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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 12/2014 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 

 
s pomalu přicházejícími zimními svátky Vám opět přinášíme náš pravidelný a v tomto roce 
již poslední Věstník. Tentokráte plný zajímavých cestovatelských akcí a informací... Proto 
ještě než nastane čas odpočinku a klidu, můžete si chvíle zkrátit počtením, které jsme pro 

vás připravili...  :) 
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Nové knihy Otto Horského vydané v roce 2014:__________________ 
 

 

 

Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? 

Autor: Otto Horský –  člen Českého klubu cestovatelů 

Kniha Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? je výsledným shrnutím poznatků a 

vlastních prací autora realizovaných jak v terénu během expedice Titicaca 2004.CZ, 

tak po návratu do vlasti. K sestavení knihy rovněž využil velmi rozsáhlou literaturu, 

existující jednak v knižní podobě, jednak na internetu. Kniha bezprostředně 

navazuje na jeho dosud vydané knihy s touto tematikou, ale liší se od nich zejména 

kvalitou zpracování grafické dokumentace a vy-sokou kvalitou tisku na křídovém 

papíře, v barevném provedení a s pevnou vazbou ve formátu B5, který umožňuje 

čitelnost a využitelnost zejména geologických map a obrázků a dokumentů. Kniha 

má 205 stran. Stejně jako jeho předchozí knihy se zabývá i historicko-

topografickým a socioekonomickým popisem jezera a jeho pevninského zázemí a 

vzhledem k položené otázce, zabývá se i jeho vývojem v pleistocénu a holocénu až 

do dnešní doby.      Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Tento název autor zvolil 

záměrně, neboť zejména v posledním desetiletí se rozvíjejí diskuze mezi 

klimatology, archeology a historiky a mezi odborníky různých profesí, zda přežije 

jezero probíhající globální klimatické změny. Jak autor uvádí v kapitole o vývoji 

jezera v pleistocénu až holocénu, celá náhorní plošina Altiplano prodělala velmi 

složitý geologický a geomorfologický vývoj, doprovázený různě rozsáhlým 

zaplavením území, až po dnešní jezero Titicaca, jehož stáří se odhaduje asi na 12 000 roků. Klimatické změny v dávné 

minulosti, poznamenané několika dobami ledovými a teplejšími meziledovými  interglaciály, byly podstatně větší, než 

je tomu dnes a nikdy nedošlo k zániku jezera nebo k ohrožení jeho existence. Z toho se dá usuzovat, že pokud nedojde 

k zásadním katastrofickým událostem v důsledku kolize jihoamerické litosférické desky s oceánskou deskou pacifickou, 

těžko lze předpokládat, že by jen probíhající klimatické změny měly zásadní vliv na existenci jezera. Závěry autora jsou 

v rozporu s názory některých odborníků, kteří předpokládají, že globální změny klimatu způsobované člověkem 

povedou poměrně rychle k jeho zániku. K tomuto závěru došli zejména na základě údajů o trvalém poklesu vodní 

hladiny v letech 2005 až 2011. Jak správně autor předpokládal, od roku 2012 dochází opět ke zvyšování hladiny jezera 

na normální úroveň a zejména údaje o její výšce v roce 2013 a začátkem roku 2014 jsou přesvědčivé. 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.  

Formát: B5, pevná vazba, celobarevná na křídovém papíře, 205 stran textu včetně obrázků.  

Cena: 1434 Kč. Bez DPH   

ISBN: 978–80–7453–455–3    © 2014 
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Předmluva ke druhému vydání  knihy „Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?“   

Autor: Otto Horský –  člen Českého klubu cestovatelů 

První vydání knihy na křídovém papíře, v barevném provedení a s pevnou vazbou ve 

formátu B5 se vzhledem k luxusnímu provedení stalo velmi nákladnou záležitostí. 

Z uvedených důvodů autor přistoupil k vydání knihy v elektronické podobě na CD 

v pevném a barevném papírovém obalu, čímž se snížily náklady na desetinu ceny. 

