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PLZEŇ Skupina českých horolezců
vedená Plzeňanem Janem Trávníč-
kem odjížděla do Himálaje s velkým
cílem. Nebo možná spíše velkým
snem.Mezi desítkou zkušených hora-
lů byl i nevidomý Jan Říha. A na vr-
cholu Tyrkysové bohyně, v tibetšti-
ně ChoOyu,měl kromě ostatních sta-
nout i on. Nepovedlo se, Trávníček,
který už vystoupil na K2 či Annapur-
nu, přesto expedici vnímá jako
úspěšnou.
„Honza se dostal do 7,5 tisícmetrů,

to je jeho výškový rekord. V podmín-
kách, které tam panovaly, to bylo
maximum, kterého jsme mohli do-
sáhnout,“ je přesvědčený Jan Trávní-
ček.
Sám Trávníček patřil mezi tři spor-

tovce, kteří vrcholu dosáhli. Spolu s
Alešem Bílkem na něj vystoupil o
den později než Marek Novotný.
„Musím říct, že daleko silnější záži-
tek než vrchol ale pro mě bylo setká-
ní s Jean-Lucem, kterému jsme loni
pomáhali na Manáslu,“ svěřuje se
Trávníček.
Francouzský horolezec tehdy trpěl

akutní výškovou nemocí, i díky po-
moci Čechů přežil, na rozdíl od své-
ho rakouského kamaráda. „Mně jen
tak slzy nevyhrknou, ale tohle bylo
opravdu silné. Objevil se před námi
Jean-Luc, objal nás a začal nám pla-
kat na ramenou,“ líčí dojemné oka-
mžiky Jan Trávníček. On francouz-
ského horolezce nepoznal, přeci jen
když jej viděl naposled, byl Jean-Luc
ve velmi špatném stavu. „On se k
nám hrnul hned, čekal na nás u ces-
ty. Věděli jsme, že tam budeme ve
stejném termínu,“ popisuje Jan Tráv-
níček.
Ve srovnání s tím tedy radost na vr-

cholu Cho Oyu takříkajíc bledne. Ne
že by Trávníček nebyl šťastný, že se
mu s Alešem Bílkem podařilo do výš-
ky 8201 metrů dostat, ale... „Navíc
jsem šel na doraz, měl jsem toho

plné zuby,“ říká otevřeně Jan Trávní-
ček, pro něhož začal výstup o půlno-
ci. Spolu s dalšími čtyřmi horolezci
začali stoupat z druhého výškového
tábora (7150 m.n.m.), zbylým v tom
zabránily zdravotní potíže, případně
se o vrchol pokusili už o den dříve.
Proč začínali stoupat z druhého tá-

bora? „Abychom šetřili síly na cestu
na vrchol. Vyhodnotili jsme, že vyne-
sením veškerého materiálu nutného
k přespání ve třetím výškovém tábo-
ře by nám jich hodně ubylo,“ vysvět-
luje Trávníček.
V šest hodin ráno dorazili do třetí-

ho tábora (7500 m.n.m.) a dvě hodi-

ny si dali na rozhodnutí co dál. Fou-
kal silný vítr, bylo pozdě a k vrcholu
jim chyběly ještě dlouhé hodiny.
„Rozhodl jsem, že se s Janem Říhou
a jeho hlavním vodičem Davidem
Knillem vrátím, že to nahoru ne-
zvládneme,“ říká Trávníček a dodá-
vá, že nakonec se rozhodl místo něj
sestoupit Petr „Miska“ Mašek. A on
sám, vlastně už poměrně unavený
po tom, co cestu z druhého do třetí-
ho tábora prošlapával, vyrazil s Ale-
šem Bílkem dál. „Kdyby to bylo tech-
nicky náročnější, asi bych to otočil,“
přiznává Trávníček. Bylo totiž jasné,
že sestupovat bude dvojice za tmy.
„Poslední hodinu k vrcholu se jde
skoro po placce, vystoupá se za hodi-
nu asi 50 metrů. A dokud člověk ne-
vidí Everest, není nahoře,“ líčí Jan
Trávníček.
Nahoře byli se soumrakem. Udělali

několik rychlých fotek a už spěchali
dolů. Šetřili každouminutu. „Do dru-
hého tábora jsme se vrátili o půlnoci,
celé to trvalo 24 hodin. Ten den byl
opravdu velmi náročný, těžší než na
K2,“ říká Jan Trávníček. Do jisté míry
to bylo způsobeno i tím, že s výstu-
pem na vrchol už ani nepočítal...

