
SPECIÁL SVĚTA OUTDOORU



VAALSERBERG NIZOZEMÍ 
Už název státu Nizozemí napovídá, že zde nenalezneme žádné velehory. Holandsko je naopak 
proslulé nížinami, rozlehlými poli plnými pestrých tulipánů, poldry (protipovodňová zátopová 
území) a větrnými mlýny. Na jihovýchodě země však přece jen nějaké ty kopečky najdeme. Nejvyšší 
bod Holandska tak nakonec obstojí v konkurenci EU vrcholů a umístí se až na 6. místě od konce. 
Nejvyšší hora Vaalserberg svou výškou 321 m poráží nejvyšší body Pobaltí, Malty a Dánska.

Vzhledem k  tomu, že hned vedle nejvyššího bodu Ho-
landska, ležícího nedaleko trojmezí Holandska, Německa 
a Belgie, stojí parkoviště, rozhodl jsem se výstup okořenit 
a zpestřit výjezdem na kole z holandské nížiny. Nemáte-
li k  dispozici vlastní kolo, můžete si ho půjčit v  některé 
z místních půjčoven, stejně jako jsem to udělal já. Na do-
poručení jsem zvolil půjčovnu Zinkviooltje ve vesnici Epen, 
kde si každý vybere. Pro ty, kdo se nechtějí namáhat příliš, 
jsou k dispozici i elektrokola.

DVOJICE ROZHLEDEN NA VRCHOLU
Jízdu jsem následně zahájil ve  vesnici Vijlen u  místního 
kostela. Výjezd nebyl náročný a po 38 minutách jsem stál 
vítězoslavně na vrcholu. Myslím, že to byl vhodný začátek 
dlouhého cyklistického výletu, jak se dozvíte dále.

Na  vrcholu bylo vidět, že nejvyšší bod Holandska je 
mezi místními velmi oblíbený. Kromě dvou rozhleden, ze 

kterých je opravdu krásný výhled do okolí, zde naleznete 
také bludiště a další atrakce zejména pro děti. Vzhledem 
k tomu, že mě ale čekal ještě náročný program, dlouho 
jsem se nezdržel a pokračoval na cestě do Belgie. 

 VAALSERBERG
Nadmořská výška 321 m 
Zdolaná vzdálenost  7,5 km (výchozí vesnice Vijlen, 

ale lze zkrátit)
Čas výstupu 38 minut
Doporučený výstup na kole
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost    / (v případě zdolání všech hor 

Beneluxu během jednoho dne na kole)
Vysokohorská pivní prémie  3 Schténg (stout) 

Mezi slepými holandskými nížinami 
jednooká hora Vaalserberg králem.



SIGNAL DE BOTRANGE
BELGIE Hora Signal de Botrange překvapí svojí výškou 694 m. Nejen, že dá 

výstup na ni pěkně zabrat, dokonce tu bývá v zimě poměrně hodně 
sněhu a každoročně se tu připravuje i stopa pro běžecké lyžování.

Jak jsem již nastínil u nejvyšší hory Holandska, pokračoval 
jsem svou jízdu na  kole. Rozhodl jsem se pro smělý cíl, 
a  sice zdolat nejvyšší body Holandska, Belgie a  Lucem-
burska na kole během jediného dne. Cesta se vlnila mezi 
kopci pohoří Ardeny pořád nahoru a  dolů. Nakonec tak 
z očekávané pohodové projížďky Beneluxem vznikla po-
měrně náročná výprava. 

Valná část cesty vedla po  cyklostezce a  pořád bylo 
na  co koukat – kamenné vesničky, pastviny a  lesíky. At-
mosféře navíc dodalo šťávu právě probíhající mistrovství 
světa ve fotbale. Každý druhý dům totiž zdobila belgická 
vlajka a  téměř všichni kolemjdoucí byli oděni do  belgic-
kých barev. Bylo vidět, že ten den se odehraje velké utká-
ní domácího týmu.

STŘECHA BELGIE NENÍ ZADARMO
V  okamžik, kdy jsme se dostali pod závěrečný výstup 
na  Signal de Botrange, jsem začal litovat, že jsem se 
smál mé přítelkyni Holanďance, že je Benelux placatý. 
Teď mi to Benelux vrátil i s úroky. Do kopce jsem se pěkně 
zapotil. Nakonec jsem se tak unavil, až jsem se rozhodl 
nejvyšší bod minout a zamířit nejdříve do pivovaru o je-
den kilometr dále, abych dobil energii. To se ukázalo jako 
správné rozhodnutí. V  místním pivovaru s  příznačným 
názvem Belgium Peak Beer jsem vzhledem k příznivě se 
vyvíjejícímu zápasu MS ve  fotbale Belgie – Panama 3:0 
dostal ochutnávku zdarma, dobře se najedl a užil si skvě-
lou atmosféru.

Po občerstvení mě čekal návrat zpět na vrchol a výstup 
na místní rozhlednu, která měří přesně šest metrů proto, 
aby dosáhla bájných 700 m. I Belgičané stejně jako Holan-
ďané jsou na svoji nejvyšší horu opravdu hrdí.

Podobně jako u  nejvyšší hory Holandska, také hned 
u hory Signal de Botrange stojí parkoviště, takže není pro-
blém přijet sem autem a udělat menší pěší výlety po okolí. 
Výstup na ni určitě stojí za doplnění klasického itineráře 
návštěvy Belgie: Brusel, Gent a Bruggy. 

 SIGNAL DE BOTRANGE
Výška hory 694 m
Zdolaná vzdálenost  50,5 km (výchozí bod hora Vaalserberg 

v Holandsku, ale lze zkrátit)
Čas na výstup  2 h 44 min
Doporučený výstup na kole
Osobní hodnocení zajímavosti hory:  
Náročnost  / (v případě zdolání všech hor 

Beneluxu během jednoho dne na kole)
Vysokohorská pivní prémie  La Brune Belgium Peak beer 

 

V Belgických oblacích 
700 m nad mořem.

Typický belgický venkov.



KNEIFF LUCEMBURSKO  

Lucembursko je nejmenší stát Evropské unie, 
ale zároveň nejbohatší. Nejvyšší bod Kneiff 
s výškou 560 m ovšem dosáhl při mé výpravě 
po nejvyšších vrcholech států EU jednoho 
prvenství – je jednoznačně nejnudnější. 

Má cesta na vrchol Lucemburska začala na nejvyšším bodě 
Belgie. Lepší začátek cesty jsem si nemohl vybrat, proto-
že výš už jsem se v Beneluxu dostat nemohl, a tak jsem 
jel prvních 17 km z kopce. Myslím, že jsem z tak dlouhého 
a mírného kopce nikdy nejel. Ideální pro lenivé cyklisty jako 
jsem já. Cyklostezka byla šikovně postavená na místě bý-
valé železnice, proto to příjemné dlouhé klesání. To však 
muselo jednou skončit. Poblíž hranice s  Lucemburskem 
začal náročný výstup, který byl po 100 kilometrech šlapání 
v nohách cítit. Naštěstí nebyl tak dlouhý jako v belgickém 
případě, a  tak jsem po  celodenní jízdě na  kole nakonec 
opravdu dobyl všechny nejvyšší body Beneluxu.

TĚSNĚ VEDLE
S politováním musím říct, že Kneiff byla nejnudnější nejvyš-
ší hora mé expedice. Lucemburčané se totiž spletli a mylně 
se domnívali, že nejvyšší bod země leží o několik set metrů 

 KNEIFF
Výška hory 560 m
Zdolaná vzdálenost  51,5 km (z nejvyššího bodu Belgie 

Signal de Bortrange, ale lze zkrátit)
Čas na výstup   2 h 58 min
Doporučený výstup na kole
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost  / (v případě zdolání všech hor 

Beneluxu během jednoho dne na kole)
Vysokohorská pivní prémie   Diekirch Grand Cru Ambrée 

(Vienna lager) 

Smutný bílý kámen na nejnudnější hoře EU.

jinde. Tím měl být kopec Buurgplaatz, na kterém byla ví-
tězoslavně postavena rozhledna. Bohužel však pozdější 
přesnější měření ukázalo, že nejvyšším bodem Lucembur-
ska je Kneiff. Na tomto bodě, který se nachází hned vedle 
štěrkové cesty a smetiště, tak leží pouze bíle natřený ká-
men značící nejvyšší bod země a tím celá pohádka končí. 
Proto jsem se zde dlouho nezdržel a zamířil raději za za-
slouženým spánkem do kempu poblíž.

Nejvyšší bod Lucemburska tedy na rozdíl od belgického 
a holandského za návštěvu úplně nestojí, ale rozhodne-
te-li se zdolat všechny tři nejvyšší body Beneluxu během 
jednoho dne na kole, litovat určitě nebudete. Potvrdilo se 
pořekadlo: I cesta může být cíl.

UTAJENÝ KLENOT
Kromě hor ale také rozhodně doporučuju návštěvu hlavní-
ho města Lucemburska, při které využijte dopravu vlakem 
po celé zemi zdarma. Město Lucemburk bývá označováno 
za jeden ze schovaných pokladů Evropy. I přes svou krásu 
zůstává poněkud opomíjeno turisty. Kromě historického 
centra chráněného hradbami ve  městě také naleznete 
hrobku Jana Lucemburského. 



SNĚŽKA ČESKÁ REPUBLIKA    
Předpokládám, že Sněžku nemusím nijak podrobně představovat, protože česká nejvyšší 
hora patří k těm vůbec nejnavštěvovanějším nejvyšším vrcholkům v Evropě, a to zejména 
mezi místními. Češi hory milují a na naší nejvyšší hoře to je vidět. Já jsem se na vrchol 
vydal ve velmi nepříznivém počasí, a i tak jsem na vrcholu potkal desítky českých turistů.

Na  vrchol jsem se vydal klasicky z  Pece pod Sněžkou, 
ale protože předpověď počasí hlásila déšť, rozhodl jsem 
se přespat na  chatě Luční bouda, abych měl možnost 
vydat se na vrchol jak na západ, tak na východ slunce 
podle počasí. Tajně jsem doufal, že jedna z variant vyjde 
a budu si moci vychutnat výhled po hřebenech Krkonoš-
ského národního parku. 

MLHA JAKO MLÍKO
První pokus však vůbec nevyšel. Zmokl jsem nejvíce za ce-
lou svou výpravu a  byl jsem hodně rád, že mě na  Luční 
čekala vyhřátá postel a  sauna. Další plus chata získala 
díky místnímu minipivovaru. Kde jinde na světě si můžete 
objednat pivo uvařené hned pod nejvyšší horou v zemi? 
Ceny na Luční boudě sice už tak atraktivní nejsou, ale za ty 
skvělé borůvkové knedlíky jsem schopen odpustit.

Druhý pokus zdolání Sněžky vypadal až do  výstupu 
na  vrchol beznadějně stejně jako předchozí den. Tento-
krát to bylo bez deště ale v mlze, která by se dala krájet. 
Nakonec se na mě ale přece jen usmálo štěstí a na vrcholu 
se na 10 minut rozestoupily mraky a já měl krásný výhled 
do okolí. Vynikající pocit být nad mraky.

Pivařská tradice se ani na  českých horách nezapře. 
Po cestě dolů jsem tak ještě navštívil další dva minipivova-
ry. To je opravdová rarita. Člověk si tak z výstupu odnese 
i gastronomický zážitek. Jestli jste náš nejvyšší bod proza-
tím nezdolali, rozhodně to napravte. 

 SNĚŽKA 
Výška hory 1602 m
Zdolaná vzdálenost  11,2 km (Pec pod Sněžkou – Luční 

Bouda – Sněžka)
Čas na výstup  2 h 
Doporučený výstup pěšky
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost 

Vysokohorská pivní prémie  Sněžka 16,03 (IPA) 

Sněžka a její mlhová róba.

Deset minut štěs  . 
Na Sněžce bez mraků.



RYSY POLSKO
Rysy patřily rozhodně k mým nejoblíbenějším horám z celé expedice. Výstup na vrchol nevyžaduje 
žádné horolezení, ani není nijak extrémně dlouhý. Zato výhledy na celé Tatry jsou fantastické. Navíc 
se turisté mohou ubytovat jen několik pár set metrů pod vrcholem v jedné z nejútulnějších horských 
chat v EU – v Chatě pod Rysmi.
Cesta na  vrchol začíná na  zastávce zubačky Popradské 
pleso. To je další nesporná výhoda Tater: člověk vůbec 
nepotřebuje auto a  všude se pohodlně dopraví vlakem. 
V horském hotelu u plesa je možnost posledního občerst-
vení před strmým výstupem.