Kniha v elektronické podobě je navíc velmi praktickou pomůckou pro uživatele, 

neboť umožňuje u obrázků, zejména geologických map a grafů, jejich zvětšení a 

využití pro praktické účely. Svojí nízkou cenou se stala přístupnou i studentům a 

všem zájemcům o problematiku jezera Titicaca. Elektronická podoba knihy navíc 

umožnila její rozšíření o některé nové kapitoly a doplnění dalších barevných 

fotografií. Většina těchto autorových fotografií byla i součástí několika výstav 

v české a slovenské republice a byla publikována v knihách či různých časopisech. 

Druhé doplněné a rozšířené vydání  

Vydavatel:  Jan Sojnek, reklamní produkce.  

Cena: 137 Kč bez DPH 

Formát: stran 226 včetně barevných obrázků, fotografií, grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5.   

ISBN: 978-80-905336-2-2   © 2014 

 

 

Cestopisné črty z levé a pravé kapsy 

Autor: Otto Horský –  člen Českého klubu cestovatelů 

Cestopisné črty z levé a pravé kapsy. Proč asi tento název knihy? Je to jen náhodný 

výmysl nebo smysluplný záměr? První pokusy autora knihy o psaní cestopisných 

zápisků se datují do roku 1961, kdy uveřejnil několik článků v místních novinách 

Rozkvět Novojicka. Byl to popis jeho návštěvy ostrova Západních Slovanů, Rujany a 

ostrova Hiddensee v Baltském moři.  Bylo to svědectví jeho prvního „výletu“ do 

zahraničí, tehdy ještě s partnerkou, později manželkou Olgou. V letech 1961 až 

1976, až do jejího předčasného skonu,  společně absolvovali ještě mnoho 

zahraničních cest, z nichž některé jsou zaznamenány v samostatných knihách 

autora, jiné dosud jen v rukopisných poznámkách, některé v této knize. Mezi ně 

patří črta z návštěvy muzea inkvizice v Limě v roce 1975 a neuvěřitelné zážitky 

geologa, loretánce Manuela Córdovy – Ríose, který byl zajat Indiány v peruánské 

džungli a po více než desetiletém zajetí se mu podařilo uprchnout. To je tedy 

obsahem první části knihy s názvem „Cestopisné črty z levé kapsy“.  

„Cestopisné črty z pravé kapsy“ jsou již pozdějšího data. Protože v posledních dvou desetiletích minulého století autor 

knihy působil většinou v zahraničí a tyto zkušenosti a zážitky již popsal v samostatných knihách, v předkládané knize 

uvedené črty jsou zajímavými zážitky z jeho krátkých služebních cest v novém tisíciletí. Protože  je geolog, ale i znalec 

některých jiných oborů, nejedná se v této knize jen o běžný cestovatelský popis navštívených zemí či lokalit, ale i o 

osobní postřehy a poznatky z návštěvy Velikonočního ostrova, kde se vyjadřuje k záhadě částečně pohřbených a po 

svazích posouvaných soch Moai, z návštěvy leprosária a Hemingwayova muzea na Kubě, z návštěvy Yucatanského 

poloostrova v Mexiku, kde se zabývá i otázkou  zániku mayské kultury a vyjadřuje se k otázce konce světa dle 

mayského kalendáře. Velmi zajímavé jsou jeho postřehy z  odborné návštěvy gigantického hydroenergetického díla 
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Itaipú na řece Paraná v Brazílii a v Paraguay a z magických vodopádů Iguazú na řece Iguazú v Argentině. Jeho vyprávění 

o zvláštních zážitcích při návštěvě indiánské misie San Ignacio Mini v Argentině či z jeho humanitární mise při cestě do 

Gomelu v Bělorusku zní pochybovačně, ale jsou pravdivé.  Autor zahrnul do této části knihy i osobní vyznání 

k cestovatelům Hanzelky a Zikmunda a složitou cestu vedoucí k udělení státního ocenění cestovatele a mořeplavce 

Eduarda Ingriše peruánskou vládou. 

Kniha obsahuje u některých kapitol i vybrané  pasáže z cestopisných zápisků jeho kolegy, geofyzika, docenta RNDr. 

