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Plzeňský horolezec Honza Trávníček: Nechtěli nás
pustit do Číny, báli se, že jsme potenciální špioni
KLÁRA MRÁZOVÁ

Plzeň – Česká expedice
v čele s plzeňským horolez-
cem Honzou „Trávou“
Trávníčkem chtěla vyrazit
na tibetskou osmitisícovku
Cho Oyu už loni. Plány jim
ale překazila čínská vláda,
která nevydávala lezecká
povolení. Desetičlenný tým,
jehož součástí byl
i nevidomý sportovec Honza
Říha, se za Tyrkysovou bo-
hyní vydal až letos. Ani
tentokrát se však Češi neo-
bešli bez byrokratických
problémů. Tři členové vý-
pravy málem nedostali víza.

Nejste unavený z toho, že vás
pořád novináři po návratu
bombardují dotazy?
Ani ne. Letos je větší klid,
než když jsme se vrátili
z K2. Nebo když jsme přijeli
z Manáslu, kde jsme za-
chraňovali Jeana-Luka
(pozn. red.: francouzský ho-
rolezec, který utrpěl akutní
výškovou nemoc a jemuž
Trávníček a jeho přítelkyně
Miroslava Jirková zachránili
život). O téhle naší expedici
ví asi jenom půlka lidí, pro-
tože na ní nikdo nezemřel.
Je to paradoxní a smutné.
Když Radkovi Jarošovi
umrzly prsty na Annapurně,
bylo to největší PR jeho ži-
vota (smích).

Lidé mohli sledovat skoro
každý váš krok na facebooku,
neotravovalo vás to?
Popravdě, byl jsem velkým
odpůrcem facebooku, ale
beru to jako svou práci
a znamená to pro mě zdroj
informací pro ostatní, které
prezentovat musím. Pokud
chci, aby mě lidé zvali na
přednášky a od svých part-
nerů podporu, tyhle věci
dělat musím. Podařilo se mi
posílat fotky z místa přes
satelit. Stálo mě to několik
hodin spánku, protože to
neustále padalo.

A stálo to za to?
Nevím, zkusil jsem, jaké
budou reakce. Můj facebook
se stal vedle vysílání Lucky
na Radiožurnálu hlavním
zdrojem informací. Zároveň
jsem si tím ale dělal radost,
protože lidi on-line viděli,

jak je na horách nádherně.
Navíc mám takhle možnost
předat informace z osobní-
ho pohledu. Média to
vždycky zkreslí. Novináři
tomu někdy nerozumí nebo
považují za důležité něco
jiného než já.

S blízkými jste byl ve spoje-
ní?
Ne. Oni si to na facebooku
najdou. SMSku jsem nepo-
sílal ani mamce (smích).

Ona si taky informace musela
hledat na facebooku?
Jasně (smích). Naučila se
s ním, dává na svůj profil
příspěvky, takže pohoda
(smích).

Poprvé jste měl expedici na
starosti. Byl to pro vás stres?
Docela jo. Organizace se
měnila z hodiny na hodinu.
Musíte od devíti lidí vybrat
zálohy, říkat jim, kde mají
být, co si mají sehnat... To
jsou sice malé věci, ale děs-
ně se znásobí. Museli jsme
třeba dva dny vyjednávat
s agenturou, protože jsme
vezli 500 kilo materiálu,
a nepálští úředníci si najed-
nou vymysleli nějaký papír,
který jsme neměli.

Neřekl jste si v nějakém mo-
mentu, co jsem si to na sebe

vymyslel?
Momentů bylo opravdu
hodně (smích). Od vyzved-
nutí materiálu až po konec,
kdy jsme se dohadovali
o odjezdu domů.

Část výpravy měla hned na
začátku problémy s vízem.
To byla hodně vtipná situ-
ace. Když jsme přiletěli do
Tibetu, potřebovali jsme
získat víza. Obvykle s tím
nebývá problém. Ale do Ti-
betu se infiltroval agent,
který navštívil Keňu nebo
Pákistán. Dva z nás měli
v pase pákistánská razítka
a Honzík Říha razítko z Ke-
ni, byl totiž na Kilimandžá-
ru. Nechtěli nás pustit do
Číny, protože se báli, že
jsme potenciální špioni. Ře-
šili jsme to oficiální cestou
přes indický konzulát. Hod-
ně nám pomohla konzulka
a taky Martin Havlena, člen
expedice, který do Číny jezdí
a umí s místními jednat.