Doporučuji si s  sebou vzít větší batoh s  místem navíc, 
protože zásobování Chaty pod Rysmi funguje na principu 
dobročinnosti. Na konci asfaltové cesty leží zásoby potra-
vin a nápojů, které musí buď nosiči, anebo turisté nahoru 

vynést, aby chata mohla fungovat. Každý za vynesení pěti 
kilo nákladu dostane zdarma čaj. Tento způsob zásobová-
ní je parádní, protože tak přírodu nezatěžují a neničí žádné 
lanovky a člověk si tak může vychutnat po celou cestu ryzí 
krásu slovenských Tater. Největší překvapení mě pak čeka-
lo v samotné chatě, kde bylo mnohem chutnější a zároveň 
levnější jídlo než dole u Popradského plesa.

LETNÍ SNĚHOVÁ BOUŘE
Tatry jsou proslulé letními bouřkami, a tak jsem nechtěl nic 
podcenit. Proto jsem si raději rezervoval ubytování na cha-
tě (kde je mimochodem důležité objednat nocleh předem), 
abych mohl na vrchol vystoupat ten samý nebo následující 
den. Brzy jsem byl za své rozhodnutí vděčný, protože namís-
to bouřky přišla sněhová vánice, při které na vrcholu napadlo 
okolo 10 centimetrů sněhu. Jaké překvapení na 1. července. 

Na vrchol jsem se tedy vydal až ráno. Ranní mlhy se ces-
tou rozestoupily a otevřela se krásná panoramata. Jen si 
dejte pozor, na který z vrcholů Rys se vydáte. Vyšší „ucho“ 
Rysů je totiž na Slovensku, a tak chcete-li zdolat nejvyšší 
bod Polska, musíte se vydat na o čtyři metry nižšího brat-
říčka. Na vrchol se dá vylézt také z polské strany, ale tuto 
cestu jsme kvůli nepřízni počasí nezvolili. 

 Kouzlo horské toalety,
nejkrásnější výhled na světě.

 RYSY
Výška hory 2499 m
Zdolaná vzdálenost  10,5 km (Popradské Pleso – Chata 

Pod Rysmi – Rysy)
Čas na výstup  Popradské Pleso – Chata pod Rysmi: 3 h 

39 min; Chata pod Rysmi – Rysy: 1 h 
Doporučený výstup pěšky
Osobní hodnocení zajímavosti hory  
Náročnost  
Vysokohorská pivní prémie  Salus Tatranský pšeničný 

speciál 13   



GERLACHOVSKÝ ŠTÍT 
Gerlachovský štít si drží jeden velmi zajímavý 
unikát. Je to jediná nejvyšší hora států EU, kde je 
zakázáno vylézt na vrchol na vlastní pěst, pokud 
člověk není členem nějakého autorizovaného 
klubu horolezců a nezíská povolení. V případě 
porušení tohoto pravidla hrozí vysoké pokuty. To 
jsem nechtěl riskovat, a tak mi nezbývalo než si 
objednat průvodce.
Průvodce jsem si domluvil u Spolku Horských Vodcov, který 
nabízí zkušené horské vůdce za fixní cenu 262 EUR. S ním 
jsem se tak společně s tátou mohl legálně vydat na vrchol. 
Výstup většinou začíná v šest ráno na chatě Sliezsky dom, 
a  tak se zde vyplatí objednat ubytování předem. Alter-
nativně lze také dojet brzy ráno k chatě „taxíkem“ horské 
služby po domluvě se Spolkem Horských Vodcov.

První pokus o  výstup zhatilo počasí. Po  úvodních 400 
výškových metrech výstupu vítr dosáhl takové síly a tep-
lota se držela nebezpečně blízko bodu mrazu, že horský 
vůdce zhodnotil další postup jako hazard se životem. 
Na další pokus jsme čekali celé tři dny, kdy na vrcholu sně-
žilo a foukal orkán. 

HLEDÁNÍ SPRÁVNÉ TRASY
Za  trpělivost se nám počasí odměnilo skoro bezvětřím. 
Tentokrát nebyl důvod se vracet, a  tak jsme se pečlivě 
uvázali na lano, nasadili helmy a vyrazili. Z výstupu na Ge-
rlach jsem měl opravdu respekt, ale samotné horolezení 
nebylo náročné ani fyzicky, ani technicky. Kdyby cesta byla 
značená, asi bych si na výstup troufl i sám, ale vzhledem 
k obtížnosti hledání správné cesty jsem byl rád, že s sebou 
máme zkušeného průvodce.

Po třech hodinách a osmi minutách jsme vylezli na Ge-
rlach a mohli jsme si tak vychutnat zaslouženou odměnu 

SLOVENSKO 

 GERLACHOVSKÝ ŠTÍT
Výška hory 2655 m
Zdolaná vzdálenost  3,9 km (Sliezsky Dom – Gerlachovský Štít)
Čas na výstup 3 h 
Doporučený výstup horolezení s průvodcem
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost   
Vysokohorská pivní prémie   Prešovský medový ležiak 14° 

 

v  podobě Prešovského medového ležáku, který vyhrál 
mou anketu „nejlepší vrcholové pivo“ za celou mou expedi-
ci. Jedinou kaňku na výstupu měl pozdní start cesty. Proto-
že jsme vyšli „až“ v šest ráno, vytvořily se na vrcholu kolem 
osmé ráno mraky a téměř nic jsme tak z vrcholu neviděli. 
Bohužel tak jsou pravidla Spolku Horských Vodcov nasta-
vena a dřív se nevychází. 

Na Gerlachu s křížkem po 
funuse, už tu jsou mraky.



KÉKES MAĎARSKO     
Maďarsko, pyšnící se Balatonským jezerem 
a rozlehlými vinicemi, není stejně jako 
země Beneluxu proslulé svými horami. 
Proto překvapí, že i tady nalezneme horu 
přes 1000 metrů vysokou, na které se dá 
dokonce lyžovat.

Na vrchol Kékes (1014 m) v pohoří Mátras na severu 
Maďarska jsem chtěl vyjet na kole. Bohužel jsem 
ale kvůli časovému zdržení v  Tatrách jen jedno-
duše vyjel na parkoviště autem a posledních 200 
metrů jsem hrdinně došel. Trochu se stydím, ale 
protože to tak udělá 95 % zdejších turistů, tak to 
jednou přežiju J.

Na  vrchol jsem se dostal při východu slunce, 
což mělo nespornou výhodu v tom, že tam nebyli 
žádní turisté, a  tak jsem si mohl užít vycházející 
slunce o  samotě. Nevýhoda byla, že hora je po-
krytá poměrně hustým lesem, a tak jsem na výhle-
dy do okolí musel počkat další 4,5 hodiny, než se 
otevře místní rozhledna. Čekání se vyplatilo. Kro-
mě výhledu z věže na místní sjezdovku a vinařský 
kraj jsem si také mohl dát typickou maďarskou po-
choutku – langoš v jednom z otevřivších stánků.

OCHUTNÁVKA VÍN
Pohled do  vinařské oblasti mě navnadil, abych 
místní víno ochutnal, a tak jsem si „vygooglil“ nejlé-
pe hodnocené vinařství a tam jsem se také vydal. 
Vinařství Szöke Mátyás Pincészet bylo správnou 
volbou. Ukázalo se, že místní vinař vyhrál v  po-
sledním roce několik cen za nejlepší víno Maďarska 
a  musím potvrdit, zejména jeho odrůda muškát 
byla vynikající.

Celkově však musím říct, že návštěva Maďarska 
a nejvyššího bodu Kékes by byla zajímavější na kole. 
Takto jsem nepodal žádný sportovní výkon a neměl 
jsem tak z výstupu nijak speciální radost.

 KÉKES
Výška hory  1014 m
Zdolaná vzdálenost   
200 m (parkoviště – Kékes)
Čas na výstup  3 min
Doporučený typ výstupu   
na kole
Osobní hodnocení  
zajímavosti hory   
êêêêêê 
Náročnost  êêêêêê
Vysokohorská pivní  
prémie  Soproni klasszikus  
êêêêêê 

Čekání na otevření rozhledny.

Pyšný kámen na hoře Kékes 
ležící ve výšce 1014 m n.m.



TA’ DMEJREK MALTA    
Malta je maličký ostrov, navíc prakticky bez hor, a nejvyšší bod tohoto ostrovního 
státu je součást krasové pahoraktiny Dingli Cliffs a leží hned u moře.

 TA’ DMEJREK    
Výška hory 253 m
Zdolaná vzdálenost  330 m (parkoviště – Ta’ Dmejrek)
Čas na výstup 2 min
Doporučený výstup na skútru
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost  
Vysokohorská pivní prémie  Cisk Lager  

Malebné hlavní město Valle  a 
obklopené hradbami.

Dingli Cliff s, útesy které ukrývají 
nejvyšší bod Malty.

Cesta na  nejvyšší bod Malty pro mě začala v  hlavním 
městě tohoto ostrovního státu, které mě příjemně pře-
kvapilo. V šestitisícové Vallettě se nádherně mísí prvky 
evropské a koloniální architektury. Dohromady s hradba-
mi okolo města a  malebnými uličkami působí opravdu 
elegantně.

Nejvyšší bod jsem se rozhodl dobýt na  skútru, který 
jsem sehnal kousek od mého ubytování v centru Valletty. 
Se zdoláním útesu jsem měl jediný problém, a sice silný 
jižní středozemní vítr, který si se mnou chvilkami pohrával 
jako s domečkem z karet. Proto jsem si dával pozor a jel 
pomalu, abych neskočil pod útesem. 

Poblíž nejvyššího bodu Malty Ta‘ Dmejreku se nachází 
malá kaplička, obrovský radar a skromný obchůdek s fast 
foodem. Velké vedro mě donutilo vypít litr vody, ale ani to 
nějak nepomáhalo. Inu vydat se na procházku na slunci 
v poledne není ideální nápad.

PLÁŽE A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY
Nakonec mě pohled z  útesu na  vlny zlákal natolik, že 
jsem se vydal na pláž poblíž. Malta je opravdu malá, a tak 
jsem zanedlouho byl na  nejkrásnější pláži ostrova. Užil 
jsem si chvíli středomořského slunce a brzy pokračoval 
směrem zpět do Valletty. Po cestě jsem se ještě zastavil 
do pevnosti v městečku Mdina, kde jsem opět obdivoval 
maltskou architekturu. O hodinu později už jsem byl zpět 
ve  Vallettě. Za  celý den jsem tak stihl objet víceméně 
celý ostrov. Mrzí mě jen, že jsem neměl čas na prozkou-
mání vedlejšího ostrova Gozo, který je známý naopak 
svou úchvatnou přírodou. Skvělý důvod vyrazit na Maltu 
ještě jednou.



TORRE PORTUGALSKO
Nejvyšší hora Portugalska Torre se nachází 
v severozápadní části země nedaleko hranice se 
Španělskem, odkud jsem se také na nejvyšší horu 
vydal. V podhůří Serra de Estrela ve městě Guarda 
jsem si dal menší večeři – skvělé selátko, koupil láhev 
portského na večer a vyrazil na nejvyšší horu Torre.

Na  vrchol jsem se dostal akorát před západem slunce. 
Výstup náročný nebyl, protože až na vrchol vede silnice 
a  na  samém vrcholu je dokonce kruhový objezd. Výhled 
jsem měl nádherný, byla inverze, a  tak jsem se příjemně 
vznášel nad mraky. Je dobré, že toto skvělé počasí odklo-
nilo moji pozornost. Jinak je totiž portugalská hora poměr-
ně nevkusná. Na samém vrcholu postavili Portugalci kromě 
již zmíněného kruhového objezdu také dva velké satelity, 
o  které se navíc dnes nikdo nestará. Člověk si tak spíše 
připadá jako na poválečném území. Jediné, co vypadalo, 
že je funkční, byla místní lanovka mířící na vrchol. Očividně 
tu bývá i dost sněhu. V polovině srpna ještě na sjezdovce 
leželo několik sněhových skvrn.

