Ocenûní tady v Praze pro mû bylo velké
pfiekvapení," fiíkal nenápadn˘ tich˘ muÏ,
kter˘ získal cenu za krajináfiskou sérii.
Dal‰í poloamatér Jan Hocek sice uÏ vydal
nûkolik knih, ve kter˘ch hrály velkou roli
fotografie, ale povoláním je cestovatel.
Navíc vede cestovní kanceláfi a ãas mu
ubírají tfiíletá dvoãata. Ke svému ocenû-
nému snímku dodal: "Utrhl jsem se od
rodiny na pár t˘dnÛ do Peru. Byl to krás-
n˘ v˘let a udûlal jsem pfii nûm hezké fot-
ky. Snad je to na nich znát." 
V̆ bûr z 1054 fotografií od 103 autorÛ

trval odborné porotû cel˘ den. Závûreãné
udílení hlavních cen nebylo Ïádnou se-
lankou. Pozdû veãer se ostfie stfietly rÛzné
pohledy na témata, fotografickou práci 
i zpracování snímkÛ.
„Vztah k horám a pfiírodû je vûcí Ïivotní-
ho stylu a základního nastavení Ïivotních
hodnot,“ prohlásil na vernisáÏi v˘stavy
praÏsk˘ primátor Pavel Bém. „Jsem vel-
mi rád, Ïe prostfiednictvím unikátních fo-
tografií má ‰iroká vefiejnost moÏnost po-
chopit, proã stále vstupujeme do vy‰‰ích
nadmofisk˘ch v˘‰ek. ProtoÏe, jak fiíkáme
my horolezci: Kde je vÛle, tam je cesta." 
Horydoly jsou mediálním partnerem ·títÛ
Viléma Heckela.
Kompletní galerii vítûzn˘ch snímkÛ naj-
dete na www.horydoly.cz/foto.php

■

FOTOGALERIE

20 HORYDOLY

KDE JE VŮLE, 
TAM JE CESTA 

PRESTIÎNÍ SOUTùÎ FOTOGRAFIÍ Z HOR A ÚDOLÍ NESLA JAKO KAÎD¯ ROK JMÉNO
SLAVNÉHO âESKÉHO FOTOGRAFA VILÉMA HECKELA, KTER¯ SPOLU S CELOU

âESKOSLOVENSKOU HOROLEZECKOU EXPEDICÍ ZAHYNUL VE STEJN¯ OKAMÎIK ROKU
1970 JAKO PADESÁT TISÍC PERUÁNCÒ POD OB¤Í LAVINOU Z HUASCARÁN.

V

Text: (kt). Foto:  archiv Czech Photo a Horydoly, Cascade Design

Dcery Viléma Heckela pfiedávají cenu originál svého otce. Znám˘ horol.ezeck˘ fotograf
Pépé Piechowicz.

Porotci Andrej
Reiser a Martin
Frouz pfii práci. 

Porotce John 
Novis studuje

soutûÏní snímky. 
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JAN KO·ËÁL: Volejbalov˘ zápas. Základní tábor pod Annapurnou.

JAN CÁGA: Bio-nafta.
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1 - PETR PIECHOWICZ: El Capitan.
V˘stup na tisíc metrÛ vysokou stûnu
legendární cestou The Nose.

2 - LUKÁ· HRDLIâKA 
a PAVEL SVOBODA:
Ha‰ty ha‰ty ma‰ty ma‰.

3 - RENÉ JAKL: âesk˘ sever. Tisá.

1

2

3

RADEK SEVERA:
Krajina na Slovácku.
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JAN ·IBÍK: TûÏká práce dûtí na skládce Stung Meanchey Phnompenh.

MARTIN WÁGNER: âeská republika. Hradby hradu Orlík.

MARTIN WÁGNER:
TûÏba zlata.

JAN CÁGA: Krokod˘lí slzy.
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Text: Horydoly. Foto: Alpine Pro, Petzl, Horydoly, Samsonite, Azub, Cascade Design

Alpine Pro
7282

Univerzální softshellová bun-
da pro muže i ženy je vyro-
bená z voděodolného ma-

teriálu, odolává větru, je
prodyšná, pružná a má

anatomický střih. Vzadu
je prodloužená. V dolní

části je našitá manžeta
se suchým zipem. Veš-
keré zipy jsou nepro-

mokavé. Bunda je
vhodná především

pro běžné rekreační
outdoorové aktivity,
jako jsou výlety, vy-

cházky, sjezdové lyžo-
vání a skalní lezení.  

