Honza „Tráva“ Trávníček
■ plzeňský cestovatel a kopcolezec
■ jeden z nejúspěšnějších českých himálajských lezců – vrcholy pěti osmitisícovek v pěti
■
■
■
■
■
■
■
■

pokusech
nadšenec pro sport všeho druhu
geodet, učitel a organizátor sportovních a kulturních akcí
bývalý manažer legendární rockové hudební skupiny Znouzectnost
„ředitel“ a spoluorganizátor Škoda Bike Marathonu
jednatel outdoorové společnosti Summit Drive, zabývající se správou lezecké stěny,
teambuildingy a organizováním lezeckých kurzů (TJ – Loko v Plzni)
spoluzakladatel Czech Pub – první česká hospoda a kulturní centrum v Nepálu
autor projekcí pro školy, firmy i veřejnost
vegetarián již více než 25 let

Život není jen o samotných
vrcholech, ale i o nádherné
cestě k nim…

20. května 1976

Plzeň

Cestovatelsko-horolezecká historie
Expedice Makalu 2020

+ 420 776 359 536

přeložena na jaro 2021 – coronavir :-(
připravujeme velkou českou expedici na jednu z nejtěžších „osmitisícovek“

Expedice Ama Dablam 2019

filmařsko-lezecká expedice – dosažená výška cca 6 300 m n. m.

Expedice Manaslu 2018
honzatravatravnicek@gmail.com

dosažená výška 7 600 m n. m. společně s Miri Jirkovou (přítelkyně)
výstup ukončen kvůli nepřízni počasí

Expedice Cho Oyu 2016

7. 10. dosažen vrchol Cho Oyu 8 201 m n. m.
nevidomý Honza Říha dosahuje výšky 7 500 m n. m.

Expedice Manaslu 2015
www.honzatravnicek

dosažen poslední výškový tábor ve výšce 7 400 m n.m. společně s Miri Jirkovou (přítelkyně)
výstup ukončen kvůli záchranné akci francouzského horolezce – ocenění českým olympijským
výborem cenou fair play

Expedice K2 2014

27. 6. dosažen vrchol K2 8 611 m n. m. společně s Radkem Jarošem

Expedice Jižní Amerika 2013
Honza „Tráva“ Trávníček

dosaženy vrcholy Nevado Chopicalqui 6 354 m n. m. a Huascaran 6 768 m n. m.
Chimborazo (6 268 m n. m.) – dosažená výška 6 000 m n. m.

Expedice Annapurna 2012

6. 5. dosažen vrchol Annapurny 8 091 m n. m. společně s Radkem Jarošem

Expedice Manaslu 2011

29. 4. dosažen vrchol Manaslu 8 163 m n. m.

Jan Trávníček

Expedice Gasherbrum 2009

3. 6. dosažen vrchol Gasherbrum I 8 068 m n. m.

Bolívie, Cordillera 2005

dosažen vrchol Huayna Potosí 6 088 m n. m.

Tádžikistán, Pamír 2003
honzatravatravnicek

Pik Korženěvská (7 106 m n. m.) – dosažená výška 7 000 m n. m.

Nepál, Himálaj 2000

Parchamo Peak (6 237 m. n. m.) – dosažená výška 6 000 m n. m.