Nepříliš krásný portugalský vrchol mi náladu nezkazil. 
Měl jsem totiž s sebou láhev portského vyrobeného jen 
ve  100 kilometrů vzdáleném slavném údolí řeky Douro. 
Našel jsem si tedy ten nejlepší výhled na západ slunce, 

 TORRE
Výška hory  1993 m
Zdolaná vzdálenost 50 m (parkoviště – Serra da Estrela)
Čas na výstup  30 sekund
Doporučený výstup na kole
Osobní hodnocení zajímavosti hory  
Náročnost   
Vysokohorská pivní prémie  Black Super Bock   

otevřel láhev a kochal se. Za chvíli si ke mně na kus řeči 
přisedli polští turisté, a tak jsme se mohli podělit o naše 
cestovatelské zážitky. Láhev výtečného portského však 
nebyla bezedná, a  tak brzy nastal čas ustlat si na zad-
ním sedadle mého vypůjčeného automobilu a spokojeně 
usnout. Ráno jsem se probudil trochu rozlámaný a pokou-
saný od  komárů, kterým místní vlhko očividně prospívá. 
Rozhodně byla chyba nechat pootevřené okno u  auta. 
Další hezký východ slunce mě ale brzy probral.

ZTRACENÉ HORSKÉ VESNIČKY
Protože jsem měl jen půlden na prozkoumání okolí, vydal 
jsem se hned na cestu. V plánu bylo navštívit ztracené ves-
ničky v horách, o kterých jsem dříve několikrát četl a oprav-
du mě ohromily. Zastavil jsem se postupně ve  vesnicích 
Loriga, Alvoco da Serra a Piodao. Jedna byla krásnější než 
druhá. Připadal jsem si jako ve Vietnamu. Vesničky obklo-
povaly terasovité zahrady s nejrůznějšími plodinami a vy-
soké hory. Navíc tuto oblast stále ještě neobjevili turisté. 
Nejvíc mě dostala vesnice Piodao, kde mi u focení sekun-
doval houf ovcí. Rozhodně se sem musím vrátit. A příště si 
vezmu na prozkoumání portugalských hor kolo. 

Kruhový objezd na nejvyšší hoře Portugalska.



MULHACÉN ŠPANĚLSKO
Než popíšu můj výstup na horu Mulhacén, musím nejprve vysvětlit problematiku nejvyššího 
bodu Španělska. Stál jsem totiž před velkým dilematem. Mám vystoupat na horu Pico del Teide 
na Kanárských ostrovech nebo na horu Mulhacén v pohoří Sierra Nevada na jihu Španělska? Cílem 
mé expedice bylo vystoupat na nejvyšší horu každé země EU, ale zároveň hor, které jsou v Evropě. 
Vzhledem k tomu, že Kanárské ostrovy patří geografi cky k Africe, a navíc jsou autonomním 
územím, rozhodl jsem se nakonec ke zdolání hory Mulhacén, i když je tato hora nižší než Teide.
Výstup na Mulhacén jsem zahájil v andaluském pohoří Si-
erra Nevada v lyžařském středisku Pradollano, konkrétněji 
z parkoviště Hoya de la Mora. První část stezky vede podél 
lanovek a sjezdovek vzhůru na druhou nejvyšší horu pev-
ninského Španělska, Pico Veleta. Mým cílem bylo přespat 
poblíž této hory v bivaku Carihuela a brzy ráno se vydat 
na  vrchol. Do  bivaku jsem dorazil až po  úžasném zápa-
du slunce, při němž rudý kotouč dohromady s dočervena 
zbarvenou půdou vytvořily nádhernou podívanou. Připa-
dal jsem si jako první člověk na Marsu.

SNĚHOVÉ ZÁVĚJE VE ŠPANĚLSKU?
V bivaku mě čekalo překvapení. Všichni už spali. Co se sta-
lo s proslulou španělskou fiestou? Na vrchol jsem vyrazil 
ve 4:30 a na cestu mi zářily hvězdy. Cestou mě překvapilo 
velké množství sněhu, což podle místních nebývá v tuhle 
dobu zvykem. Patrně byla zima velmi silná. U  některých 
přechodů sněhových polí bych se dokonce nezlobil, kdy-
bych s sebou měl mačky. Kdo by to byl čekal?

Před východem slunce jsem si na pustém hřebeni Sierra 
Nevady připadal jako na  měsíci. Žádná vegetace, zima 

a  černá tma. Když jsem dorazil na  vrchol, bylo slunce už 
poměrně vysoko, přesto byla pořádná zima. Dokonce ani 
pověstné horké španělské slunce mě nezahřálo. Pokochal 
jsem se výhledy na rozpraskané svahy pohoří a lesknoucí 
se hladinu Středozemního moře a vydal se zpět. V bivaku 
Španělé ještě pořád spali… 

 MULHACÉN
Výška hory 3479 m
Zdolaná vzdálenost  6,6 km (Hoya de la Mora – bivak 

Carihuela); 8,5 km (bivak Carihuela 
– Mulhacén)

Čas na výstup  2 h (Hoya de la Mora – bivak Carihuela); 
2 hodiny 38 min (bivak Carihuela – Mulhacén)

Doporučený výstup pěšky
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost   
Vysokohorská pivní prémie   Wasteland Wheatwine 



Měsíční krajina z cesty na Mulhacén.



TRIGLAV 
SLOVINSKO     

Hora Triglav je mezi Slovinci velmi oblíbená. 
Kromě toho, že samotná hora fi guruje 
na státní vlajce, také platí nepsaný zákon, 
že každý Slovinec by měl na vrchol alespoň 
jednou za život vylézt.

Pěší túra od severu začíná na Aljaževě domu asi 10 kilo-
metrů na jih od městečka Mojstrana. Na výběr je ze dvou 
snadných variant výstupu na Triglavski dom na Kredarici 
s několika málo ferratovými úseky – cesty Tominškova pot 
a Cez Prag. Vybral jsem si tu o něco náročnější a zajímavěj-
ší Tominškovu cestu. Ferrata se střídala s traverzy napříč 
strmým svahem a s každým metrem řídly lesy, čímž se otví-
raly krásné výhledy do údolí.

4,5 hodiny a 1500 výškových metrů a byl jsem na chatě 
pod vrcholem. U každého stolu turisté popíjeli pivo a plá-
novali výstup na následující den. Naštěstí bylo zakázané 
„kadit“ u stolu, jak ukazovala cedule na stěně. Kouřit se tak 
muselo jít ven. Řekl bych, že praotec Slovan si z budoucích 
jazyků udělal spoustu slovních hříček. Stejně tak mě bavilo 
sledovat konverzaci rodičů o svých „otrocích“ (otrok = dítě).

Z chaty jsem pozoroval jeden z nejhezčích západů slun-
ce za celou mou výpravu. Mraky se přehupovaly přes sedlo 
a vytvářely nádhernou podívanou. Jen mě trochu znepo-
kojovalo, jaká cesta mě bude čekat následující den. Úvodní 
část výstupu vypadala velmi prudce a nebezpečně. 

DOKONALÉ VÝHLEDY
Budík v 5 ráno se ukázal jako správná volba. Vyhnul jsem 
se hordě natěšených turistů stoupajících k vrcholu. Výstup 
na  vrchol byl tak ideálně načasovaný přesně na  východ 
slunce. Byla to opravdová nádhera a celé Slovinsko bylo 

jako na dlani. Byla skvělá viditelnost, a tak jsem viděl do-
konce až na Grossglockner v Rakousku.

Cesta dolů zabrala o půl hodiny déle než výstup. Začaly 
se totiž tvořit dlouhé fronty. Tentokrát mi to ale nevadilo. 
Svítilo slunce a  výhledy byly úchvatné. Pro sestup jsem 
zvolil druhou trasu Cez Prag, která byla určitě šetrnější 
na kolena. Moc hezká pěší túra. Teď už chápu, proč mají 
Slovinci Triglav ve státní vlajce. 

 TRIGLAV
Výška hory 2864 m
Zdolaná vzdálenost  7 km (Aljažev Dom – Kredarica); 

1,5 km (Kredarica – Triglav)
Čas na výstup  4 h 25 min (Aljažev Dom – Kredarica), 

1 h (Kredarica – Triglav)
Doporučený výstup pěšky 
Osobní hodnocení zajímavosti hory      
Náročnost   
Vysokohorská pivní prémie   Union Black Unfiltered    

Nejkrásnější západ slunce na mé 
výpravě byl pod Triglavem.

Pohled na kostelík a Bledské jezero.



GROSSGLOCKNER
RAKOUSKO Z hory Grossglockner v Rakousku jsem měl asi největší 

respekt. Výstup na vrchol je jak technicky, tak fyzicky 
náročný. Naštěstí jsem měl už hodně vrcholů v nohách, 
a tak jsem věřil, že jsem připraven.

Výstup začíná na parkovišti 
u  Lucknerhausu nedaleko vesnice 
Kals am Grossglockner. U ledovce 
kousek nad chatou Städlhütte nasa-
zujeme mačky. Najít cestu bylo díky 
dobré viditelnosti velmi jednoduché. 
Ledovec je poměrně špinavý, ale ale-
spoň v  něm nejsou žádné zákeřné 
trhliny, a jeho traverz zabral asi hodi-
nu. Pak nás čeká už jen krátká ferra-
ta a  jsme na  chatě Erzhog Johann 
Hütte. 

Ráno zvoní budík už ve 4 ráno, aby-
chom stihli východ slunce. Vyrážíme 
ještě za  úplné tmy. Bohužel nevyšla 
předpověď a místo oblohy plné hvězd 
nás čeká hustá mlha. Po  ledovci ve 
vyšlapané cestičce se nám v  mač-
kách šlape dobře. Po  zhruba hodině 
stoupání ledovec končí a  začíná to  
pravé horolezení. Bohužel se v mlze 
ztrácíme a skoro hodinu hledáme naši 
cestu k vrcholu. 

FRONTA NA VRCHOL
Konečně na správné trase nás zastihli 
první horolezci vracející se z vrcholu. 
Začaly se tvořit kolony. Správci ces-
ty na  Grossglockner by měli zvážit 
výstavbu semaforů. Horolezců je na-
hoře opravdu příliš mnoho. V  jeden 
moment musíme čekat dokonce dva-
cet minut. Je zima. Skály jsou pokryté 
jinovatkou. S  každým výškovým me-
trem sílí vítr a i my začínáme mrznout. 
Prvních 30 horolezců konečně překo-
nává úzkou pasáž směrem z vrcholu 
a my můžeme stoupat vzhůru. Na vr-
chol nakonec dorazíme hodinu po vý-
chodu slunce a je zataženo. 

Po cestě dolů se několikrát opakuje 
situace z cesty nahoru. Fronty oprav-
du kazí celkový zážitek z výstupu, ob-
zvlášť některé nezodpovědné skupiny, 
které odmítají čekat, dostávají ostatní 
do  rizikových situací. Po  sestoupení 
zhruba 200 metrů se konečně lep-
ší počasí, mrak mizí a  nám se otvírá 
nádherný výhled na  největší ledovec 
ve východních Alpách, Pasterze. Ten-
to výhled za  celou tu námahu určitě 
stál. Se slunečným počasím se už 
klesá mnohem příjemněji. Míjíme cha-
tu Erzhog Johann Hütte a  dáváme 
si slavnostní oběd až pod ledovcem 
na Städlhütte. Zvládli jsme to. Teď už 
je to k parkovišti procházka. 

 GROSSGLOCKNER
Výška hory  3798 m
Zdolaná vzdálenost 10 km 
Čas na výstup  6 h (Lucknerhaus – Erzhog Johann Hütte), 

3 h (Erzhog Johann Hütte – Grossglockner)
Doporučený výstup horolezení s průvodcem
Osobní hodnocení zajímavosti hory    
Náročnost     
Vysokohorská pivní prémie  Edelweiss Dunkel    

Výhled na ledovec Pasterze 
a horu Fuscherkarkopf. 