Info:
www.alpinepro.cz

Orientační cena:
1990 Kč

MSR Quick 2
S nádobím na vaření a stolování bývají při nenáročných

výletech i těžkých túrách často potíže. Zabírá hodně místa
a obtížně se hledá využití volného místa v něm při tran-

sportu v batohu nebo vodáckém vaku. MSR proto prodá-
vá jídelní a vařící set pod názvem Quick 2 System. Do

jednoho válce lze sestavit hrnec, pokličku a šálek.
Info: www.cascadedesigns.com

Orientační cena: 2335 Kč

Petzl Sama
Horolezecký sedací úvazek má střih i provedení na dlou-
hé horské túry. Pohodlí v něm je zaručeno nejen při leze-
ní, ale také v sedu anebo visu na stanovištích mezi jed-

notlivými lezeckými délkami. Samu lze používat také jako
sedák pro veškeré využití při lezení v přírodě i na umělých

stěnách. Podle velikosti váží 370-445 gramů. 
Info: www.petzl.com

Orientační cena: 1400 Kč
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Dahon Espresso
Skládací kolo nemusí vypadat jako omlácená eska s maličkými kolečky, ale klidně může dostat elegantní design
a dobré jízdní vlastnosti klasického horského kola. Espresso není určené na řádění v nejtěžším terénu, má totiž
pevnou přední vidlici, a proto je vhodné především na polní a lesní cesty,případně do města. Lehkost mu dodává
hliníkový rám, bezpečí zaručuje řazení a brzdy Shimano a pohodlí pneumatiky Kenda. Váží 13,3 kilogramu. Kolo

složíte několika pohyby do kufru auta, do autobusu, nebo třeba do sklepa.
Info: www.azub.cz

Orientační cena: 12 000 Kč

Petzl Verso
Horolezecká slaňovací a jistící 
pomůcka Verso je vlastně třetí

a půltá generace populárního Reversa. Je
o třetinu lehčí než Reverso3 a váží 57 gra-
mů. Jeho největší výhodou je, že prvolezec

může využívat samoblokovacího režimu,
když jistí druholezce. Stačí dotahovat lano 
a bezpečné jištění obstará Verso samo. Je

tedy vhodné především na lezení vícedélko-
vých horských výstupů v zimě i v létě, 

na skále, sněhu i ledu. Dimenzováno je 
na jednoduchá i dvojitá lana 

od průměru 7,5 mm.
Info: www.petzl.com

Orientační cena: 500 Kč

Popisované zboží vybírá redakce nezávisle na výrobcích, dovozcích a prodejcích. Stránka není placenou inzercí. Orientační ceny jsou uvedeny podle aktuální situace na trhu. 
Redakční testy si přečtěte na webu www.horydoly.cz/test.

Samsonite X
+ Travel Pack

Značka Samsonite se specializuje na ma-
nažerské kufry a kufříky už drahná léta.
Od loňska míří také na cestovatele. Její
model kufru na kolečkách a turistického

batohu X+ nabízí netušené možnosti.
Kombinuje možnosti objemného kufru

s pevnými přihrádkami třeba na notebook
nebo společenský oděv, outdoorového

batohu pro dlouhé treky a malého odepí-
nacího batůžku na jednodenní výlety do

města. Vše samozřejmě v nepříliš náročné
podobě. Kdo chce aspoň jednu z těchto

aktivit dělat pořádně, jistě si pořídí specia-
lizované vybavení.

Info: www.samsonite.com
Orientační cena: 7500 Kč

IFTAR Norway
Klasické sněžnice jsou poměrně leh-
ké, jednoduše se připevňují na jaké-
koliv pohorky a bez problémů je lze
přivázat na jakýkoliv batoh. Hodí se

především tam, kde se střídá hluboký
mokrý jarní sníh s odtálými úseky
cesty. Terén by při tom neměl být 

extrémně strmý. Hodí se tedy na ně-
které ledovcové túry v Alpách po celý
rok, ale v tuzemských podmínkách je

to pouze zimní záležitost. Oválný
bambusový rám, výplet z mrazuvzdor-
ného popruhu, spojený nerezovými

nýty - to je konstrukce, která se 
v Česku vyrábí už tři desítky let a stá-

le úspěšně. Váha páru sněžnic je 
1,15 kg a nosnost 100 kg.
Info: www.iftar.cz

Orientační cena: 1210 Kč
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DLOUHÁ 

MARTINKA
➜ Skály a skalky v české kotlině
nám připadají trochu malé. Táhne nás
to dál. Na východ, do čarokrásných
hor. Využíváme proto teplých a slun-
ných dní a rozhodujeme se pro výstup
na Gerlachovský štít. Martinka (nebo
též Martinovka) je sice jedna z horole-
zecky nejlehčích cest na Gerlach, ale
také z fyzicky nejnáročnějších. Pře-
svědčujeme se o tom na vlastní kůži.
V šest hodin ráno už navlečení do veš-
kerého oblečení, které s sebou máme,
včetně horolezeckých úvazků, stojíme
na Polském hřebeni (2200 m n.m.),
což ve skutečnosti není opravdový
hřeben, ale turisticky přístupné sedlo. 
Obdivujeme bílé moře mraků pod ná-
mi a těšíme se na právě vycházející
slunce. Ledová krusta ze severní stra-
ny hřebenu nám na optimismu moc
nepřidává, ale jsme horolezci a horo-
lezkyně a něco přece vydržíme.
Navazujeme se. Dostáváme se na
první vrchol Velický štít (2318) a pak
trochu pomaleji s jištěním shora do
Velického sedla (2295). Následuje Li-
tvorový štít (2413) a pod ním ukryté