Pavla Bláhy, DrSc a kapitolu světově uznávané dermatoložky MUDr. Hany Zelenkové, CSc, členky prestižního klubu 

H+Z,  „Rok 2009 na cestách“, s níž autor knihy v posledním desetiletí absolvoval mnoho odborných zahraničních cest. 

Kniha je doplněna autorovou bibliografií a anotacemi jeho knih s cestovatelskou tematikou. 

 

Vydavatel a tisk: Nová Forma, s.r.o.  

Formát:  A5, barevný obal, 224 stran textu včetně obrázků.  

Cena:  239 Kč.    

ISBN: 978–80–7453–517–8    © 2014 

 

 

 Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo“ 

Druhé, rozšířené a doplněné vydání knihy v elektronické podobě. 

Autor: Otto Horský –  člen Českého klubu cestovatelů 

Začátkem března roku 2009 vydalo nakladatelství REPRONIS v Ostravě odbornou 

knihu „Inženýrsko-geologický průzkum pro přehrady, aneb co nás také poučilo“. 

Kniha pojednává v celé šíři problematiky o všech průzkumných metodách, které oba 

autoři při průzkumech pro přehrady aplikovali a uvádí praktické postupy a návody. 

Za velmi cenné a novátorské lze považovat zejména tu skutečnost, že více než teorii 

se oba autoři věnují praktickým příkladům, převážně z vodohospodářských staveb, 

kde prováděli průzkumné práce, nebo ze staveb, kde pracovali jako poradci, či je 

prostě jen navštívili a dokumentovali. Kniha se záhy stala nepostradatelnou 

pracovní pomůckou při průzkumu pro přehrady a osvědčila se i jako vysokoškolská 

učebnice. V roce 2009 byla navržena na  udělení literární ceny nadace „Nadání 

Josefa, Marie a Zdeňka Hlávkových“ za nejlepší publikaci v oblasti vědecké 

literatury. I když kniha v papírové podobě byla vydána v nákladu 1000 výtisků, dnes 

se dá říci, že je v podstatě až na pár výtisků rozebrána. Proto se oba autoři rozhodli 

zpracovat druhé, rozšířené a doplněné vydání. Upřednostnili její vydání v 

elektronické podobě, neboť takto se kniha stane ekonomicky dostupnou i studentům vysokých škol, případně i 

běžnému zájemci o vodní stavby. Toto nové vydání je rozšířeno o tři velmi důležité kapitoly, a to: 2.4 Přehrada Itaipu, 

9.3 Přehrady speciálního využití  a 9.4 Zanášení vodních nádrží. 

Vydavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Formát: stran 292 včetně barevných obrázků, fotografií , grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5. 

Spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 

Cena: 137 Kč. bez DPH. 

ISBN: 978–80–248-3437-5   © 2014 
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The Application of Engineering Geology to Dam Construction, or “what experience has taught us” 

Druhé, rozšířené a doplněné vydání knihy v elektronické podobě. 

Autor: Otto Horský –  člen Českého klubu cestovatelů 

 

Po úspěšném uvedení knihy v angličtině -  dnes je již ve více než padesáti zemích 

světa, vydala v roce 2014 Univerzita Komenského v Bratislavě její přepracované a 

doplněné vydání v elektronické podobě. Toto druhé vydání knihy obsahuje 

i poznatky obou autorů z pracovní návštěvy nejvýkonnějšího hydroenergetického 

díla na světě, přehrady Itaipú v Brazilii a Paraguayi (2013). Tato kapitola je zde 

zpracována velmi komplexně a může sloužit jako základní informace jak pro 

běžného cestovatele, tak pro odborníky, kteří hodlají toto dílo, hodné zařazení mezi 

technické divy světa, navštívit. Kniha obsahuje 321 stran a desítky barevných 

fotografií, obrázků a tabulek. Všechny popisované přehrady jsou v tabulce uvedeny 

včetně souřadnic, takže je snadné je dohledat a navštívit. Podrobné informace 

možno získat od autorů na adrese: horsky@horsky.og, nebo blaha@geotest.cz 

 

The English book edition in hardback was published in 2011 in a print run of 1,000 copies and is already 70 % sold out. 

This book editionon a CD is supplemented by certain other subchapters and knowledge. 