HALTI FINSKO
Na nejvyšší fi nskou horu vedou dvě cesty. První 
a delší vede z Finska z vesničky Kilpisjärvi. Tam 
a zpátky trvá 5–6 dní. Protože jsem neměl tolik 
času, rozhodl jsem se pro kratší cestu z Norska 
od jezera Guolasjárvi. 
Jediný problém se zdoláním hory Halti je navigace. Na vr-
chol z  Norska nevede žádná stezka, a  proto se člověk 
musí spolehnout jen na mapu a na vlastní instinkty. Ne-
chtěl jsem se ztratit v  mlze někde ve  finských horách, 
a  tak jsem počkal do  poledne, až se počasí vyjasnilo. 
Cesta po  kamenitém terénu byla příjemnou změnou 
od  vyšlapaných cestiček na  jiných horách. Po  úvodním 
tříkilometrovém stoupání jsem se ocitl na náhorní plošině 
s menšími vrcholky okolo. Jedním z nich byla i Halti.

Zkontroloval jsem svou polohu podle mapy 
a vydal se k hoře, o které jsem předpokládal, 
že bude nejvyšším finským bodem. Pro jistotu 
jsem také zašvindloval a zapnul aplikaci v mo-
bilu s názvem Movescount, která mi potvrdila, 

že moje domněnka byla správná. Tuto aplikaci mimocho-
dem vřele doporučuji. Jsou v  ní perfektně vyznačeny 
všechny turistické stezky.

Zanedlouho jsem byl na hoře Halti. Smutná zpráva pro 
všechny Finy však je, že vrchol hory není ve Finsku, ný-
brž v Norsku. Nejvyšší bod je tak o několik desítek met-
rů vedle a o pár metrů níže. Naštěstí za hezkého počasí 
nejde minout. Pyšní se sloupem postaveným z  kamenů 
a finskou vlajkou.

Jak je mým zvykem, vytáhl jsem své vrcholové pivo, 
abych výstup oslavil, když najednou vylezl na vrchol je-
den Fin. Chtěl jsem si s ním přiťuknout, ale pan Ylko mě 
zarazil: „Já nepiju alkohol.“ Následně se mi svěřil, že se 
vydal na nejvyšší horu Halti, aby skoncoval s pitím. Po-
chlubil se mi, že za poslední rok vypil 6000 piv a symbo-
licky tak vynesl na nejvyšší finský vrchol poslední pivo, 
které přede mnou navíc vylil. Tím ukončil své pijácké 
období. Z  jeho odhodlání jsem cítil, že mu předsevzetí 
nepít vyjde. 

 HALTI
Výška hory 1324 m
Zdolaná vzdálenost 6,7 km (Guolasjárvi – Halti)
Čas na výstup 3 hodiny
Doporučený výstup pěšky
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost   
Vysokohorská pivní prémie   Tromso 13 Saison 

  

Jednu vlaječku z hory Hal   už silný 
severní vítr odvál, druhá se ještě drží.

Pan Ylko právě otevírá poslední 
plechovku piva svého života.



KEBNEKAISE ŠVÉDSKO
Nejvyšší hora Švédska Kebnekaise má jeden unikát v rámci EU. Je to jediná hora, která se prakticky 
nedá zdolat a vrátit do civilizace během jednoho dne. Na horu Kebnekaise vede nejsnazší cesta 
z vesnice Nikkaluokta a zpáteční cesta zabere obyčejně tři dny. Tuto cestu jsem však absolvoval tři 
roky zpátky, a tak jsem se tentokrát rozhodl vyrazit z vesnice Abisko na sedmidenní okruh švédskými 
horami a částí velmi známé stezky Kungsleden.

Během sedmi dnů mě a moji přítelkyni tedy čekalo 130 km 
v divočině bez civilizace a bez mobilního signálu. Po peč-
livých uváženích nakonec má krosna skončila na 26 kg ob-
sahujících stan, spacák, oblečení, jídlo na sedm dní a samo-
zřejmě fototechniku. Pět dní na  stezce Kungsleden bych 
shrnul do pěti slov – jezera, sauna, sobi, Laponci a puchýře. 
Cesta drsnou švédskou horskou krajinou k chatě Kebnekai-
se Fjällstation přinesla prostě vše, co měla. 

Nakonec rozhodujeme vstát o půlnoci a vyrážíme na vr-
chol za svitu slabé polární záře. Po prvních třech kilome-
trech se cesta stáčí strměji vzhůru, po  další půlhodině 
překračujeme řeku. Pak už pokračujeme po  čerstvě po-
stavené cestě zbudovanou šerpy z Himálaje. Vstupuje-
me nad sněžnou čáru. Z poprašku je brzy úplně bílo. Jaký 
kousek stačí ujít a člověk se ocitne v úplně jiném ročním 
období. Slunce už vylezlo a okolní hory zalévá krásným 
růžovočerveným světlem. Posledních 30 výškových me-
trů je velmi strmých. Vede tam však pěkně vyšlapaná 

 KEBNEKAISE
Výška hory  2104 m
Zdolaná vzdálenost 19 km + 9,5 km
Čas na výstup  4 h 35 min (Nikkaluokta – Kebnekaise 

fjällstation), 5 h 30 min (Kebnekaise 
fjällstation – Kebnekaise)

Doporučený typ výstupu  pěšky
Osobní hodnocení zajímavosti hory    
Náročnost   
Vysokohorská pivní prémie Poppels Wit  

JARDA ZAORAL   
Žije ve švédském Stockholmu, kde pracuje jako 
profesionální fotograf. Jeho vášeň je cestování
a hory. Právě se snaží dokončit projekt Koruna 
Evropy, při kterém chce během jednoho roku zdo-
lat nejvyšší body všech evropských států. O své 
expedici píše blog thebestviewpoints.com a knihu. 
Instagram: jardas.best.viewpoints

cestička ve  sněhu. Obdivujeme zasněžené vrcholky 
okolních hor a  začínající červený podzim v  údolích. Nad 
jezerem mezi vesnicí Nikkaluokta a Kebnekaise station se 
vytvořila mlha. Krásná podívaná. Na samém vrcholu je vel-
mi kluzký povrch a silně fouká. Dáme tedy povinné selfie 
a scházíme dolů k bivaku. Tam je na  rozdíl od větrného 
vrcholu příjemné teplo.

Kdybych se na horu vydal o týden dříve, musel bych zdo-
lat severní bod Kebnekaise. Ten se totiž stal poprvé v his-
torii nejvyšším kvůli velmi neobvyklému horku na  severu 
Švédska. Na vrcholu poslední týden ale neustále sněžilo, 
a  tak hora podle místních horských vůdců vzrostla o ne-
uvěřitelných 10 metrů. Samotnému by se mi na  severní 
vrchol opravdu nechtělo. Propast minimálně 300 metrů 
na každé straně hřebenu vůbec nevypadala lákavě.

Sestup nám nakonec trvá čtyři hodiny a přicházíme velmi 
unavení. Opět usínáme u Kebnekaise fjällstation a násle-
dující den se po devatenáctikilometrové cestě do vesnice 
Nikkaluokta konečně ocitáme zpět v civilizaci. 

Probouzející se příroda na cestě 
na nejvyšší bod Švédska.



SUUR MUNAMÄGI  
Pobaltí rozhodně nepatří mezi horské velmoci. Nejvyšší hora všech pobaltských států se 
nachází v Estonsku a měří pouhých 318 m. Musím ale uznat, že vrchol Suur Munamägi 
mě příjemně překvapil. Nachází se v národním parku Haanja looduspark a z rozhledny 
na nejvyšším bodě je parádní výhled do okolní krajiny.

Hora, nebo spíše kopeček Suur Munamägi, byla mojí vů-
bec první zastávkou rok dlouhé expedice Koruna Evropy, 
při které jsem zdolal nejvyšší vrchol každého státu Evropy. 
Podle výšky kopce je patrné, že se zdoláním nebude velký 
problém. 300 metrů od vrcholu se nachází parkoviště a vý-
stup mi zabral 5 minut.

Na  vrcholu kopce stojí rozhledna, která se tyčí až nad 
okolní les, a tak se mi naskytl krásný výhled na celý národ-
ní park. Měl jsem štěstí, protože jsem k rozhledně dorazil 5 
minut před zavíračkou. Vychutnal jsem si tak na rozhledně 
první vrcholové pivo expedice, pořídil několik fotek a vydal 
jsem se zpět dolů k parkovišti. Tam jsem ale zjistil, že jsem 
byl tak natěšený, že se konečně vydávám na  cestu, až 
jsem si zapomněl s sebou sbalit stan a spacák. 

V okolí bylo už vše od restaurací po ubytování zavřené, 
a tak mi nezbylo nic jiného než na nejvyšším bodu Eston-
ska bivakovat. Ustlal jsem si na lavičce, ale hejna komárů mi 
nedala spát. Přišlo mi navíc, že s každou minutou se počet 
tohoto otravného bodavého hmyzu násobí, a tak jsem mu-
sel horu Suur Munamägi opustit. 

Nakonec jsem přenocoval v  biatlonovém areálu na  tri-
buně nedaleko vesnice Haanja, kde bylo nejméně komáru 
z okolí, ale ani tak jsem se moc nevyspal. Náplastí na prob-
dělou noc mi byl nádherný východ slunce nad rozkvetlými 
loukami národního parku.

Příroda v okolí estonského nejvyššího kopce se mi moc 
líbila a rád národní park navštívím znovu. Tentokrát už se 
sprejem proti komárům a s předem objednaným ubytová-
ním nebo se stanem. 

 SUUR MUNAMÄGI 
Nadmořská výška 318 m 
Zdolaná vzdálenost  300 m (jen výstup)
Čas výstupu 5 minut
Doporučený výstup skútr/kolo
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost    
Vysokohorská pivní prémie  Suur Munamäe vaatetorn 



ESTONSKO



GAIZIŅKALNS LOTYŠSKO
Nejvyšší hora Lotyšska pro mě byla trochu zklamáním. Na rozdíl od nejvyššího bodu Estonska 
nebyla příroda v okolí vrcholu nijak zajímavá. Zklamala i věž na vrcholu. Když jsem si o hoře 
Gaiziņkalns četl předem, lákaly mě články s fotografi emi vysoké věže. Očekával jsem pěkný 
výhled do okolí. Jak se ale ukázalo, obrázky značně zkreslovaly a realita byla jiná. Rozhledna 
je jen dva metry vysoká a není z ní žádný výhled. 

Na nejvyšší bod Lotyšska Gaizi�kalns 
jsem se vydal na  skútru z  hlavního 
města Rigy a vlastně to byl pěkný jed-
nodenní výlet. Nejdříve jsem v rychlos-
ti prozkoumal Rigu, podle mě nejhezčí 
město Pobaltí, a  dále jsem po  cestě 
navštívil velkolepý cihelný hrad Turai-
da vybudovaný už v roce 1214. 

Odtud jsem pokračoval na  nejvyšší 
horu v zemi. Čím více jsem se k ní při-
bližoval a  čím více jsem se vzdaloval 
od  hlavního města země, tím více se 
zhoršovala silnice. Na závěr mě čekala 
pouze štěrková cesta, která se mému 
skútru vůbec nelíbila. Jednou mě skútr 
dokonce potrestal za výběr cesty na-
směrováním do příkopu. I přes patálie 
na silnici jsem se ale přece jen k nej-
vyšší hoře dostal. Celý den na skútru 
mi pak zpříjemnila patnáctiminuto-
vá procházka z  parkoviště na  vrchol 
a zpátky.

Z  vrcholu nejvyššího bodu Lotyš-
ska vede krátká lyžařská sjezdovka 
a  v  létě mohou turisté využít služby 
vodní skluzavky. Bohužel jsem si ale 
vybral špatný den k  návštěvě. Vše 
v okolí hory Gaizi�kalns včetně restau-
race a  skluzavky bylo zavřené, a  tak 
jsem se na  vrcholu dlouho nezdržel 
a zamířil jsem zpět do Rigy.

Největší zážitek z  výletu mě pak 
čekal v  restauraci po  cestě zpět, kdy 
jsem si objednal náhodnou polévku 
z menu. K mému překvapení mi na sto-
le přistála růžová a  navíc studená 
tekutina. Nikdo z  personálu neuměl 
anglicky, a tak jsem se nedozvěděl, co 
to jím. Sice jsem se trochu bál o  své 
zdraví, ale musím říct, že mi polévka 
nakonec moc chutnala. 