Litvorové sedlo (2385). Pod námi sle-
dujeme nádherné výhledy na polskou i
slovenskou stranu. Slunce nás prohří-
vá natolik, že můžeme postupně od-
kládat svršky a pokračovat dál. 
Až na několik horolezců v dálce, kteří
si Martinku zkracují a vynechávají
první vrcholy, nepotkáváme živou du-
ši. Tedy lidskou. Několik ptáčků zatou-
laných na vrcholky hor, jednoho sviště

a na závěr ještě krkavce kroužícího
hladově nad našimi hlavami jsme za-
hlédli. 
Čas máme, zdá se, docela dobrý, ale
už teď víme, že celou trasu, i když je
lezecky opravdu snadná, za šest hodin
určitě nezvládneme. Lezeme totiž po-
ctivě všechny vrcholky a nic nevyne-
cháváme. Už se to zdá trochu dlouhé 
a únava stoupá, ale po dalších několi-

ka hodinách se před námi konečně
hrdě tyčí Zadný Gerlach (2606) 
a hned vedle něho tolik vytoužený
Gerlachovský štít (2654). Na vrcholu
Zadného Gerlachu se chceme zapsat
do vrcholové knihy, ale zjišťujeme, že
místo ní zbyla v krabičce jen igelitová
taška. Zloději se najdou nejspíš i mezi 
horolezci. Mezi Zadným Gerlachem
a Gerlachovským štítem se rozkládá

VYSOKÉ   TATRY
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Tetmajerovo sedlo (2593). Slézáme tedy pomalu k
němu, abychom si na závěr náležitě vychutnali onu
třešničku na dortu, náš dnešní cíl. 

POSLEDNÍ OSTRÝ HŘEBÍNEK 

Z TETMAJEROVA SEDLA

Jsme notně znavení a dehydrovaní. Zásoby vody
jsme podcenili. Přesto se na poslední, a zároveň nej-
hezčí část výstupu všichni těšíme. Chyty a stupy
jsou poměrně časté, tak jako téměř na celé dnešní
trase, a výstup nám nedělá větší problémy. Jen ty
skalní bloky kdyby se tolik neuvolňovaly. Nejexpono-
vanějších se z celé Martinky se ukazuje posledních
sto padesát metrů hřebene k vrcholovému kříži Ger-

lachovského štítu (2655). Jsme sice jištění už na
poměrně krátkých vzdálenostech, ale pohled na jed-
nu stranu do sedmisetmetrového a na druhou zhru-
ba čtyřsetmetrového srázu mi nedělá úplně dobře. 
V šest hodin večer si gratulujeme, posilňujeme, fotí-
me vrcholové snímky a pomalu se ubíráme k sestu-
pu Batizovským žlebem. Nechceme ho slézat dolů za
úplné tmy. Ještě že Michal už na Gerlachu byl a tro-
chu si pamatuje cestu dolů. 

NOČNÍ SESTUP 

DO BATIZOVSKÉ DOLINY

My ostatní bychom se asi těžko zorientovali a nezna-
lostí terénu bychom si túru pořádně prodloužili. Jelikož

na začátku sestupu vidíme ferátové řetězy, rozhoduje-
me se po nich slézt už bez jištění. Řetězy bohužel po
krátkém úseku končí (o tom, kdo je odcizil, můžeme
jen spekulovat) a cesta dolů začíná být opravdovým
"potěšením." Nechápu, jak tudy mohou chodit turisté. 
Už za úplné tmy se dostáváme k potoku, kde můžeme
konečně načepovat trochu vody a občerstvit se na zpá-
teční cestu. K Batizovskému plesu dorážíme okolo de-
sáté hodiny. Teď už nás čeká jen Tatranská magistrála
a nějaké tři hodiny do Polianky. Nikdo 
z nás už nemyslí na nic jiného než na svoje bolavé tělo
a na odpočinek. Po devatenácti hodinách chození a le-
zení si ho opravdu zasloužíme.

Text: Petra Vaňková. Foto: Zdenko Janoška

ĽADOVÝ ŠTÍT
➜ Průzračný vzduch, bizarní mraky a barevné doli-
ny zanechávají úžasný dojem. Takové dny si turisté
pamatují celý život. Může ale napadnout sníh, skála
namrzne, nebo se hory schovají do neprůhledných
mraků. S tím vším je nutno počítat při výstupu na
třetí nejvyšší tatranský vrchol Ledový štít. Snídaně
na Téryho chatě se podává v šest hodin. Okolo se-
dmé přicházejí vůdci a zdraví klienty. V osm je cha-

ta prázdná, turisté i horolez-
ci jsou na cestě ke svým cí-
lům. My jdeme Dolinou Pěti
Spišských ples. Máme to nej-
dál, kam lze od Térynky vyra-
zit. Obcházíme jezera, klopý-