Místo úředníků vás nakonec
potrápilo počasí.
Myslím, že počasí ne. Bě-
hem vrcholových dnů, kdy
svítilo sluníčko a nefoukal
vítr, jsme sestupovali dolů.
Ve druhém výškovém tábo-
ře byl Honzík Říha, který
měl virózu, Lucka Výborná
a Martin Havlena. Kdy-

bychom se pro ně nevraceli,
šli jsme všichni na vrchol.
Ale já jsem rozhodl stáh-
nout celý tým, protože by
nám chyběly síly na další
postup s Honzou.

Protestoval někdo?
Ne, všichni to vnímali hod-
ně podobně.

Marek Novotný ale vyrazil na
vrchol dřív. Výstup absolvo-
val úplně sám, což je proti
základnímu pravidlu: ne-
choďte do hor sami.
Rozhodl se, že už nechce
čekat. Marek má zkušenosti
a zvládl čtyři osmitisícovky.
Chodí sám a je na to zvyklý.
Sice nám jeho síly mohly
druhý den chybět, ale do-
mluvili jsme se dopředu, že
vyrazí dřív. Cestu si sám
prošlápl. My jsme šli druhý
den ve dvou, ale děsně jsme
si mákli.

Na vrchol vyráželo pět lidí, tři
z vás se museli otočit.
Ve větru a podmínkách,
které tam panovaly, nebylo
reálné pokračovat nahoru
s nevidomým horolezcem.
Vystoupali jsme do 7,5 tisíc
metrů a pro Honzíka to bylo
velké riziko, takže David se
s ním vrátil zpátky. I tak je
jeho výkon opravdu úcty-
hodný.

Jak na to Honza reagoval?
Dobře. Spoléhal se na naše
zkušenosti a rozhodnutí.
Kdyby řekl, že to chce ještě
zkusit 300 metrů, šli
bychom s ním. Ale vrchol
byl nedosažitelný.

Mluvili jsme spolu těsně po
sestupu a řekl jste, že Cho
Oyu byla náročnější než K2.
Celý postup ne, ale poslední
den rozhodně. Nebyl jsem
psychicky připravený na to,
že půjdu nahoru. Protože
jsme byli domluveni s Da-
videm, že pokud se vyskyt-
ne problém nebo budeme
muset sestoupit, půjdu
s ním a Honzíkem dolů.
Mám výhodu, že na mě moc
nepůsobí nadmořská výška.
Nakonec mě vystřídal Petr,
který se rozhodl, že k vr-
cholu nepůjde, i když se
původně chystal s Alešem.
Prohodili jsme se. Vycházeli
jsme pozdě, navíc namísto
třetího výškového tábora
jsme vyráželi ze druhého.

Na vrcholu jste vy a Aleš Bí-
lek stanuli za soumraku.
To bylo úplně nadoraz. Je-
den bez druhého bychom
tam nedošli. Vzájemně jsme
se doplňovali. Když jsem
viděl terén cestou nahoru,

řekl jsem, že zpáteční cestu
už dáme i potmě. Nesmíte si
ale sednout a ani na chvilku
si odpočinout.

Už byste se nezvedl?
Ano. Je to hodně o vůli. Byli
jsme na nohou čtyřiadvacet
hodin.

To jste pak asi padli úplně
mrtví.
Jo, to padnete vždycky. Ať
sejdete z jakékoliv osmitisí-
covky. Mně už se dolů šlo
daleko líp, byl jsem unave-
ný, musel jsem furt odpočí-
vat, ale věděl jsem, co mám
před sebou. Bylo jedno,
jestli zpátky ke stanům do-
jdeme v půlnoci nebo ve
dvě ráno. Druhý den byl čas
se vyspat, odpočinout si,
sbalit si a jít o kemp níž.

Dáte si teď od osmitisícovek
pauzu?
Vypadá to, že ano. Chtěli
bychom na jaře vyrazit se
známými do Nepálu na trek.
A na podzim se uvidí…

Šel byste do toho znovu, nebo
byste si roli raději vyměnil?
Už to asi vždycky budu or-
ganizovat. Zkušenosti mám
a stále získávám další. Buď
udělám expedici pro malou
partu a půjdu se svým nej-
oblíbenějším parťákem svou
partnerkou Miri, nebo se
třeba i vrátíme na osmitisí-
covky, kde už jsem byl,
a někomu výpravu připra-
vím.