 GAIZIŅKALNS 
Nadmořská výška 311 m
Zdolaná vzdálenost  480 m (jen výstup)
Čas výstupu 6,5 minuty
Doporučený výstup kolo
Osobní hodnocení zajímavosti hory:   
   
Náročnost    
Vysokohorská pivní prémie
 Lačplesis Amber    



AUKŠTOJAS LITVA

 AUKŠTOJAS 
Nadmořská výška 294 m
Zdolaná vzdálenost  280 m (jen výstup)
Čas na výstup    3,5 minuty
Doporučený výstup skútr/kolo
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost   

Vysokohorská pivní prémie   Volfas Engelman Blond  


Moje cesta na vrchol nejvyššího bodu Litvy začala v hlav-
ním městě. Vilnius je stejně jako ostatní hlavní města Po-
baltí moc zajímavý. Během dopoledne jsem stihl obejít 
všechny významné památky a zejména vyhlídky (Gedimi-
nasův hrad a Horu tří křížů), i výtečný oběd v místní oblíbe-
né restauraci  Šnekutis. 

Podobně jako v Lotyšsku jsem se chtěl na vrchol dostat 
na  skútru. Tentokrát mi ale nepřálo štěstí. Veškeré půj-
čovny rozdaly všechny své stroje a podobně jsem dopadl 
i s půjčovnami aut, a tak jsem začal být zoufalý. Co když 
bude hora Litvy jediná, kterou nezdolám? Hned na  další 
den jsem totiž měl objednané letadlo do Dánska a nemohl 
jsem ztrácet čas. Nakonec mě zachránila aplikace Uber, 
kde jsem sehnal relativně levný odvoz (20 EUR za cestu 
tam i zpět) až k samotné hoře Aukštojas.

Můj řidič Dimitrij se se mnou vydal na šedesátikilometro-
vý výlet. Hora Aukštojas leží poblíž hranice s Běloruskem, 
kterou od nepaměti strážila pevnost Medninkai. Bohužel 
jsme ale přijeli velmi pozdě, a tak byl tento největší hradní 
komplex v zemi již zavřený. Pokračovali jsme tedy k hoře 
Aukštojas a zastavili na malém parkovišti pod ní. 

Marně jsem Dimitrije přemlouval, ať se mnou zdolá nej-
vyšší vrchol své země. I když tam sám ještě nikdy nebyl, 
zlákaly ho nakonec hry na mobilu. A podle mě udělal chy-
bu. Na vrcholu stojí dřevěná rozhledna, z které je perfekt-
ní výhled do  okolí, a  jako bonus jsem se dočkal opravdu 
krásného západu slunce. Jsem rád, že Dimitrij měl alespoň 
trpělivost a počkal na mě půl hodiny na parkovišti, než nej-
vyšší bod Litvy pořádně nafotím. 

Nejvyšší bod ve třetím baltském státě, v Litvě, mě příjemně překvapil podobně jako 
v Estonsku. I zde na mě čekala vyhlídková věž s pěkným výhledem do okolí a měl jsem štěstí 
i na velmi dramatický západ slunce. Poblíž vrcholu navíc čeká na turisty největší pevnost 
v celé Litvě a také velmi zajímavý ortodoxní kostel. 



MØLLEHØJ DÁNSKO
Dánsko má ze všech států Evropské unie nejnižší nejvyšší bod. I když je ale nadmořská 
výška kopce Møllehøj pouhých 171 m n. m., překvapí, jak náročné je se na tento bod dostat. 
Stačí si nenastudovat problematiku nejvyššího dánského bodu nebo se na nejvyšší bod 
zeptat Dána, a už jste v problémech. Dostal jsem se na vrchol já? 

Můj příjezd do Dánska byl velmi smutný. Přistál jsem totiž 
na letišti ve městě Billund, hned vedle slavného Legolandu, 
kam jsem se jako dětský fanoušek Lega vždy chtěl podí-
vat. Bohužel jsem ale návštěvu této atrakce nemohl zařadit 
do programu. Čekaly mě nejvyšší dánské vrcholy.

Hned po příletu jsem se potkal s kamarádkou, která v Dán-
sku studuje, a společně s jejím dánským kolegou jsme se vy-
dali na nejvyšší bod země. Slíbili mi, že mě svezou autem, a já 
se mohl v klidu na zadním sedadle kochat krajinou. Povídali 
jsme si a já jsem vůbec nesledoval mapu. O to překvapenější 
jsem pak byl, když jsme zastavili na parkovišti u hory Himmel-
bjerget. Podle mých kolegů jsme právě vyjeli na nejvyšší bod 
v zemi. Už překlad Nebeská hora napovídá, že hora bude vy-
soká. Dokonce i výhled z ní do údolí vypadal, jako bychom byli 
na hoře. Bohužel ale Himmelbjerget měří pouze 147 m.

„Jsme na špatné hoře,“ povídám kamarádům. „Opravdu? 
Vždyť je tu krásný výhled. Takový nikde jinde v Dánsku neu-
vidíš,“ nevěřili mi kamarádi a pomalu začali vytahovat nakou-
pené dobroty na piknik. Já jsem ale zůstat nemohl. Musel 

jsem navštívit opravdový nejvyšší bod země. Bylo na čase, 
abych jim vysvětlil problematiku nejvyššího bodu Dánska:

Až do konce 19. století si opravdu všichni Dánové mysleli, 
že nejvyšším bodem země je hora Himmelbjerget. Ona totiž 
opravdu jako nejvyšší vypadá. Nicméně právě na konci 19. 
století bylo zjištěno, že nejvyšší hora země je Ejer Bavnehoj 
s výškou 170,35 m. Dánové byli z tohoto zjištění tak nadšení, 
že se rozhodli tento nález pořádně oslavit. Na počest to-
hoto objevu postavili na vrcholu obrovskou rozhlednu a až 
do roku 2005 spokojeně žili s vědomím, že mají jednu z nej-
krásnějších rozhleden v  porovnání s  ostatními nejvyššími 
body v zemích Evropy. Bohužel ale v tomto roce bylo prove-
deno rozsáhlé měření a vědci zjistili, že nejvyšší bod země 
se nachází o 300 metrů vedle. Jedná se o kopec Møllehøj 
s výškou 170,86 m n. m.

S tímto objevem už si ale Dánové takovou hlavu nedělali 
a nový nejvyšší bod v zemi označili pouze malým kamen-
ným obeliskem. Dodnes tak valná většina samotných Dánů 
považuje za  nejvyšší bod země buď Ejer Bavnehoj nebo 
Himmelbjerget. Tomu nahrává i fakt, že na obou těchto bo-
dech se dočtete, že jsou v Dánsku nejvyšší. 

Naštěstí se mi kolegy nakonec podařilo přemluvit a piknik 
jsme odložili. Postupně jsme pak zdolali všechny tři nej-
vyšší body země. Na  závěrečné zastávce Møllehøj jsme 
pak výstup konečně chtěli oslavit piknikem, ale zrovna se 
přiřítilo typické dánské počasí se silným větrem a deštěm, 
a tak jsme pěkný jednodenní výlet zakončili až u kamarádky 
doma. Nakonec nám to ale ani tak nevadilo, protože hoře 
Møllehøj dodává sice velmi typické, ale zato ne úplně příjem-
né aroma kravín stojící jen o pár metrů vedle. 

 MØLLEHØJ
Nadmořská výška 171 m
Zdolaná vzdálenost  160 m (jen výstup)
Čas na výstup   1 min 40 s 
Doporučený výstup skútr/kolo
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost  

Vysokohorská pivní prémie Klosterbryg 



MOLDOVEANU RUMUNSKO
Musím se přiznat. Vrchol Moldoveanu 
v Rumunsku se stal horou, kterou jsem během 
své expedice podcenil asi nejvíc. Když jsem se 
podíval při plánování na mapu, vypadalo to, 
že vycházet z 2 030 m n. m. a vylézt na vrchol 
2 544 m n. m. bude hračka. Nakonec se ale 
z výletu vyklubala dlouhá a velmi náročná túra.

Na rumunské hory jsem se moc těšil, i když jsem měl re-
spekt z tamních divokých psů a medvědů. Nechtěl jsem se 
do hor vydat sám, a zjišťoval jsem, kdo by se ke mně přidal. 
K  mému překvapení projevili zájem mí rodiče. Neměli do-
konce nic proti mému plánu v horách stanovat, a tak jsme 
se vydali na cestu. 

Výchozí bod k vrcholu Moldoveanu je na nejvyšším bodě 
průsmyku slavné horské cesty Transfăgărăan, kterou 
postavil diktátor Nicolae Causescu, a kterou proslavil ze-
jména motoristický pořad Top Gear. Ne nadarmo byla tato 
silnice prohlášena za jednu z nejkrásnějších na světě. Vý-
hledy z ní byly fantastické. 

U průsmyku Bâlea Lac jsme se dlouho nezdržovali. Za-
parkovali jsme, hodili batohy na záda a vydali se na cestu. 
Počasí nám mělo vyjít parádně, a tak jsme směle napláno-
vali přespat na samotném vrcholu Moldoveanu. Je 5 ho-
din odpoledne. Zvládneme se na vrchol dostat do západu 
slunce s třicetikilovým batohem na zádech?

Úvodní výstup na hřeben nebyl náročný. Minuli jsme ně-
kolik ovcí a netrvalo dlouho a byli jsme nahoře. Z hřebe-
nu se nám naskytl hned ten nejlepší výhled z celé cesty 
- klikatá cestička Transfăgărăan vedoucí k  jezeru Lacul 
Bâlea v celé své kráse. Nemohli jsme se ale dlouho kochat. 
Čekala nás ještě dlouhá cesta po nádherném travnatém 
hřebenu pohoří Fagara.

První 3,5 km cesty jsme zvládli poměrně rychle. Tam nás 
čekala křižovatka. Vydáme se lehčí cestou údolím přes 
chatu Cabana Podragu, nebo budeme pokračovat dále 
po hřebenovce? Cítili jsme se dobře, a tak jsme zvolili ná-
ročnější, ale zajímavější cestu po hřebenu. 

Hřebenovka vedla „překvapivě“ stále nahoru a  dolů 
a  byla velmi dlouhá. Místy nás čekaly dokonce řetězy. 
S těžkým batohem nám to trvalo dlouho a brzy nám bylo 
jasné, že na vrchol Moldoveanu nemáme šanci se během 
prvního dne dostat. Proto jsme přespali na  půlce cesty 
na hoře Mircii. 

Bylo to poprvé, co jsem stanoval na vrcholu nějaké hory, 
a zážitek to byl úžasný. Den se s námi rozloučil úžasným 
západem slunce a v noci jsme usínali s výhledem na neu-
věřitelně čistou mléčnou dráhu. Takovou v ČR kvůli světel-
nému znečištění zahlédnout nelze.

Následující den jsme vstali brzo ráno, abychom horu Mol-
doveanu zdolali při východu slunce. Cesta ale vedla i nadá-
le nahoru a dolů. Opět jsme podcenili časovou náročnost. 
Vrchol jsme tak zdolali až v osm hodin ráno. Naštěstí to ale 
bylo stále dostatečně brzo, než přišla odpolední bouřka.

Až další den jsme zjistili, že hřebenovka, kterou jsme se 
na vrchol vydali, se jmenuje „Tři kroky od smrti.“ Plánujete-li 
cestu s těžkým batohem, doporučuji raději zvolit stezku přes 
chatu Cabana Podragu, která je mnohem jednodušší. 

 MOLDOVEANU
Nadmořská výška 2 544 m
Zdolaná vzdálenost  14,5 km (jen výstup)
Čas na výstup 7 h 55 min 
Doporučený výstup pěšky
Osobní hodnocení zajímavosti hory  
Náročnost  
Vysokohorská pivní prémie  Silva Black   



MUSALA 
Nejvyšší hora Bulharska Musala s výškou 2 955 m n. m. je zároveň nejvyšší horou celého Balkánu. 
Řekové by tuto horu nejraději vymazali z mapy, protože je jen o pár metrů vyšší než jejich bájný 
Mytikas. Ale ani Zeus není natolik mocný, aby tento úkol zvládnul. Výstup na vrchol není tak 
náročný jako v Rumunsku nebo Řecku, ale stejně jako u těchto dvou sousedů rozhodně stojí za to. 

BULHARSKO

 MUSALA
Nadmořská výška 2 925 m
Zdolaná vzdálenost  12,5 km (jen výstup)
Čas na výstup 4 h 55 min 
Doporučený výstup pěšky
Osobní hodnocení zajímavosti hory    
Náročnost    
Vysokohorská pivní prémie   Glarus Saison 14°   

musel jít ven na toaletu. Byla už půlnoc a venku mě pře-
kvapily nejzářivější hvězdy, které jsem kdy viděl. 