táme v suti, proplétáme se mezi obrovskými balva-
ny. Odspoda nebylo nic vidět, ale najednou se 
v jednolité hradbě skal objeví schůdné travnaté
úbočí. Úmorný kopec. Vyšlapaná kozí stezka nás 
vynáší na Ledovou priehybu. Je to široké sedlo, ne-
bo spíš hřeben, ale konečně máme za sebou nej-
horší. Nepřetržitě jsme šli tři hodiny do kopce. 
Nějaké převýšení nás ještě čeká, ale už to bude zá-
bavnější. Opatrně šlapeme po ostrém kamenitém
hřebeni. Vrcholová kopule Ledového štítu je v do-

hledu. Před námi se tyčí poslední překážka.
Horolezecký průvodce Františka Kroutila, který se
dočkal několika vydání a dodnes slouží jako nej-
přesnější průvodce po Vysokých Tatrách, ho kouzel-

ně popisoval už před druhou světovou válkou. 
Dodnes se nic nezměnilo.  
"Široký hřeben se zužuje a přechází v proslulého 
Koně ve výšce 2585 m n.m. Je to úzký, vodorovný, 
22 metrů dlouhý, z velkých útesů zbudovaný hře-
ben, po jehož úbočí se posunujeme vpřed (sice
snadně, avšak velmi exponovaně). Z posledního 
útesu spustíme se 2 1/2 m téměř kolmo do sedél-
ka, za nímž vlevo mimo věžku pitvorného vzhledu
stoupáme vzhůru až na rozložitý hřbet a na vrchol." 

Text a foto: (kt)

MARTINKA
Vysoké Tatry, Gerlachovský štít 2654 m n.m.
Prvovýstup
Závěrečný hřeben na Gerlach z Tetmajerova sedla vylez-
li Janusz Chmielowski a vůdce J. Wala mladší 24. srpna
1895. Další úseky na jednotlivé štíty byly vylezeny na
přelomu století. Do kompletní dlouhé túry spojil hřebe-
novku A. Martin 15. srpna 1905.
Obtížnost
Nejtěžší místa na hřebenovce jsou 2-3 UIAA, často se
jde pěšky. Pokud bychom neobcházeli některé věže,
přesný hřeben dosahuje až 4 UIAA. Lezecký čas udáva-
ný průvodci je 6 hodin. K tomu je nutno připočítat přís-
tup a sestup. Proto se jedná o celodenní pernou túru. 
Přístup a sestup
Na Polský hřeben vede zelená značka od Slezského do-
mu. Dnes se Martinka často zkracuje nástupem rovnou
do Litvorového sedla. Sestup z Gerlachu je nejjednoduš-
ší  tzv. Batizovskou próbou.



ALPY

Text a foto: Michal Fanta (www.mishaphotos.cz)

ZÁCHRANA
VE WALLISU
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esta zpût dolÛ je ponûkud obtíÏnûj‰í. 
Pfiíkré srázy a skály konãí v prázdnu. 
Na úzké a skalnaté stezce podkluzují
nohy krok co krok. Martinovi najednou

padá láhev s vodou. Je pro nás drahocenná, proto-
Ïe poslední, kterou s sebou neseme. Martin pro ní
opatrnû slézá po suti a skalách. Uklouzne a padá!
Loktem se na‰tûstí staãí zachytit. HrÛzou trnu,
kdyby sjel dolÛ, kde svah konãí srázem. Sedneme
si na cestiãku, pijeme a odpoãíváme.Zatrneme,
kdyÏ sly‰íme sesouvající kamení. Otoãíme se a ve
stejném místû, jako pfied chvílí Martin, se fiítí nez-
nám˘ turista ze srázu. Má ménû ‰tûstí neÏ my.

KŘIK, DLOUHÉ PADÁNÍ 
KAMENÚ, TICHO... 
Îije? Chvíli ticho. Kfiiãíme do hloubky: „Are you
life?“ Z rokliny se ozve: „Fuck, fuck, yes!“ Potfie-
buje pomoc? Zdola se oz˘vá: „Fuck, aaa, fuck,
yes.“  Martin telefonuje na ãíslo 112. Nasazuji le-
zeckou pfiilbu, lékarniãku uvazuji kolem pasu.

VzhÛru dolÛ do strÏe! Postupuji velice
opatrnû. Dole nacházím hodnû potluãené-
ho muÏe. Obvazuji mu ruce 
rozfiezané od kamenÛ a balím ho do ter-
mofolie. Pak uÏ si jen povídáme. Je to Ka-
naìan. Vypráví mi, Ïe má manÏelku Slo-
venku, Ïe do Alp jezdí uÏ dvacet let,  nikdy
se mu nic nestalo a Ïe vÏdy chodí sám.
Ptám se ho na tenisky, které má obuté. Îe
pr˘ je v nich pohoda a Ïe se mu v nich dob-
fie chodí. Kanaìana drÏím za bundu, aby ne-
sklouzl po suti o dva metry níÏ do kolmé stû-
ny. Je‰tû vtipkuje, kdyÏ kousek od nás po-
skakuje po skalách horská koza. 
Po ãtvrt hodinû koneãnû sly‰íme duniv˘ zvuk
helikoptéry. Odleskem od folie a máváním
dáváme o sobû vûdût. Helikoptéra nad námi
zakrouÏí a sestoupí níÏ. Po lanû se k nám
spustí záchranáfi. Pevnû drÏím zranûného, jeli-
koÏ silné poryvy vûtru od vrtule by nás oba
mohly odfouknout do propasti. Záchranáfi ode
mne pfiebírá zranûného. Vylézám nazpátek na
stezku. Pozoruji, jak záchranná operace pokra-
ãuje. Obdivuji neuvûfiitelné schopnosti pilota. 
V úÏlabinû doslova ‰krtá vrtulí o okolní skály.
Zranûného bere spolu se záchranáfiem do podvû-
su a mizí. Martin si spolu se mnou zhluboka od-
dechne, Ïe nakonec v‰echno dopadlo dobfie. ■