Vydavatel: Univerzita Komenského v Bratislavě. 

Formát: stran 321 včetně barevných obrázků, fotografií , grafů a tabulek. CD v pevném barevném papírovém obalu A5. 

Spoluautor doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. 

Cena: 137 Kč. bez DPH nebo 5 EURO. 

ISBN: 978–80–223-3596-6    © 2014 

 

Více informací naleznete na: www.horsky.org  nebo: www.horsky.estranky.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:horsky@horsky.og
mailto:blaha@geotest.cz
http://www.horsky.org/
http://www.horsky.estranky.cz/
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Nová kniha Dany Trávníčkové:__________________ 
 

Příběh černé Afriky 

Autor: Dana Trávníčková – členka Českého klubu cestovatelů 

Kniha „Příběh černé Afriky“ přináší systematický pohled na země Západní, 

Střední, Jižní a Východní Afriky, včetně vztahů zemí navzájem i vztahů Afriky k 

okolnímu světu. Podloženo vlastním cestovatelským svědectvím z cest po 

mnoha subsaharských zemích.  

O málokteré části světa panují obecně tak nejasné a mnohdy zkreslené 

představy jako o Africe. Z médií se o ní dozvídáme většinou jen v souvislosti s 

něčím negativním. Konečně, nejen o Africe. Často také lze slyšet, že Afrika je 

taková či onaká. O třikrát menší Evropě bychom tak nemluvili, protože víme, 

jak je různorodá. Stejně tak je ale osobitá každá část Afriky a každá africká 

země. Příběhy všech jsou poutavé, mnohé přímo strhující a leckteré vedou k 

širšímu zamyšlení.  

Kniha vyšla 24. listopadu 2014. 

Formát: Text na 320 stránkách doprovází 580 barevných fotografií a 20 mapek.  

Cena: 499,-Kč. Kniha vyjde 24. listopadu 2014. 

 

Více informací o knihách naleznete zde: http://www.ckc.cz/knihy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckc.cz/knihy.html
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Martin Mykiska - knihy:___________________________________________ 
 

Akce pro členy Českého klubu cestovatelů - tip na vánoční dárek:-) 

Pro členy klubu nabízím speciální akci na knihu "Po zamrzlé řece do nitra 

Himálaje" 

 

Autor: Martin Mykiska –  člen Českého klubu cestovatelů 

 

 

Vánoční cena je 199,-Kč plus poštovné a balné (dobírka 115,-

Kč, při platbě předem 95,-Kč). 

 

Objednávky přijímám na adrese: martin@mykiska.cz. 

(cenu uvedenou na stránkách ignorujte, do emailu 

upozorněte, že se jedná o akci Českého klubu cestovatelů). 

 

Přeji všem členům co nejklidnější předvánoční i vánoční čas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací naleznete na: http://www.mykiska.cz/clanek/92-Po-zamrzle-rece-do-nitra-

Himalaje/index.htm  

 

 
 

 

 

 

 

martin@mykiska.cz
http://www.mykiska.cz/clanek/92-Po-zamrzle-rece-do-nitra-Himalaje/index.htm).
http://www.mykiska.cz/clanek/92-Po-zamrzle-rece-do-nitra-Himalaje/index.htm).
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Zájem o cestovatelskou přednášku:____________________________ 
 

Střední odborná škola Fortika v Lomnici u Tišnova by chtěla zajistit besedu pro studenty.  

Beseda (cestovatelské přednáška, atd.), s konáním v období od 15.12.2015 do 18.12.2015. 

Podle domluvy by se mohlo jednat celkově o 50 - 100 studentů. 

 

Prosíme naše členy, kteří by měly o tuto nabídku zájem, aby kontaktovaly paní Katarínu Patíkovou na 

emailové adrese: KatarinaPatikova@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KatarinaPatikova@seznam.cz
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Akce:________________________________________________ 
 

 

 

 

Diashow KEŇA & GORILY  

 

Autor: Kateřina a Miloš MOTANI   

-členové Českého klubu cestovatelů  

 

Nejnovější fotograficko-filmová 

projekce Kateřiny a Miloše MOTANI. 