Moc jsme toho nepospali, protože nás lákal výhled na vy-
cházející slunce z vrcholu. Naštěstí to nebylo daleko, a tak 
jsme brzy vstali a v 6 ráno jsme si už užívali výhled na bul-
harské hory se snídaní v ruce. 

Máte dvě možnosti, jak se na vrchol dostat. Buď budete 
pohodlní a ušetříte si více než polovinu výškových metrů 
lanovkou, anebo se jako já na vrchol vydáte z vesnice Bo-
rovets po svých. Vyrazil jsem po silném dvoudenním dešti, 
a tak jsem byl s kamarádem patrně jediný turista v celých 
horách. Byli jsme rádi, protože hora Musala je poměrně 
oblíbené poutní místo. Četl jsem, že se jednoduše může 
stát, že se na vrchol brodíte mezi turisty. Naopak nevýho-
da nedávného deště byla, že jsme několikrát zapadli až 
po kotníky do bahna, a tak jsme se nebrodili mezi turisty, 
ale něčím jiným. 

Zhruba od  1 600 metrů nad mořem začaly řídnout lesy, 
a nám se tak naskytl výhled na rozlehlé lyžařské středis-
ko okolo. Myslím, že v zimě tady musí být skvělé lyžování. 
Po zhruba třech hodinách jsme dorazili k chatě Musala, kde 
jsme plánovali přespat. Když jsme se ale podívali dovnitř, 
změnili jsme názor. Stavení bylo opuštěné. Vypadalo to, 
jakoby déšť vyhnal i provozovatele zpět do údolí. O to pře-
kvapenější jsme byli, když jsme u temného baru ze srandy 
zvolali: „Dvě piva prosím“ a ta piva jsme od do té doby ne-
viditelného barmana opravdu dostali. 

Myslím si, že lepší místo pro natáčení nového hororového 
filmu snad ani neexistuje, a proto jsme se s kolegou roz-
hodli chatu Musala opustit a místo toho vystoupat k další 
chatě Ledeno Ezero, která stojí těsně pod vrcholem nej-
vyššího bodu Bulharska. Při odchodu jsme potkali jediného 
dalšího turistu Chrise, který stejně jako my plánoval pře-
spat v chatě Musala. Ten se však nenechal odradit našimi 
řečmi a rozhodl se zůstat. 

V druhé chatě to byl pravý opak. Usměvavá babička nás 
uvítala místní pálenkou a  dávkou rock’n’rollu ze starého 
rádia. Zasloužila se tak o  nejútulnější ubytování celé mé 
expedice. Vychutnávali jsme si skvělou polévku, když na-
jednou dorazil Chris se slovy: „Tam dole to bylo opravdu 
scary. Musel jsem utéct,“ a objednal si rychle panáka. 

Jsem rád, že se večeře s  Chrisem a  naší rockovou ba-
bičkou změnila v menší večírek, protože jsem před spaním 



MONT BLANC  
FRANCIE A ITÁLIE      

Nejvyšší hora Evropské unie Mont Blanc měla být nejtěžší zkouškou mé expedice. Horu jsem 
sice už zdolal před třemi lety, ale naposledy to bylo se zkušeným vůdcem. Tentokrát byl výstup 
jen na mně a mých kamarádech. Poprvé jsem se na vrchol vydal přes tzv. cestu tří vrcholů, což 
byla do té doby nejnáročnější túra mého života. Tentokrát jsme zvolili tu nejjednodušší variantu, 
a sice přes chatu Gouter. Která stezka je lepší?

nám to spoustu času. O dvě hodiny později doráží na cha-
tu a usínají také. Čtyři hodiny kvalitního spánku nám přišlo 
vhod. Probouzíme se čilejší. Moc práce ten den už nemáme, 
jen se sbalit, sníst kilo těstovin a opět se odebrat k spánku.

Kromě nás ulehají po večeři i sousedé. Riziko společných 
nocleháren však tentokrát ukázalo svou sílu. Jeden z našich 
sousedů totiž zněl jako cirkulárka. Nechápali jsme, že se sám 
svým chrápáním neprobudil. Bohužel tak byl jediný v poko-
ji, kterému se podařilo spát, a  já jsem byl opravdu vděčný 
za odpolední spánek. Do budíčku jsem oči nezamhouřil. 

V  jednu v noci vstáváme a po  rychlé snídani vyrážíme. 
Stoupáme vzhůru za  svitu hvězd. Venku je překvapivě 
teplo. Stačí nám tričko s dlouhým rukávem. Brzy se dostá-
váme ke kuloáru, kde teď v noci žádné kameny naštěstí 
nepadají, a my jej tak překonáváme bez potíží. Úvodní část 
cesty mi hodně připomíná výstup na Triglav. Je podobně 
strmá, podobně jištěná ocelovými lany a pod námi je po-
dobně strmý sráz. Jištění a uvázání nutné naštěstí není, 
a díky tomu neztrácíme čas. Bez helmy by touto cestou ale 
šel jen blázen. Kameny stále mohou kdykoliv padat. Bohu-
žel takových bláznů jsme potkali po cestě několik.

Stoupání jde mým kolegům pěkně od nohy. Mně bohužel 
o něco hůř. Patrně mi nesedl ten lahodný sýr. Necítím se 
dobře a těším se na chatu Gouter a na odpočinek. Tajně 
doufám, že moji kolegové se cítí podobně, ošidíme trochu 
aklimatizaci a půjdeme brzy spát. U chaty Gouter zastavu-
jeme. Jsme hladoví a dáváme si menší svačinku. O konci 

Naše cesta tentokrát začala v pěkném ubytování ve ves-
ničce Saint Gervais-les Bains hned vedle vláčku mířícího 
směrem k Mont Blancu. Dobře jsme se vyspali a právě tím-
to vláčkem jsme vyrazili v 8:30 směrem k výchozímu bodu 
naší túry Le Nid d‘Aigle. 

Vzhledem k  tomu, že stanování na  stezce přes chatu 
Gouter je zakázáno, máme plán vyšlapat k chatě Tete de 
la Rousse, přespat tam, další den vylézt na chatu Gouter, 
ještě ten den provést aklimatizaci, přespat na chatě Gou-
ter a  třetí den se konečně vydat na vrchol Mont Blancu. 
Naštěstí se na poslední chvíli uvolnila místa na obou cha-
tách, a nám se tak podařilo objednat nocleh na obě noci, 
i když chaty byly půl roku předem vyprodané.

První den jsme se tedy dostali k chatě Tete de la Rousse. 
Dali jsme si oběd – lokální sýr, který sice smrděl jako bolavá 
noha, ale zato byl asi nejlepší, co jsem kdy jedl. Během obě-
da koukáme na zrádný kuloár, který nás bude čekat cestou 
vzhůru k chatě Gouter. Zhruba každou minutu se uvolňu-
jí kameny a padají dolů. To se nám vůbec nelíbí, a tak se 
rozhodujeme vstát brzy ráno, dokud na svah ještě nesvítí 
slunce. Tím bychom měli eliminovat riziko nehody. Rozho-
dujeme se naplánovat budíček na 1:30, abychom stihli bě-
hem následujícího dne ještě pořádnou aklimatizaci. Proto 
odcházím hned po  obědě spát. Stále mi přijde, že jsem 
z celé předchozí cesty hodně vyčerpaný a nevyspaný. 

Mí kolegové ještě stoupají ke kuloáru, aby se podívali, kudy 
v  noci půjdeme. Za  tento průzkum jim moc děkuji. Ušetří 



Ne nadarmo se říká, že Mont Blanc je nejnebezpečnější 
hora na světě. Není to kvůli technické obtížnosti, ale právě 
kvůli nezodpovědným turistům. Říká se, že na Mont Blancu 
zemřelo už přes 6 000 lidí. Když jsem viděl přístup někte-
rých z nich, pochopil jsem, že nehoda nebude tak úplně 
náhoda. Vystoupit na Mont Blanc rozhodně vyžaduje jak 
respekt, tak zkušenosti. Snad se Švédům ani Japoncům 
nic nestalo… 

 MONT BLANC 
Nadmořská výška 4 810 m
Zdolaná vzdálenost  10,72 km (jen výstup)
Čas na výstup   8 h 55 min
Doporučený typ výstupu   pěšky s kompletní 

vysokohorskou výbavou
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost   
Vysokohorská pivní prémie   Mont-Blanc La Rousse   

 

stoupání ale nemůže být řeč. Zbavujeme se části nákladu, 
kterou nebudeme při aklimatizaci potřebovat, nasazujeme 
mačky, sedáky, uvazujeme se na lano, bereme do ruky ce-
pín a vyrážíme vzhůru. Uvidíme, kam dojdeme.

Najednou jako mávnutím kouzelného proutku se nám 
všem jde perfektně. Po vystoupání na horu Dome du Gou-
ter rozhodujeme: Pokusíme se vystoupit až na  samotný 
Mont Blanc. Začíná se rozednívat a my konečně spatříme 
vrchol Mont Blancu. Tato majestátná hora se tyčí oproti 
okolním kopcům minimálně o pět set metrů výš. Opravdu 
nádhera. Po několika minutách začíná vylézat slunce. To je 
podívaná. První paprsky zalijí vrcholek Mont Blancu, za pár 
minut dopadají i  na nás. V  tento moment by stálo za  to 
zastavit čas. To jsou ty chvíle, kvůli kterým provádím tuto 
expedici. Tato podívaná nám dodá tolik energie, že na vr-
chol už určitě vyskáčeme jako alpští kamzíci. 

Máme respekt ze závěrečného hřebenu. Naštěstí je tam 
ale pěkně vyšlapaná cestička, takže se není čeho obávat. 
Vítr nefouká, a tak jde vše bez problému. Nikam nespěchá-
me. Spěchat se ostatně ani nedá, protože vzduch je řídký. 
Po každých zhruba dvaceti krocích dáváme půlminutovou 
pauzu pro doplnění kyslíku a v mezičase si užíváme výhle-
dy do okolí.

Po další hodině už stojíme na vrcholu. Je zde teplo. Fou-
ká pouze slabý vánek a my si užíváme sluníčko. Překvapivé 
je, že odsud není až takový výhled, jaký byl po cestě naho-
ru. Na samém vrcholu je totiž menší plošina, a tak horizont 
zakrývá výhled. Když však člověk trochu sejde na tu či onu 
stranu, naskytne se krásný výhled jak na italskou, tak fran-
couzskou stranu. Viděl jsem i cestu, kterou jsem se na vrchol 
dostal naposledy. Ale jsem rád, že jsem ji tentokrát vynechal. 
Cesta přes chatu Gouter je opravdu mnohem snazší a mys-
lím, že by ji zvládl kdokoliv, kdo je alespoň trochu trénovaný, 
správně vybavený a kdo nepodcení počasí.

Bohužel velké procento turistů na Mont Blancu je špatně 
vybavených a nedbá nástrah počasí. Tím dostávají do rizika 
nejen sebe, ale také ostatní. O tom jsme se ostatně mohli 
přesvědčit při sestupu. Po  další zhruba hodině, kdy jsme 
dorazili zpět k hoře Dome du Gouter, se začalo zatahovat 
a blížila se černá mračna. Bylo jasné, že brzy přijde bouřka. 
Navzdory této změně počasí jsme však potkali několik dal-
ších skupinek směřujících vzhůru. Měli jsme strach zejmé-
na o poslední skupinu 5 japonských turistů, kteří opravdu 
nevypadali, že ví, co dělají. Neměli dokonce ani lano. Naše 
varování je však nezajímalo. Tvrdohlavě mířili dál.

Podobně jsme byli šokovaní, když jsme těsně před chatou 
Tete de la Rousse procházeli nebezpečným kuloárem, kde 
odpoledne padají kameny jako na běžícím páse. Zde jsme 
potkali skupinu šesti Švédů, kteří s sebou neměli ani helmy. 
Kam se podělo slavné švédské bezpečí na prvním místě? 



MYTIKAS ŘECKO     
Na Balkánském poloostrově mi přálo počasí a já jsem se nemohl dočkat zdolání nejvyššího řeckého 
vrcholu. Olymp jsem si hodně oblíbil, protože je to podle mě jedno z nejkrásnějších míst Evropy. 
Cestu mi navíc zpestřil „expert“ Američan Dwieght, kterého jsem náhodně potkal ve vlaku a který se 
rozhodl, že se ke mně na tuto řeckou část expedice připojí. 