C

V péãi záchranáfiÛ

Pfiíprava k odletu
Pilot pro
zranûného
pfiiletûl
mezi skály

Odlet do nemocnice

VLÁDNE P¤EKRÁSNÉ
POâASÍ. MODRÁ OBLOHA
JE JAKO VYMETENÁ. VYDALI
JSME SE Z MALÉ OBCE 
RANDA POD ZERMATTEM
NA HORSKOU CHATU.
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tomto faktu moÏná mÛÏe dis-
kutovat pár ‰ÈastlivcÛ, ktefií si
zalyÏovali na Kavkaze nebo
na Alja‰ce, ale pro naprostou

vût‰inu smrtelníkÛ na prkénkách je
Chamonix modlou.

HISTORIE JE VŠUDE
Ze v‰ech stran tu na náv‰tûvníka d˘chá his-
torie dob˘vání hor. Odtud byl poprvé roku
1786 dostoupen nejvy‰‰í vrchol Evropy,
odtud byla v roce 1911 vykonána nejlep‰í
lyÏafiská túra pfies nejvy‰‰í sedla do ‰v˘car-
ského Zermattu, tady se dnes sjíÏdûjí trasy,
které dfiíve pfiekonávaly extrémní horolezci
v opaãném smûru. 
Místní DÛm horsk˘ch vÛdcÛ je legendár-
ním místem setkávání skialpinistÛ, horo-
lezcÛ a turistÛ. Knihkupectví ve staroÏit-
ném stylu nabízejí stovky publikací 
o zdej‰ích horách. Jeden vedle druhého 
tu svítí do noci v˘klady obchodÛ se spor-
tovním zboÏím. Kdo si v‰ak pfiedstavuje,
Ïe si zde zalyÏuje na sjezdovkách jako ve
Val d`Isére, Tignes nebo la Plagne, bude
zklamán. Tady si nenasadí lyÏe pfied uby-

tovnou a neodfrãí první lanovkou na nej-
bliÏ‰í kopec. Bude muset pfiejíÏdût skibu-
sem, mnohé sjezdovky jsou schované v
lese, nûkolik men‰ích stfiedisek v okolních
svazích není pospojováno sjezdovkami
ani lanovkami. „Tak k ãertu, proã je tako-

vá díra posvátnou krávou?“ fiekne si lyÏafi.
Kdo si tady chce uÏít, kdyÏ uÏ za zájezd
zaplatil dost penûz, musí se pfierodit ve
freeridera nebo skialpinistu. Pfiev˘‰ení od
stfiediska (1035 metÛ nad mofiem) k nej-
vy‰‰í stanici lanovky na Midi (3842) aÏ

po vrchol Mont Blanku (4806) totiÏ dává
obrovské moÏnosti jízdy ve volném teré-
nu. Dlouhé a prudké pra‰anové sjezdy ve
stínu horsk˘ch velikánÛ ve velké nadmofi-
ské v˘‰ce nechávají ve zku‰en˘ch a odvá-
Ïn˘ch lyÏafiích obrovské dojmy.

DVACETIKILOMETROVÝ
SJEZD 
Symbolem lyÏafiského sportu je ledov-
cov˘ sjezd ze skalní jehly Midi dolÛ Bí-
l˘m údolím (Valée Blanche) a po ledov-
ci Ledové mofie (Mer de Glace). Poje-
dete dvacet kilometrÛ pofiád z kopce aÏ
do Chamonix.
V̆ let zaãíná dvûma obfiími skoky kabi-
novou lanovkou na Midi. Dívejte se
pod sebe na skalní a ledové srázy. Tudy
nejen Ïe vylezli horolezci a prolétli pi-
loti na padákov˘ch kluzácích, ale do-
konce prokliãkovali i extrémní lyÏafii 
a snowboardisté. Na témûfi kolm˘ch le-
dovat˘ch úsecích museli mít odvahy na
rozdávání.
Z vyhlídkové plo‰iny stojí za to podívat
se na bílého krále Alp Mont Blanc. 