Když vyráželi z druhého výškového
tábora, podmínky nebyly zrovna pří-
znivé. Chtěli se tedy aspoň pokusit
vystoupit s Janem Říhou co nejvýš.
Nevidomého sportovce v počátku

expedice trápily zdravotní neduhy,
což postup také zkomplikovalo. Po
prvním aklimatizačním výstupu do
prvního výškového tábora a násled-
ném sestupu se od skupiny oddělil.
„My jsme šli do druhého výškového
tábora a dvě noci tam spali. Počasí
bylo vyloženě na cestu na vrchol,“
uvědomuje si Trávníček, s ohledem
na Jana Říhu dole v předsunutém
výškovém táboře však skupina na-
místo nahoru zamířila dolů jej vy-
zvednout. Během těchto čtyř takzva-
ných vrcholových dní se na Tyrkyso-
vou bohyni dostalo na 130 lidí, nebý-
vale velké množství.
Zorganizovat takto početnou expe-

dici, jejíž prioritou bylo dostat na vr-
chol Jana Říhu, bylo podle Trávníčka
poměrně náročné. „Ale jsem spoko-
jený. Ani Honzík Říha nebral jako
křivdu, že se nahoru nedostal. Je to
hrozně fajn kluk,“ říká Jan Trávníček
a dodává, že se nebrání tomu v bu-
doucnu s ním opět někam vyrazit.

Tyrkysová bohyně k sobě každého nepustí, říká horolezec

Petr Ježek
redaktor MF DNES

PLZEŇV závěru května vtrhl ozbro-
jený muž do kavárny v Sedláčkově
ulici v centru Plzně. Chtěl, aby mu
osmnáctiletá Kristýna pracující za
barem okamžitě dala všechny pení-
ze. Když dívka řekla, že žádné
nemá, zazněl výstřel. Lupič vystře-
lil z pistole. Kulka jen o pár centime-
trů minula rameno přepadené dív-
ky a zaryla se do zdi.
„Nikdy bych po ní nevystřelil.

Zbraň vypálila nedopatřením. Čin
jsem ale spáchal, jsem si toho vě-

dom, nemám k tomu co říct,“ pro-
hlásil včera u plzeňského krajského
soudu dvaadvacetiletý Jan Jagulák
ze Soběsuk na Plzeňsku.
Dívka z obavy o životmu nakonec

vydala pár tisícikorun. S těmi lupič
okamžitě utekl.
Policisté ho dopadli čtvrt hodiny

po loupeži v jiném plzeňském
baru. Popis pachatele jim poskytla
přepadená. Zatčený byl střízlivý a
nebyl ani pod vlivem drog. Už na
první pohled bylo policistům zřej-
mé, že střílel z upravené pistole. Za-
bavili mu i 38 ostrých nábojů.
Jan Jagulák s krátkými zrzavými

vlasy a bradkou je od květnového

zatčení za mřížemi. První desítky
hodin strávil v policejní cele, pak
ho soudce poslal do vyšetřovací
vazby.
Trest za loupež a nedovolené

ozbrojování přišel záhy. V srpnu,
necelé tři měsíce po činu, jej soud
poslal na tři roky do věznice s dozo-
rem. Hrozilo mu až 10 let.
Trest hned v soudní síni přijal od-

souzený, souhlasil s ním i státní zá-
stupce. Jagulákovi se ale nelíbilo,
že mu soudkyně nařídila zaplatit
přepadené barmance 150 tisíc ko-
run jako náhradu nemajetkové
újmy.
„Určitě jí náleží nějaká majetková

náhrada, ale nesouhlasím s její
výší,“ prohlásil včera Jagulák u se-
nátu krajského soudu, který se za-
býval jeho odvoláním.
Státní zástupkyně Eva Panošková

chtěla, aby soud odvolání zamítl
jako nedůvodné.
AdvokátkaMichaela Klímová, kte-

rá zastupuje barmanku, včera vy-
světlovala, že se dívka z přepadení
ještě stále vzpamatovává. „Má pro-
blémy se spánkem, musí brát léky.
Ve večerních hodinách kvůli oba-
vám z dalšího přepadení s ní musí
být v práci ještě někdo z kolegů.
Byla přímo ohrožena palnou zbra-
ní. Pachatel vystřelil ze dvou met-
rů, kulka ji minula jen o pár centi-
metrů,“ vysvětlila advokátka Klímo-
vá.
Soudci nakonec snížili náhradu

nemajetkové újmy, kterou musí Ja-
gulák dívce zaplatit, na 120 tisíc ko-

run. „Za prožité útrapy a omezení
osobnostních práv při činu 80 tisíc
korun. Dalších 40 tisíc za problémy
se spánkem nebo nutnost, aby v za-
městnání bylo s poškozenou více
lidí,“ vysvětlil předseda odvolacího
senátu Zdeněk Jaroš. Verdikt je pra-
vomocný.
Případnými nároky za poškození

zdraví se soudci nyní nezabývali.
Barmančina advokátka naznačila,
že tohle budou řešit jinou žalobou.
„Proto nás dnes nezajímaly lékař-
ské zprávy poškozené,“ vysvětlil
soudce.
Pro policisty mělo rychlé vyřeše-

ní loupeže a dopadení Jana Jagulá-
ka nečekanou dohru. Když u něj
doma dělali domovní prohlídku, v
domku v Soběsukách zatkli jeho
otce, který se dva roky skrýval před
policií. Byl stíhaný za násilí proti
úřední osobě.