Brzy ráno se vydáváme na cestu, ale ne rovnou na Myti-
kas. Na doporučení místních nejdřív míříme na horu Profitis 
Ilias za naší chatou. A nápad to byl skvělý. Ten výhled je 
neuvěřitelný. Na  jedné straně se tyčí rudý masiv Olympu 
a na druhé straně na nás vykukuje slunce vycházející nad 
Egejským mořem. Co víc si obyčejný smrtelník může přát?

Pak se konečně vydáváme na nejvyšší horu Řecka. Nej-
dřív traverzujeme k  začátku horolezecké stezky a  brzy 
nám nezbývá nic jiného než se vydat strmě vzhůru. Na-
posledy se ptám Dwieghta, jestli to s  těmi sandály myslí 
vážně. Ten mi ale potvrzuje, že se nemám čeho bát. Dob-
ře, pokračujeme tedy vzhůru. Škrábeme se nahoru, když 
najednou uslyším zpěv: „Dwieght, proč tohle děláš, děláš, 
děláš? Dwieght, ty jsi takový idiot, idiot, idiot.“ Je to jasné. 
Dwieght má problém. „Jsi v pohodě?“ Drží sandále?“, ptám 
se „Sandále jsou ok, ale zapomněl jsem říct, že se bojím 
výšek.“, oznamuje. V  takových momentech člověku ne-
zbývá, než se plácnout do čela. „Co teď? Chceš se vrátit?“ 
Dwieght se ale nevzdává. Desetkrát se zhluboka nadechu-
je a pokračuje vzhůru. Nakonec i on zdolává vítězoslavně 
vrchol a dává si vrcholové selfie se svojí sandálí.

Vychutnáváme si vrcholové pivo Olympus Beer, opaluje-
me se na již příjemně hřejícím slunci a díváme se na neda-
leké Egejské moře, kde se ještě večer budeme koupat. 

 MYTIKAS
Nadmořská výška 2 919 m
Zdolaná vzdálenost 11,3 km (jen výstup)
Čas na výstup 5 h 3 min
Doporučený typ výstupu pěšky
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost  
Vysokohorská pivní prémie   Olymposbeer Golden  

 

Cesta na nejvyšší vrchol Řecka pro nás začíná v letovisku 
Soluň, kde objednáváme s  kamarádem auto. Předpověď 
vypadá velmi nadějně, a tak na nic nečekáme a vydáváme 
se do městečka Litochoro na úbočí pohoří Olymp. Po ces-
tě ještě zastavujeme v lokálním pivovaru, který vyrábí pivo 
s příznačným názvem Olympus Beer. To prostě musíme mít 
na vrcholu.

Nad vesničkou Litochoro je malé parkoviště, kde parkuje-
me a pomalu se vydáváme vzhůru. Po prvních krocích ale 
zjišťuju, že Dwieght má na nohou sandále, ty sandále, kte-
ré nalezl v popelnici v Amsterdamu a vykládal mi o nich, že 
je to nejlepší obuv na světě. „Dwieghte, opravdu chceš jít 
na nejvyšší horu Řecka, kde v noci může i mrznout a kde se 
občas musí lézt, v sandálech?“ nevěřím svým očím. „Žádný 
problém. S tímto vybavením jsem se dostal i na čtyřtisícov-
ku v USA,“ odvětí však. Tak uvidíme…

Stoupání je dlouhé a v typickém řeckém horku poněkud 
náročné. Potkáváme desítky turistů, kteří jsou na  cestě 
zpátky do údolí. My jako jediní stoupáme vzhůru. Nikdo jiný 
na  vrchol ve  čtyři odpoledne nevyráží. V  polovině cesty 
opouštíme pás lesa a  otevírají se nám výhledy na  Egej-
ské moře. Začíná se také ochlazovat a  sílit vítr. Dwieght 
vytahuje ponožky a přidává vrstvu do své vysokohorské 
obuvi. Začínám o něj mít starost, ale brzy se už dostáváme 
na náhorní plošinu pod Olympem, kde nás čeká přístřešek. 
U chaty Christos Kakalos se nám najednou naskytuje vý-
hled na Olymp v plné své kráse. Teď už chápu, proč si řečtí 
bohové vybrali k vládnutí právě tuto horu. 

Se vstupem do chatky ještě otálím, protože se blíží je-
den z nejhezčích západů slunce, které jsem zažil. Dwieght 
i majitel se mi smějí, jak nadšeně běhám kolem s foťákem, 
ale to je mi jedno. Ty fotky prostě budou stát za to. Po ho-
dině focení konečně mířím dovnitř a  v  útulné hospůdce 
na mě čeká polévka a vychlazené pivo. 



OLYMPOS KYPR    
Na celý Kypr jsem byl hodně zvědavý a nakonec mě překvapilo, jak vysoké hory na tomto ostrově 
jsou. Kyperský Olympos měří 1 952 m. Bohužel má tato hora ale také jednu výraznou nevýhodu. 
Na samotném vrcholu stojí vojenská základna a radar, takže je zakázané se na úplný vrchol dostat. 
Nejblíže se dostanete ke vstupní bráně a navíc je na vrcholu zakázáno fotit.

 OLYMPOS    
Nadmořská výška 1 952 m
Zdolaná vzdálenost  0,48 km (jen výstup)
Čas na výstup 14 min
Doporučený výstup kolo
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost  
Vysokohorská pivní prémie  Kea Beer  

Dopředu jsem neměl moc času ostrov pořádně prostu-
dovat. Přistál jsem na letišti ve městě Paphos a hned při 
vyzvedávání auta mě čekalo první překvapení. Na Kypru 
se jezdí vlevo. Dává to však smysl. Kypr je bývalá britská 
kolonie.

V  plánu jsem měl přespat na  známé pláži Petra tou 
Romiou, kde se podle pověsti narodila bohyně lásky Af-
rodita. Na pláži ale bylo takové horko a vlhko, až jsem 
plán přehodnotil a vydal jsem se rovnou do kyperských 
hor.

To se ukázalo jako skvělé rozhodnutí. Nakonec jsem vy-
jel až na parkoviště pod nejvyšší horou v zemi a tam bylo 
o poznání příjemněji. Počasí bylo jasné, 18 stupňů a nasky-
tl se mi další nezapomenutelný pohled na  zářící hvězdy 
a mléčnou dráhu.

Ráno jsem vstal brzy, abych se dostal na nejvyšší bod, 
než se vzbudí hlídači radaru. To mi ale samozřejmě nepo-
mohlo. Vojenský objekt je hlídán 24 hodin v kuse. Naštěstí 
měli ochránci radaru pro mě pochopení a nechali mě pořídit 
alespoň selfie s jejich nejvyšším bodem.

Prošel jsem se okolo radaru a zjistil jsem další zajíma-
vost. Na  Kypru se dá v  zimě lyžovat! Na  vrchol vede 
lanovka a podle fotek to vypadá, že každou zimu tu na-
padne i poměrně hodně sněhu. Zimní dovolená na Kyp-
ru tak může být zajímavá. Ráno na  lyžích, odpoledne 
na pláži.

Pro cyklistické nadšence doporučuji vypůjčit kolo ve měs-
tě Paphos nebo Limassol a vydat se na vrchol na kole. My-
slím, že to bude hodně zajímavý výšlap. 



CARRAUNTOOHIL 
Zdolání irské nejvyšší hory Carrauntoohil se může 
zdát podle její výšky 1 041 m jako jednoduché. Protože 
se ale na vrchol vychází z výšky pouhých 100 metrů 
nad mořem, nejedná se o úplně jednoduchou túru. 
Nesmíme navíc zapomenout, že hora Carrauntoohil 
sídlí na britských ostrovech, které jsou pověstné 
špatným počasím. Jak vyšlo počasí mně?

Zrovna jsem přiletěl ze Středomoří, kde se mi několikrát po-
vedlo spálit na slunci, a  tak jsem se těšil na  typické irské 
počasí. No, a po příletu jsem si rozhodně nemohl stěžovat. 
Během prvních 24 hodin strávených v Irsku nepřetržitě pr-
šelo a bylo okolo 15 stupňů. Možná bych si neměl přát ně-
které věci tak intenzivně. 

Poté, co jsem dorazil do  městečka Killarney ležícím pod 
mojí horskou destinací, zkontroloval jsem předpověď poča-
sí, která vypadala slibně. Večer bude hezky! Rozhodl jsem 
se tak, že se na nejvyšší horu Irska vydám na západ slunce. 
Počasí se mělo umoudřit a měla být jasná obloha. Nastudo-
val jsem tedy cestu a vyrazil na vrchol. 

Když jsem dorazil do výchozího bodu, horu Carrauntoohil 
bylo krásně vidět. Mraky se pohupovaly až nad ní. S každým 
krokem jakoby se ale rozhodly zakrýt mi výhled a klesaly níž 
a níž. Když jsem se dostal na úpatí, špička hory už byla celá 
v mracích. 

Vydal jsem se vzhůru cestou po tzv. Devil’s ladder, tedy 
ďáblově žebříku. Zespodu vypadá hodně exponovaně, 
ale samotný výstup byl až na  několik kluzkých kamenů 

 CARRAUNTOOHIL
Nadmořská výška 1 041 m
Zdolaná vzdálenost 7,11 km (jen výstup)
Čas na výstup 2 h 58 min
Doporučený výstup pěšky
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost   
Vysokohorská pivní prémie  Killarnex Blond   

v pohodě. Čekaly tam jen zvědavé ovce hledající tu nejčer-
stvější trávu k pastvě. 

Bohužel, když jsem se dostal na hřeben, byly už mraky tak 
nízko, že jsem neviděl nic. K tomu se přidal silný vítr, protože 
jsem vylezl ze závětří, a dokonce začaly padat kapky deště. 
V ten moment jsem se podíval na hodinky, bylo devět večer. 
Přesně v  ten čas se mělo vyjasnit. Z  toho plyne poučení. 
V Irsku nevěř předpovědi počasí a připrav se na vše. 

Stoupal jsem vzhůru a vítr stále sílil. Chvílemi jsem byl rád, 
že mám s sebou patnáctikilovou krosnu. S trochou nadsáz-
ky mi bez ní hrozilo, že mě vítr odnese do Atlantiku. Na vr-
cholu byl naštěstí postaven menší větrolam, a tak jsem si 
mohl dopřát alespoň chvilku odpočinku v relativním teple.

Každopádně mi poprvé za celou expedici absolutně ne-
vyšla předpověď. Hora Carrauntoohil se tak stala první, kde 
jsem neviděl naprosto nic. Škoda. Okolí je totiž podle fotek 
nádherné. Alespoň mám důvod se vrátit.

Cestou dolů jsem zvolil taktiku - čím dřív budu dole, tím 
menší tma bude. První část kopce k začátku Devil’s ladder 
jsem seběhl za 15 minut a pak už pomalu postupoval dolů 
údolím. O  pár metrů dále ale přišel šok. Najednou na  mě 
zpoza kamene vykoukly děsivě zářivé oči, až jsem vykřikl 
na celé Irsko. Po vytáhnutí brýlí jsem ale zjistil, že tyto oči 
patřily jen další zvědavé ovci. 

IRSKO 



BEN NEVIS VELKÁ BRITÁNIE
Hora Ben Nevis má v Evropě jedno nelichotivé prvenství. Je ze všech nejvyšších evropských vrcholů 
tím nejzamračenějším. Podle statistiků je na vrcholu pouze 30 dní v roce slunečno. Nepřívětivé počasí 
ale přispívá k dramatičnosti a zajímavosti okolní krajiny.

Před samotným výstupem na Ben Nevis jsem s kamarády 
strávil několik dní na  ostrově Skye, což je podle mě jeden 
z nejkrásnějších ostrovů Evropy. Divoké pláže střídají vysoké 
hory, ostré útesy, malebné vesničky a několik palíren whisky. 

Na ostrově nás doprovázelo typické britské počasí, a  tak 
jsme před výstupem na Ben Nevis mohli alespoň otestovat 
vybavení. Ukázalo se, že bez GORE-TEXové bundy nemá 
smysl nikam chodit a  jít v teniskách skotskou krajinou také 
není nejlepší nápad. Pršet opravdu může začít kdykoliv, 
i  když je obloha úplně modrá. Počasí se ve Skotsku střídá 
rychleji než chameleon svou barvu.