O
NEJLEP·Í LYÎOVÁNÍ NA SVùTù JE VE FRANCOUZSKÉM CHAMONIX POD
MONT BLANKEM. A NEJLEP·Í SJEZD VEDE ÚDOLÍM VALÉE BLANCHCE.

zapomeň na sjezdovku!
Chamonix
Text: Kuba Turek. Foto: Hana Suchá, Kuba Turek

Skalní jehla Petit Dru

Kostel na námûstí

Dûti v Les HouchesDobyvatelé Mont Blanku
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LEDOVEC - masa ledu, která nikdy neroztaje, při
pohledu z výšky připomíná řeku, místo vodopádů
jsou ledopády s mnoha nebezpečnými trhlinami 
a ledovými věžemi
TRHLINA - desítky metrů hluboká propast v ledov-
ci, často bývá zakrytá sněhem nebo se přes ní
přechází po labilních ledových můstcích
SÉRAK - několik desítek metrů vysoká sněhovole-
dová věž, která se obvykle zřítí bez předchozího
varování, je proto nebezpečné se pod ní pohybovat
FIRN - změklý a znovu ztvrdlý sníh, dobře se po
něm stoupá na mačkách
LEDOVÁ STĚNA - prudký svah pokrytý firnem,
místy ledem, na výstup je potřeba cepín, mačky,
lano, několik ledovcových skob a zimní turistické 
vybavení

ÒKDFKLFNFGLKF KM-
FKDLLNLSAFF

A trochu se v této nadmofiské v˘‰ce vy-
d˘chat. Potfiebujete to v témûfi ãtyfikilo-
metrové v˘‰ce stejnû jako povûstné ja-
ponské turistky a nezku‰ení holand‰tí 
lyÏafii.
Tunelem vystfiílen˘m ve skále a ledu se-
jdeme na firnov˘ hfiebínek, kter˘ vlevo
ostfie padá do Chamonix, vpravo na le-
dovec. Hor‰tí vÛdci zde na zimu natahu-
jí lanová zábradlí, protoÏe pád odsud by
skonãil smrtí.

DO TERÉNU LANOVKOU 
Pod hfiebínkem se nasazují lyÏe a dál 
uÏ neãeká nic jiného neÏ snûhové opo-
jení. Kliãkujeme mezi séraky, obãas na-
hlédneme do ledovcové trhliny a nûkte-
ré svahy vypadají jako strmá ranvej 
do pekla. Nûkde na ledovci zastavte,
vyndejte mapu a rozhlédnûte se. Jste 
v srdci Alp a kaÏd˘ kopec okolo tu 
má svou pohnutou historii dob˘vání,
vznosné tvary a tûÏko dostupn˘ 
vrcholek. 
SjíÏdíme ledovcem pfiímo dolÛ. Po-
v‰echná orientace je jasná, ale trefit se
bez úhony mezi ledovcové trhliny, to
dokáÏe jen místní znalec. Na túru tedy

dÛraznû doporuãujeme najmout hor-
ského vÛdce.
Je libo klasick˘ freeriding, neboli sjez-
dování v panenském pra‰anu s pomocí
lanovek? Zajedeme do areálu Montets 
a ocitneme se v ráji grandiózních tras.
Nûkteré jsou vyznaãené na turistick˘ch
mapách, jiné jsou popsané jen ve spe-
cializovan˘ch prÛvodcích. Tady odtud
pochází mnoho fotografií z lyÏafisk˘ch
katalogÛ, protoÏe jen co seskoãíte z la-
novky, ocitnete se v království bezedné-
ho pra‰anu, divok˘ch ledov˘ch vûÏí 
a strm˘ch skalních kuloárÛ.

NA MONT BLANC S LYŽEMI 
A co vyzkou‰et skialpinismus, kter˘ je 
v Alpách stejnû populární jako v âesku
bûÏky? Nad Chamonix je moÏné usku-
teãnit stovky krásn˘ch v˘stupÛ a sjezdÛ
na turistick˘ch lyÏích, ale ta nej… vede
na nejvy‰‰í evropskou horu. K jejímu
uskuteãnûní potfiebujete bezpodmíneãnû
krásné poãasí, horského vÛdce, kom-
pletní skialpinistickou a horolezeckou
v˘bavu a dobrou kondici. Kromû toho
posledního v‰echno najdete v Domû
horsk˘ch vÛdcÛ.

Zubaãka na Montenvers

Aiguille du Midi

● ABYCHOM SI ROZUMĚLI ● 
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První den vyjedete známou lanovkou na
Midi, sejdete firnov˘m hfiebínkem na
ledovec a na lyÏích dokráãíte na chatu
Cosmiques. Drsnûj‰í povahy mohou
stejnû jako desítky horolezcÛ a turistÛ
pfiespat ve stanu na planinû pod jiÏní
stûnou Midi. Je to v˘hodné nejen proto,
Ïe za nocleh nic nezaplatíte, ale také, Ïe
se dobfie vyspíte. V chatû b˘vá lomoz aÏ
do veãera a první turisté vstávají jiÏ 
o pÛlnoci.
Odpoledne si dobfie prohlédnûte zítfiej‰í
smûr túry, protoÏe vyrazíte v noci. Za
pûkn˘ch dní b˘vá vidût, jak se ‰ÀÛra lam-
piãek pomalu ‰ine vzhÛru ledovou stûnou
hory Mont Blanc du Tacul. Pfies ‰iroké
sedlo pokraãujeme na ostr˘ Maudit. Tûs-
nû pod vrcholem nás ãeká nejtûÏ‰í ãást
v˘stupu, protoÏe do cesty se staví prudká
zmrzlá stûna. Nejpozdûji tady je potfieba
vybalit ledovcové skoby, maãky a cepíny.
Dojdeme do sedla Brenva, nad kter˘m se
pne kopule Mont Blanku. Vypadá, Ïe není
daleko, ale poãítejme na závûreãn˘ch pût
set v˘‰kov˘ch aspoÀ dvû hodiny chÛze.
Zfiejmû budete potfiebovat i maãky. Tady
má dost sil uÏ málokdo. Snad horsk˘ vÛd-
ce, kter˘ chodí ve v˘‰kách cel˘ Ïivot, ne-