Není pro horolezce nuda vra-
cet se na „místo činu“?
Neberu to tak. Třeba trek na
Manáslu si dám klidně po-
třetí. Vůbec mi to nevadí.

CESTA NA CHO OYU. Plzeňský horolezec Jan Trávníček (vpravo) a Aleš Bílek cestou na osmitisícovku
Cho Oyu. Na Tyrkysové bohyni (dolní snímek) stanuli za soumraku. Snímky: archiv J. Trávníčka

Expedice Cho Oyu
- členové expedice: Aleš
Bílek, Martin Havlena,
Miroslava Jirková, David
Knill, Petr Mašek, Marek
Novotný, Jan Říha, Libor
Uher, Lucie Výborná, Jan
Trávníček
- na vrcholu stanuli:
Marek Novotný, Aleš Bílek
a Jan Trávníček

Restaurace U Salzmannů zve
na svatomartinské menu
Plzeň – Restaurace U Sal-
zmannů: to je výtečná ku-
chyně s prvotřídním plzeň-
ským pivem, která ctí tradici
spokojeného hosta již od
roku 1637. Dům a interiér
restaurace a penzionu evo-
kují dobu počátku století,
kdy byla oblíbeným místem
setkávání plzeňských měš-
ťanů a jejich hostů. Dnešní
zákazníci oceňují kromě
české kuchyně i poctivě
ošetřené nepasterizované
pivo Pilsner Urquell, čepo-
vané zkušenými mistry vý-
čepními z pivních tanků.

Do restaurace s kapacitou
180 míst a salonkem pro 50
osob zavítali v průběhu let
při své návštěvě Plzně i ta-
kové politické a kulturně
společenské osobnosti, jako
například dva naši prezi-
denti Václav Havel a Václav
Klaus či velvyslanci USA
Craig R. Stapleton a W. J.
Cabbanis.
Zajistí vám zde svatební

hostinu, soukromou nebo
firemní akci na klíč přesně
dle vašich požadavků. Na-
bídnou i výtečné svatomar-
tinské menu.

Pečené husí stehno
se staročeským šouletem

Co potřebujeme (4 porce):
4 ks husích stehen
0,5 kg ječných krup
0,5 kg suchého hrachu
0,5 kg cibule
0,2 kg česneku
0,2 kg kachního nebo
vepřového sádla
majoránku
sůl, pepř, drcený kmín

Postup:
Husí stehna vložíme do
pekáče s cibulí, posypeme
kmínem a osolíme, podlijeme
vodou, přiklopíme poklicí a
pečeme v troubě na 160
stupňů asi 3 hodiny, pak
poklici sejmeme a upečeme

do zlatova. Výpek můžeme
použít i na dochucení
šouletu.
Hrách si namočíme přes noc
a druhý den uvaříme do
měkka, uvaříme si i kroupy,
které smícháme s hrachem.
Na sádle si zpěníme najemno
nakrájenou cibuli do
sklovata, přidáme česnek,
který zlehka orestujeme.
Základ přidáme do směsi
hrachu a krup, přidáme dle
chuti majoránku, sůl, pepř a
zbytek česneku. Pořádně
promícháme a můžeme
servírovat; pro vylepšení
pokrmu bych doporučil na
sádle restovanou cibulku.

Tip sommeliera: Modrý Portugal
Zajímalo by vás, jaké víno se hodí k dnešnímu
tipu šéfkuchaře? Nevíte, jestli zvolit bílé, čer-
vené či růžové a jakou odrůdu? Poradí vám so-
mmelier společnosti BOHEMIA SEKT, s. r. o.,
David Král:
Ke klasické staročeské kuchyni bych doporučil

mladší červené víno, které bude ovocného cha-
rakteru s příjemně zapracovanými tříslovinami, z
odrůd bych pak vybíral mezi Modrým Portuga-
lem, Zweigeltrebe či Svatovavřineckým. Moje
volba by padla na odrůdu Modrý Portugal z vi-
nařství Habánské sklepy 2015 pozdní sběr, tedy
víno loňské sklizně, a protože rok 2015 je hod-
nocen jako mimořádný, tak určitě nebudete
zklamáni. Nádherná tmavě rubínová intenzivní
barva s fialovým meniskem, ovocná a zralá
vůně s tóny třešní, lesního ovoce a čokolády.
Chuť je mladistvá, harmonická, se sladkou
tříslovinou a středně dlouhou dochutí, která
skvěle doplní právě vynikající husí stehno.
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