Zoologická zahrada v Plzni rozší-
řila svoji expozici nejjedovatěj-
ších hadů světa Království jedu.
Nově získala zmiji řetízkovou.
Chovatelům se také podařilo roz-
množit hada křovináře. Zmije ře-
tízková pochází z jižní a jihový-
chodní Asie a patří do takzvané
indické čtyřky, která zahrnuje
nejjedovatější hady Indie – jsou
to kobra indická, zmije paví, bun-
gar a právě zmije řetízková. „Pro-
ti jedu těchto čtyř hadů se vyrábí
takzvané polyvalentní (kombino-
vané, pozn. red.) sérum,“ řekl
ošetřovatel Miroslav Dohnal.
Zmije řetízkové se podle něj vy-
skytují v rýžovištích, kde pracují
lidé. „Dochází tam často k
uštknutím. Zmije řetízková je vel-
mi toxický had. Mezi třiceti nejje-
dovatějšími hady světa je na 23.
příčce žebříčku. Uštknutí není
vždy smrtelné, pakliže je včas za-
jištěna lékařská péče a podané sé-
rum,“ vysvětlil Dohnal. Zoologic-
ká zahrada v Plzni se také může
pochlubit zdařilým odchovem
hadů křovinářů, kteří pocházejí
z Hondurasu. (pp)
Foto:Martin Polívka, MAFRA

PLZEŇ V Plzeňském kraji už čtvrtý
týden po sobě zdražily pohonné
hmoty. Průměrná cena benzinu je
třetí nejvyšší mezi čtrnácti kraji po
Praze a Vysočině, nafta je druhá nej-
dražší po Praze. Průměrná cena Na-
turalu 95 v plzeňském regionu je
29,96 koruny za litr a za týden
vzrostla o 21 haléřů. Nafta zdražila
o 29 haléřů na průměrných 28,94
korun za litr. Vyplývá to z údajů
společnosti CCS, která ceny na čer-
pacích stanicích dlouhodobě sledu-
je.
V Plzeňském kraji v porovnání s

minulým týdnem zdražil benzin v
pěti ze sedmi okresů, zlevnil jen na
Klatovsku a na Rokycansku. Cena
nafty se zvýšila ve všech okresech.
Dlouhodobě nejvyšší ceny pohon-

ných hmot nejen v kraji, ale i v ČR,
zůstávají na Tachovsku. Za litr Na-
turalu 95 tam řidiči zaplatí v průmě-
ru 31,48 koruny, o 45 haléřů více
než před týdnem, cena nafty se za
týden zvýšila o 39 haléřů na 31,07
korun za litr.
U nafty jsoumezi okresy Plzeňské-

ho kraje největší cenové rozdíly. Na
Tachovsku za litr zaplatí řidiči v
průměru o 3,23 koruny více než v
nejlevnějším okrese Plzeň-sever,
kde byla průměrná cena za litr
27,84 Kč a za týden zdražila o 11 ha-
léřů. Nejlevnější natural je aktuálně
také na severu Plzeňska, kde je
jeho průměrná cena 29,26 Kč/l a
oproti minulé středě vzrostla o 19
haléřů. (ČTK)

Království jedu
Zoomá zmiji
řetízkovou

V květnu přepadl dvaadvacetiletý Jan Jagulák kavárnu v centru
Plzně. Aby dostal lup, v podniku vystřelil z pistole. Tři roky vězení
vzal hned, platit 150 tisíc barmance za prožitou hrůzu ale nechce.

Cho OyuPlzeňský horolezec Jan Trávníček se svou přítelkyní Miroslavou Jir-
kovou naChoOyu. Foto: Archiv Jana Trávníčka

Už čtyři týdny
po sobě zdražují
pohonné hmoty

Odsouzený lupič: Vězení beru,
ale barmance tolik platit nechci

Plzeň

Plzeň uspěla
v soutěži
Obnovitelné
desetiletí
Druhé místo si připsala Plzeň v sou-
těži Obnovitelné desetiletí v katego-
rii Chytrá energie měst a obcí. Po-
rotu zaujaly už realizované aktivi-
ty, jako testování elektrobusů nebo
energetické využití bioplynu na čis-
tičce odpadních vod. K úspěchu po-
mohly i záměry města v rámci inici-
ativy Smart City Plzeň. „Úspěch
projektu je pro nás potvrzením
toho, že Plzeň umí realizovat chyt-
rá řešení v oblasti životního pro-
středí. Tím to ale nekončí, chystá-
me další záměry, zvažujeme napří-
klad instalaci fotovoltaických elek-
tráren na vhodné střechy měst-
ských budov a podobně,“ uvedl pri-
mátor Martin Zrzavecký. (sk)
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