musí odpoãívat, ale my turisté z ãesk˘ch 
a moravsk˘ch kopeãkÛ si tu budeme pfii-
padat jako himaláj‰tí horolezci. Dvacet
krokÛ, vyd˘chat, dvacet krokÛ, vyd˘chat,
dvacet krokÛ…
Na oblém vrcholu koneãnû shodíme bato-
hy s rezervním obleãením, jídlem, pitím 
a pfiipnut˘mi lyÏemi, a rozhlédneme se.
„Zázraãné kruhovité seskupení ‰títÛ s ãis-
t˘mi, jemn˘mi, do v˘‰ek letícími liniemi,
mu vytváfií neporovnatelnû krásnou druÏi-
nu," napsal ve svém prÛvodci z pfielomu
minulého století slavn˘ horolezeck˘ prÛ-
kopník Vallot. Za ideálních snûhov˘ch
podmínek nám to sem trvalo sedm hodin,
na návrat poãítejme nejménû pût hodin.
Sjezd totiÏ budeme kombinovat s dlouh˘-
mi traverzy, místy pojedeme pfiivázaní na
lanû a stûnu pod Mauditem budeme nej-
spí‰e slaÀovat. Útûchou nám budiÏ, Ïe je
to oblíbená túra a na cestû nebudeme sa-
mi. Za pûkného poãasí mÛÏeme tedy po-
ãítat s vyjetou stopou. ■

Bossonsk˘ ledovec
spadá z Mont Blanku
pfiimo do Chamonix

Chamonix v zajetí
snûhu a ledu

Systém vyhlídkov˘ch teras
na Aiguille du Midi

Skalní obfii na
dosah ruky

Pohled na masív
Mont Blanc 
ze ·v˘carska 

Kompletní manuál lyžování v Chamonix najdete na webu
www.horydoly.cz/centralnialpy Podívejte se na obsáhlé fo-
togalerie, shlédněte videa a přečtěte si nejdůležitější rady.  



ycházející hvûzdiãka pís-
kovcového lezení Edita
Vopatová z Ústí nad La-

bem je sice teprve ‰estnáctiletá
dívenka, ale uÏ má zase sebou
více neÏ mnozí ostfiílení horolez-
ci. V domovské Tisé vylezla pár
desítek, odjinud má devítkové
skalpy. Ve vápencové klasifikaci
zdolala nûkolik v˘stupÛ obtíÏ-

nosti 8a po celé Evropû.
Jako malá holka lezla ne-
jen s rodiãi, ale také s Jin-
dfiichem Hudeãkem, kte-
rému patfií síÈ obchodÛ
Hudysport. JenÏe on není
jen obchodník, ale pfiede-
v‰ím skalní lezec nadan˘
od pánaboha. Pryã jsou uÏ
sice ãasy, kdy závodil ve

svûtovém poháru a zároveÀ kraloval
pískafiÛm v Sasku, ale pofiád patfií mezi
v˘borné lezce a inspirativní vzory. 
Není tedy divu, Ïe Edita se v lezení stá-
le zlep‰uje. Zatím to dotáhla na ãlenství
v ãeském elitním Hudy sport climbing
teamu. V nûm se stala ãeskou junior-
skou mistryní a vítûzkou âeského po-
háru v lezení na umûl˘ch stûnách. 

■

STORY   Z TITULKY

INZERCE

Vycházející hvězdička
Text: (red). Foto: Hudy

V

LEZENÍ V ÁDRU
TÉMA:

CHAMONIXZAPOMEŇ NA SJEZDOVKU

CHAMONIXZAPOMEŇ NA SJEZDOVKU

SEZNAM:
V·ECHNY
LEZECKÉ

STùNY V âESKU

SEZNAM:
V·ECHNY
LEZECKÉ

STùNY V âESKU

GERLACHOVSK¯ ·TÍT

YOSEMITE: NEJKRÁSNùJ·Í V USA

VRTULNÍK
ZACHRAŇUJE 

TURISTY 
V ZERMATTU
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HORYDOLY.CZ
INTERNETOVÝ DENÍK WWW.HORYDOLY.CZ VYCHÁZÍ UŽ PĚT LET. PO CELOU DOBU SE ROZRŮSTÁ 

POD RUKAMA REDAKCE I POD TLAKEM ČTENÁŘŮ. 
VĚNUJE VELKÝ PROSTOR VŠEM, KTEŘÍ AKTIVNĚ SPORTUJÍ, LEZOU PO HORÁCH, JEZDÍ TŘEBA 

V KÁNOI NEBO NA KOLE A VŮBEC ZAŽÍVAJÍ PŘI SPORTU A NA CESTÁCH ZAJÍMAVÉ VĚCI. 
REDAKCE SPOLU S NIMI VYTVÁŘÍ ŽIVÝ INTERNETOVÝ PROSTOR, KAM SE VŠICHNI RÁDI VRACEJÍ,

KDE SE MOHOU BLÝSKNOUT SVÝMI ZÁŽITKY NEBO SE PORADIT S OSTATNÍMI.