Po prozkoumání Skye jsme už zamířili rovnou do přímořské-
ho městečka Fort William, které je výchozím bodem na Ben 
Nevis. Po  cestě jsme zjistili, jak nevýhodné je cestovat 
ve  Skotsku v  hlavní turistickou sezonu. Zhruba v  rychlosti 
90 km/h se najednou v protisměru vyřítilo auto s asijskými 
turisty. Naštěstí dobrá viditelnost a kvalitní brzdy zabránily 
katastrofě. Jde vidět, že člověk lehce zapomene na to, že je 
ve Velké Británii a že se řídí vlevo. Tentokrát jsme měli štěstí. 

Předpověď počasí podobně jako v Irsku vypadala pozitiv-
ně na večer, a  tak i zde jsme se rozhodli vydat na vrchol 
na západ slunce. Počasí nám tentokrát na  rozdíl od  Irska 
opravdu přálo. Bylo příjemných 20 stupňů a hlavně vrcholek 
bez mraků. Stezka stoupá nepřetržitě vzhůru od výšky hla-
diny moře až k vrcholu. Po cestě potkáte další turisty a také 
spoustu ovcí. Budete-li mít počasí skvělé jako my, neminou 
vás výhledy do zátoky Loch Eil. 

Motivace zastihnout na vrcholu západ slunce ve 21:40 byla 
tak silná, že jsme na vrchol vyběhli za 2 hodiny a 25 minut 
a západ slunce stihli akorát. Opravdu hora zůstala osvobo-
zena od mraků. Vychytali jsme tak jeden ze 30 dnů v roce, 
kdy je na Ben Nevisu dobrá viditelnost. 

 BEN NEVIS 
Nadmořská výška 1 344 m
Zdolaná vzdálenost  7,77 km (jen výstup)
Čas na výstup  2 h 25 min
Doporučený výstup pěšky
Osobní hodnocení zajímavosti hory   
Náročnost       
Vysokohorská pivní prémie   Crabbie‘s Ginger Beer 

 



DINARA (SINJAL)  
CHORVATSKO     Chorvatsko znám podobně jako většina 

Čechů velmi dobře. V dětství jsme tam téměř 
každé léto jezdili k moři. Na chorvatské hory 
jsme se ale nikdy nevydali. Tentokrát to tedy 
měla být moje chorvatská horská premiéra. 
Jaká je nejvyšší hora Chorvatska?
Byl jsem zvyklý na úmorně dlouhé cesty po hrozných cestách. 
Poté, co byla postavena dálnice, se ale cesta zkrátila snad 
na  polovinu. I  tentokrát šlo vše hladce. Bylo vidět, že je již 
po sezoně, a tak jsme měli k moři volnou cestu. Z Olomouce 
do města Knin jsme se dostali za necelých 10 hodin. Příjemné 
porovnání s dvacetihodinovým utrpením několik let zpátky. 

Město Knin je nechvalně proslulé válkou mezi Srby 
a Chorvaty. Dnes již naštěstí rozstřílené domy buď zmize-
ly, nebo byly zrekonstruovány, a tak z městečka v podhůří 
Dinary vznikla příjemná turistická destinace. Dali jsme si 
kvalitní a zejména vydatný oběd a přesunuli jsme se k vý-
chozímu místu do vesnice Glavaš.

Zaparkovali jsme na  malém parkovišti a  vydali se hned 
vzhůru. Minuli jsme menší starou pevnost a  po  pěkné 
cestičce jsme stoupali nahoru. Bylo opravdu horko a brzy 
jsme vypili všechny zásoby vody. Naštěstí nás ale ve výšce 
1  000 m n. m. čekala studánka, kde jsme doplnili zásoby, 
osvěžili se a na chvíli si odpočinuli ve stínu stromů, které se 
zde vyskytovaly spíš ojediněle.

Po  pauze jsme stoupali dál, až jsme dorazili k  bývalé 
salaši, která dnes v  případě špatného počasí slouží jako 
přístřešek pro horaly. Uvnitř ale přístřešek vypadal spíše 
jako noclehárna pro bezdomovce, na přespání jej tedy úpl-
ně nedoporučuji. Naopak doporučuji vzít si s sebou stan. 
V okolí jsou všude louky s krásnými výhledy. 

Na rozcestníku jsme odbočili doprava. Tato cesta vypa-
dala na mapě lákavěji, mířila k pěknému kostelíku ve ská-
le, kde jsme si zazvonili na  kostelním zvonku. Po  dalších 
300 metrech však cesta náhle skončila. Měli jsme dvě vol-
by - vrátit se 200 výškových metrů dolů a zamířit na cestu 
vlevo, anebo pokračovat vzhůru podle mapy. Vzhledem 
k tomu, že trasa této cesty byla vyznačena v mapě stejně 
tlustou čárou jako ta vlevo, rozhodli jsme se pokračovat. 
Cesta se sice stala zajímavější, ukázala se však jako klasic-
ká zkratka ve znamení: „Je to dál, za to horší cestou.“ 

Kolegové mě několikrát označili nelichotivými termíny 
a mnou vybrané zkratky popisovali jako „výborné“. Neda-
lo se ale už nic dělat, museli jsme pokračovat. Přes různá 
křoví a skály jsme překonali dalších tři sta výškových metrů 
a vrchol jsme nakonec zdárně zdolali. I přes zpoždění jsme 
se nahoru dostali včas a mohli si užít krásný západ slunce 
nad Jaderským mořem. 

 DINARA (SINJAL) 
Nadmořská výška 1 831 m
Zdolaná vzdálenost  7,93 km (jen výstup)
Čas na výstup  3 h 20 min
Doporučený výstup pěšky 
Osobní hodnocení zajímavosti hory      
Náročnost    
Vysokohorská pivní prémie  Karlovačko    



Nevím, jestli to byl záměr Němců, ale název 
hory Zugspitze odpovídá realitě. Zug znamená 
v překladu vlak a název tak koresponduje s tím, 
že se na vrchol dá vyjet bez vydání jakékoliv 
energie. Bohužel. Zugspitze je krásná hora 
s perfektními výhledy, ale to množství turistů, 
které vyjede nahoru, atmosféru kazí.

Do Německa jsem se dostal epickou cestou vlakem z Inns-
brucku. Cesta vedla krásnou alpskou krajinou. Do toho při-
šla bouřka, čímž hory nabraly ještě více na dramatičnosti. 
Když jsem ale dorazil do Garmisch-Partenkirchenu (Ga-Pa), 
čekala na  mě citelná změna počasí. Teplota klesla o  20 
stupňů a já v kraťasech pěkně vymrznul.

Na vrchol se dá dostat několika způsoby. Bohužel tu nej-
jednodušší variantu, a tedy s pomocí lanovky, využívá nejvíc 
lidí. Můj názor ale je, že lanovky jsou nepřátelé hor, a  tak 
tato varianta nepřipadala v úvahu. Další a pro mě nejláka-
vější možností bylo využít nejkratší, avšak nejprudší cestu 
přes via ferratu. Tato volba ale bohužel nebyla vhodná kvůli 
nepříznivé předpovědi počasí. Nejjednodušší pěší cestu 
jsem vyloučil zejména kvůli tomu, že vede z Rakouska, a tak 
zvítězila poslední varianta – 21 km dlouhá túra (jen výstup) 
přímo z Garmische až na vrchol s převýšením 2 000 m.

V Ga-Pa jsem se potkal s kamarádem Björnem z Němec-
ka. Vyrazili jsme v 11 ráno po silné bouřce a podle ukaza-
telů nám cesta měla trvat deset hodin, na vrchol bychom 
se tedy měli dostat před západem slunce. Cesta začala 
nad mé očekávání. Nejdřív jsem byl sice rozladěn, že mu-
sím zaplatit 5 EUR vstupné, abychom prošli „nějakou rok-
lí“. Po vstupu do ní jsem ale ani na minutu nelitoval. Tato 
soutěska je ještě zajímavější a krásnější než slavná sou-
těska Caminito del Rey, kterou jsem navštívil ve Španělsku. 
Dravá řeka zde vymodelovala hluboký skalnatý kaňon, kde 
dramatickému rázu navíc pomohla ranní bouřka. Voda tak 
netekla pouze v  řece, ale kapala všude okolo z  vrcholů 
skal. Stavitelům stezky patří můj hluboký obdiv za to, co se 
jim zde podařilo pro turisty vytvořit.

Po  této úvodní podívané přišla dlouhá a  nudná pasáž 
s téměř nulovým převýšením. Abychom se ale příliš nenu-
dili, nadělila nám příroda další silný liják. V ten moment jsme 
toužili jen a  jen po  chatě, kde bychom se mohli schovat 
a nabít energii. Ta přišla až po dlouhých deseti kilometrech. 
Tam jsme se usušili, natankovali palivo v podobě perfektní-
ho lokálního tmavého pšeničného piva a pokračovali dále.

Od této chaty se krajina opět měnila a nabírala na kráse. 
Lesy začaly řídnout a nám se naskytly výhledy na okolní 
vrcholky německých Alp. Cesta stoupala pomalu ale jistě 

 ZUGSPITZE
Nadmořská výška   2 962 m
Zdolaná vzdálenost 21,95 km (jen výstup) 
Čas na výstup  7 h 52 min
Doporučený výstup pěšky nebo via ferrata
Osobní hodnocení zajímavosti hory    
Náročnost      
Vysokohorská pivní prémie   echt Schlenkerla 

   

vzhůru. Bohužel s  každým výškovým metrem jsem viděl, 
jak Björnovi docházejí síly, a proto jsme nevylezli až na vr-
chol Zugspitze, ale jen na chatu Knorr pod ní. 

Ráno byla mlha, a  tak jsme nikam nespěchali. Vyrazili 
jsme nakonec v 8 ráno. Po dalších 500 výškových metrech 
se Björn racionálně rozhodl, že si cestu zjednoduší a vyje-
de nahoru lanovkou. Počasí na rozdíl od předešlého dne 
bylo příznivé, a  tak jsem se sám vydal nahoru skalnatou 
cestou jištěnou ocelovým lanem.

Na vrchol se Björn dostal samozřejmě dříve než já, a už 
na mě čekal se dvěma typickými bílými klobásami a pše-
ničnými pivy. Bavorsko má své výhody. Bohužel má ale vr-
chol Zugspitze také jednu velkou slabinu, jak jsem již dříve 
zmínil, a sice v lanovce. Gondolou totiž na vrchol vyjeli tu-
risté, kteří patrně byli na horách poprvé. Podle jejich oble-
čení bych spíše usoudil, že přišli buď na slavnostní večeři, 
na svatbu anebo na pláž. Patrně jim nedošlo, že v nece-
lých třítisících metrech bude zima. A to se někteří pokou-
šeli dostat na nedaleký vrchol hory, kam se dalo vylézt jen 
přes krátkou, ale zato pořádně strmou via ferratu. Kontrast 
s poctivě vybavenými horolezci to byl komický, rozhodně 
ale ne bezpečný. Jen jsem čekal, až některá z turistek v lo-
dičkách spadne do kilometrové jámy.

Když jsem se prodral davem turistů, mohl jsem si i já ko-
nečně vychutnat úchvatný výhled. Zrovna se totiž mraky 
rozestoupily a otevřelo se mi hluboké údolí s patrně nej-
větším německým ledovcem. Výhled ale nevydržel dlouho, 
a  tak jsem se vydal zpět za  Björnem. Společně jsme se 
rozhodli, že dolů pěšky nepůjdeme. Máme rádi svá kole-
na a cesta by zabrala dalších osm hodin. Raději jsme tedy 
využili lanovku. 33 EUR bolelo, ale co se dá dělat. Za  tu 
krásnou túru to přece jen stálo. 

ZUGSPITZE NĚMECKO



SVĚT OUTDOORU S NÁKLADEM 10 000 KUSŮ JE NEJČTENĚJŠÍM OUTDOOROVÝM ČASOPISEM U NÁS

VÍCE INFORMACÍ O PŘEDPLATNÉM A VÝHODÁCH 
najdeš na www.svetoutdooru.cz/casopis-svet-outdooru 
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 ■ Vychází 4x ročně
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