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cyklistika

Po dvouleté pauze zveme všechny milov-
níky horských kol do Korutan na další roč-
ník dříve oblíbeného seriálu bikových akcí. 
Oblast kolem jezera Millstätter See nabízí 
celou řadu MTB tras včetně několika trai-
lů. Účastníci budou ubytování v rodinném 
hotelu Hotel zur Post*** ve středisku Döbri-
ach (www.hotelzurpost.co.at). Hotel pat-
ří do řetězce objektů specializujících se na 
cyklisty, k dispozici je sauna i vlastní soukro-
má pláž u jezera Millstätter See. 
Program campu budou tvořit ve čtvrtek 
a v pátek vyjížďky s místními průvodci, v so-
botu a v neděli individuální túry. V pátek se 

účastníci na základě svého rozhodnutí po-
dle výkonnosti, zájmu a kondice rozdělí do 
třech skupin: skupina low – túry do 35 km 
s převýšením do 600 m, skupina middle – 
túty do 50 km s převýšením do 1000 m 
a skupina hight – túry nad 50 km s převý- 
šením nad 1000 m . Po všechny dny je  
samozřejmě možný individuální program. 
Samozřejmostí bude i každodenní večerní 
program s promítáním fotek a filmů, před-
náškami i sobotní tombolou o ceny. Jezero 
je možné bezpečně dokola objet i s malý-
mi dětmi. Bike Camp je tedy vhodný i pro 
celé rodiny i pro majitele E-biků.

Termín: 2.-5. 6. 2022
Základní cena: 7000 Kč, děti do 5 let 
zdarma
Zvýhodněná cena pro členy ALPEN- 
VEREIN.CZ a předplatitele časopisů  
lidé&HORY a Turista: 6500 Kč
Příplatek za jednolůžko: 1000 Kč
Cena obsahuje: ubytování s polopenzí, 
organizační zajištění, místní průvodce 
(čtvrtek, pátek)
Min. počet účastníků: 20

Více informací vč. rezervace na: 
www.alpy.cz

Alpy bike camp Korutany 2022
Döbriach a Millstätter See, 
2.–5. června 2022

Kärnten Werbung a Millstätter See Tourismus

Denali (6190 m)
Polárně-horolezecké 
dobrodružství jako 
vstupenka do velkých hor
Moc dobře jsem věděl, že na nejvyšší hoře severní Ameriky nás čeká pořádná zima. 
Skutečnost však byla daleko horší. Tak promrzlý jsem nebyl snad ani na vrcholu 
osmitisícovky. Myslete na to, až se budete na výstup připravovat. Omrzliny třetího stupně 
jsou zde poměrně častým stigmatem.

David Daw Knill, horský vůdce UIAGM, www.7summits.cz

Výstupy s horským vůdcem II.

Denali (dříve Mount McKinley) zná 
snad každý horolezec. Prostředí stejno-
jmenného národního parku na Aljaš-
ce, kde tento masiv tvoří dominantu, 
je dech beroucí. Svojí výškou přesahu-
je sousední štíty (kromě Mount Forake-
ru) o více než 2000 m. Se skupinou šesti 
lezců toužících po vrcholovém rozhle-
du se pokusíme vystoupat na horu nej-
častěji využívanou cestou 

West Buttress. Výprava začíná v Tal- 
keetně, malém městečku z doby  
zlaté horečky, kde na stanici rangerů 
absolvujeme pohovor, abychom tak 
dokončili administrativní kolečko, kte-
ré začalo před 60 dny registrací na 
webových stránkách Národního par-
ku Denali. Se vstupním povolením 
a permitem pro výstup běžíme na leti-
ště, kde máme domluvenou přepravu 

u Talkeetna Air Taxi. Jestli opravdu po-
letíme, záleží na viditelnosti a síle vět-
ru na Kahiltna Glacier, kde se přistává. 
Nakonec čekáme 3 dny.
Tři čtvrtě hodiny trvající let za jasného 
počasí a s výhledem na aljašské veli-
kány musí být pohádka pro oči. V na-
šem případě se divoká úbočí vrcholů 
bohužel ztrácejí v mracích. Vykládá-
me zásoby na provizorní přistávací 
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