Vykročte vstříc zážitkům!

HOROLEZCI
www.horydoly.cz/horolezci
ReportáÏe ze závodÛ, 

zprávy z horolezecké 
komunity, tipy 

na skalní lezení 
v âesku a ho-
rolezecké túry
ve Vysok˘ch
Tatrách.
Ochutnejte
zimní hfiebe-

novku na
Ostr˘ ‰tít, podí-

vejte se na video
z Bofinû, poslech-

nûte si rozhovor o závodním
drytoolingu. 

VODÁCI
www.horydoly.cz/vodaci

Jarní fiíãky a potoky, boj o zákaz lodí na Vltavû, aktu-ální vodácké zpráviãky a fo-togalerie, nejvût‰í seznampÛjãoven lodí v âesko-Slo-vensku. Splujte s námi 
znásilnûnou KnûÏ-

mostku, zkouk-
nûte filmy 
z Krumlov-
ského ma-
ratónu,
nebo pád-
lujte skrze

Prahu.  

LYÎA¤I
www.horydoly.cz/lyzari

Je‰tû nemáme dost snû-
hov˘ch radovánek. 
I na jafie vyráÏíme
do hor s lyÏemi. 
Prohlédnûte fas-
cinující fotore-
portáÏe z World
Freeride Tour,
vychutnejte jarní
pra‰an v Courma-
yeru a proslunûn˘
firn v Krkono‰ích. 
NezapomeÀte, na Horydoly
si moc sjezdovek neuÏijete,
jezdíme do terénu!

DùTI
www.horydoly.cz/deti

Narozením potomka nic ne-
konãí! Pro outdoorové nad-
‰ence zaãíná nûco nového.

Je krásné ukázat
dûtem hory,

fieky, skály,
lesy... Nabí-
zíme tipy
na jarní cy-
klistické

túry, které
zvládnou i ma-

lé dûti, matka 
popisuje první noc s ko-
jencem ve stanu a dal‰í
maminka nafilmovala ho-
rolezeck˘ v˘stup
pûtiletého syna 
v Dûvínském
polesí.

SPOT¤EBITELSKÉ
TESTY

www.horydoly.cz/testy
Pfiehledy vybavení, spotfie-
bitelské rady a nezávislé
testy najdete ve speciální
rubrice. Za studen˘ch no-
cích ve spacáku pfiijdou
vhod ohfiívací sáãky. 

Vyzkou‰eli jsme 
vtefiinové stany

Quechua. Zkou-
‰íme, zda se 
dá vysoudit 
po‰kozená 
Ïárovka 
v dataprojek-

toru Benq.

OUTDOOROVY BYZNYS
www.horydoly.cz/firmy

Cestovní a sportovní prÛmysl je

mocn˘m odvûtvím ekonomiky. De-

setina národního dÛchodu proudí

právû odtud. To je více, neÏ doká-

Ïou vydûlat automobilky,

strojírny, nebo zemû-
dûlské farmy. Pfie-

ãtûte si rozhovor 
z nov˘m fiedite-
lem Hudysportu,
majitelem Ca-
nardu a prohléd-
nûte seznam

outdoorov˘ch 
obchodÛ. 

OUTDOOROVÁ MÉDIA
www.horydoly.cz/media

Co se dûje v mediální krajinû? Vznikají a zanikají 
ãasopisy, objevují se nové zajímavé weby, redaktofii

se pfiesouvají a obãas se objeví nûjaká kauza. Sledu-
jeme vznikající internetové stránky a informujeme 

o pfiipravovan˘ch tiskov˘ch konferencích. 

WWW.HORYDOLY.CZ
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MOŽNOST ZAKOUPIT VE VYBRANÝCH OBCHODECH SÍTĚ 
ROCKPOINT, TŘEBÍČ – SPORT 2000, JAROMĚŘ – ACTIVE 

SPORT, PRAHA – HANIBAL, PLZEŇ – HANNAH CZECH A.S., 
PRAHA – HUSKY OUTDOOR SHOP

VÝHRADNÍ DOVOZCE:
SPORT KONCEPT S.R.O., WWW.SPORTKONCEPT.CZ

DĚTSKÁ SOFTSHEL BUNDA

DĚTSKÁ NEPROMOKAVÁ PRODYŠNÁ BUNDA
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JEDEN DEN S REGATTOU

MOC

890 KČ

MOC

1140 KČ
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