Podnikneme spolu velmi náročnou 

cestu napříč východní Afrikou. Uvidíme 

spousty zvířat velmi zblízka - žirafy, 

zebry, pakoně, červené slony, zelenou 

mambu, nosorožce, hrochy, spousty 

opic i krále divočiny. Budeme hledat 

vzácného ptáka člunozobce. Dokonce 

dvakrát se vypravíme za horskými gorilami. Zažijeme spolu neobyčejné chvíle a nejedno dobrodružství. 

Nahlédneme také do chudé Kibery, do Mombasy, ale také do života bojovných Masajů, kmene Samburu, 

setkáme se také s Pygmeji. 

 

TERMÍNY A MÍSTA DISHOW: 

  1.12.2014 - PROSTĚJOV , NÁRODNÍ DŮM , Vojáčkovo nám. 1 , v 19:00 h  

  2.12.2014 - CHOCEŇ , ZÁMEK - Orlické muzeum , Pardubická 1 , v 18:00 h 

  5.12.2014 - BLANSKO , Kino BLANSKO , Hybešova 6 , v 17:30 h 

10.12.2014 - ÚSTÍ NAD LABEM , DŮM KULTURY , Velká hradební 19 , v 19:00 h 
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Bolívií - z pralesů o vrcholkům hor, 2.12, 2014: 

 

 

Bolívií - z pralesů o vrcholkům hor, Městská knihovna 

Varnsdorf, 2.12, 2014, od 18. hodin 

 

Autor: Martin Mykiska –  člen Českého klubu 

cestovatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diashow !VIVA MEXICO! 8.12.2014  

 

ČESKÁ LÍPA, Kulturní dům CRYSTAL, Boženy 

Němcové 2942, v 19:00 h  

 

Autor: Kateřina a Miloš MOTANI   

-členové Českého klubu cestovatelů  

 

Název Yucatan zní velmi tajuplně - a 

tajuplný tento poloostrov v Mexickém 

zálivu skutečně je. Yucatan je proděravělý 

spletitými vodními cenotami, jeho moře 

překypuje podmořskými poklady. Úchvatné mayské pyramidy obklopuje hustý a neprostupný prales. 

Nádherná příroda se tu mísí se starou indiánskou i současnou mexickou kulturou. Barvami hýřící zemi 

podmalovává pulsující mexická hudba. 
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Diashow ČILE PO CHILE 9.12.2014  

 

ŽANDOV, KORUNA - Městský úřad, Náměstí 

míru 82, v 18:00 h  

 

Autor: Kateřina a Miloš MOTANI   

-členové Českého klubu cestovatelů  

 

Chile je krajina plná kontrastů, od každého 

kousek - kus pouště, kus moře, laguny, solná 

jezera, sopky, gejzíry, kaktusy, palmy, 

ostrovy, hluboké pralesy, pravěké araukárie, 

ledovce. Přístavy pulsují životem, zapadlé vesnice dýchají poklidem, ledková městečka a tajemné geoglyfy 

minulostí. Na severu se rozkladá nejsušší poušť světa Atacama a tam úplně na jihu leží Ohňová země - 

konec světa. 
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Cestovatelská přednáška Aljaška - divoká a krásná, 9.12.2014  

 

Liberec, Krajská vědecká knihovna, v 18:00 h, Autor: 

Magdaléna Radostová  

- členka Českého klubu cestovatelů  

 

Autorský pořad cestovatelky a amatérské fotografky 

Magdalény Radostové ke stejnojmenné knize, s 

promítáním fotografií a zajímavým vyprávěním. 

Autorka své povídání obohacuje o popisy 

navštívených lokalit a praktické informace, které na 

svých cestách nasbírala. V pořadu přiblíží Aljašku 

jako rozlehlou, dech beroucí krajin nedotčenou 

civilizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o akcích naleznete zde: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 

 

Pro tentokrát se s Vámi loučíme a ještě jednou přejeme krásné Vánoce, spoustu krásných zážitků a šťastný 

nový rok 2015. 

Nashledanou v příštím roce. 

 

 

 

 

V Brně dne:  28. 11. 2014                              Zpracoval: Roman Pliska 

                                 

http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html

