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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 9/2014 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 

 
s končícími letními prázdninami a pomalu ustupujícím letním počasím Vám opětovně 
přinášíme náš pravidelný klubový věstník, tentokrát se dvěma obřími gratulacemi našim 
členům :) 
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Náš člen Radek Jaroš vystoupil na všech 14 osmitisícovek!!! 
 

Radek Jaroš úspěšně sestoupil ze své poslední 

osmitisícovky v projektu Koruna Himálaje: 

Český klub cestovatelů gratuluje svému významnému 

členu Radku Jarošovi k jeho úspěšnému výstupu na 

druhou nejvyšší horu světa K2, poslední která mu 

chyběla k úspěšnému dokončení projektu "Korunu 

Himaláje". 

V červenci tohoto roku se Radku Jarošovi povedlo 

vystoupit na vrchol K2 a tak se stal patnáctým 

člověkem na světě, který vystoupil na všech 14 osmitisícovek. 

Úspěšné výstupy na osmitisícové vrcholy: 

1998 – Mt. Everest - (8848 m) 

2002 – Kanghenjunga - (8586 m) 

2003 – Broad Peak - (8051 m) 

2004 – Cho Oyu - (8188 m) 

2004 – Shisha Pangma - (8027 m) 

2005 – Nanga Parbat - (8125 m) 

2008 – Dhaulagiri - (8167 m) 

2008 – Makalu - (8485 m) 

2009 – Manaslu - (8163 m) 

2010 – Gasherbrum I - (8080 m) 

2010 – Gasherbrum II - (8034 m) 

2011 – Lhotse - (8516 m) 

2012 – Annapurna - (8091 m) 

2014 - K2 (8611 m) 

 

 

 

 

 
RADKU GRATRULUJEME TI – FAKT JSI SI TO ZASLOUŽIL!!!! 

Předpokládáme, že všichni členové to již vědí, přesto v našem věstníku na tuto významnou události musíme 

, ale hlavně chceme upozornit. 

 

 

 

 

 



3                               
Věstník Září 2014                                                                                    
  
 

Za závěr ještě přikládáme: 

 

Přehled 15 horolezců, kteří zlezli všech 14 osmitisícových vrcholů bez kyslíkové masky: 

 

Reinhold Messner, 42 let (It.) 1970–1986 

Erhard Loretan, 36 let (Švýc.) 1982–1995  

Juanito Oiarzabal, 43 let (Šp.) 1985–1999  

Alberto Iñurrategi, 33 let (Šp.) 1991-2002 

Ed Viesturs, 46 let (USA) 1989–2005  

Silvio Mondinelli, 49 let (It.) 1993–2007  

Ivan Vallej, 49 let (Ekv.) 1997–2008  

Denis Urubko, 35 let (Kaz.) 2000–2009  

Veikka Gustafsson, 41 let (Fin) 1993–2009  

João Garcia, 43 let (Portug.) 1993–2010  

Gerlinde Kaltenbrunnerová, 40 let (Rak.) 1998–2011 

Maxut Žumajev, 34 let (Kaz.) 2001–2011 

Mario Panzeri, 48 let (It.) 1988–2012  

Kim Chang-Ho, 43 let (Kor.) 2005–2013 

Radek Jaroš, 50 let (ČR) 1998–2014 – významný člen Českého klubu cestovatelů 

 

Více informací naleznete zde: http://www.radekjaros.cz/   

nebo zde: http://www.radekjarosnak2.cz/ 
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KNIHY:_________________ 
 

SEVERSKOU DIVOČINOU – Stavba srubu u jezera Clark a plavba po řekách 

na Aljašku 
 

- Autor: Leoš Šimánek – člen Českého klubu cestovatelů 

Chtěli bychom panu Šimánkovi pogratulovat k jeho již 20 knize, proto ji opětovně zařazujeme do 

věstníku a přejme mnoho dalších vydaných titulů. 

LEOŠ ŠIMÁNEK se po své první cestě kolem světa a plavbě na člunech divočinou 

severní Kanady rozhodl pokračovat v cestování a objevování nového, neznámého. 

V osmnáctém století hledala celá řada průkopníků takzvanou Northwest 

Passage – Cestu na Severozápad, po řekách a jezerech napříč Amerikou. 

Věhlasný objevitel Sir Aexander Mackenzie a jeho posádka jako první dopluli 

na kánoích od Atlantiku do Tichého oceánu. Leoš Šimánek však na 

kanadském Severu objevil mnohem kratší cestu přes hory, které byly po 

Mackenzie pojmenovány. Za nimi se pak jeho novodobá expedice dostala do 

povodí Pacifiku a mohla pokračovat dál do Beringova průlivu. 

V této knize nové řady autor popisuje stavbu srubu au jezera Clark v horách 

Mackenzie, kde členové expedice přezimovali. Poté líčí velmi obtížnou plavbu 

po řekách napříč horami z Kanady na Aljašku. Na spodním toku zamrzající 

řeky Yukon nabrala Šimánkova Cesta na Severozápad zcela nečekaný a 

extrémně dramatický spád. Vytoužený cíl musel oželet a místo něj nastal jen 

boj o přežití… 

Vyprávění doplňují převážně zatím nezveřejněné fotografie. 

 

 

Více informací o knihách naleznete na stránkách CKC: http://www.ckc.cz/knihy.html 

 

 

 

Nashledanou příští měsíc, těšíme se na vaše příspěvky.  

V Brně dne:  1. 9. 2014                              Zpracoval: Roman Pliska  

                                

http://www.ckc.cz/simanekleos.html
http://www.ckc.cz/knihy.html

