
již 25 let vás propojujeme 
s přírodou



Vážení příznivci outdooru,

chcete se dozvědět, jak vznikala česká značka Hannah?  Kdy a kde se vůbec vzal ten nápad? 
Chcete nakouknout pod pokličku přípravy kolekcí, které sezonu co sezonu nově nacházíte 
na  pultech outdoorových obchodů? A chcete trochu více poznat ty, kteří dělají značku 
značkou? 
Máte zájem zjistit, jaké akce Hannah podporuje? Chcete se inspirovat zážitky z cest a expedic, 
které se uskutečnily ve spolupráci s námi?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, pak je vám určen tento magazín, který jsme 
pro vás připravili k 25letému výročí vzniku značky Hannah!

Jsme rádi, že vás můžeme už čtvrt století propojovat s přírodou! 
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Historie

Zakládáme značku Hannah. Šijeme 
svépomocí z domova, prodáváme 
první kousky outdoorového vybavení.

Ve spolupráci s japonským výrobcem 
vyvíjíme naši značkovou membránu 
Climatic.

Kotva, nejznámější obchodní dům 
své doby, poprvé koupila naše zboží.

Přesouváme se do vlastní, nově 
postavené, obchodně administrativní 
budovy v Plzni. Pod jednou střechou 
je celá firma včetně prodejny.

Otevíráme první vlastní obchod, 
nejprve v Plzni na Slovanské třídě, pak 
v Klatovech.

Uvádíme na trh třívrstvou membránovou 
bundu Marvel. U tohoto modelu jsme 
poprvé použili technologii řezání laserem 
a svařování.

Přicházíme s novým moderním 
a dynamičtějším logem. Zároveň 
systematicky budujeme síť vlastních 
značkových prodejen.

Kapacita vlastní výroby už nestačí 
a začínáme spolupracovat 
i s renomovanými externími dodavateli.

Startujeme vývoz našeho zboží 
i za hranice. Prvním zahraničním 
zákazníkem bylo Slovinsko. 
Následovalo Maďarsko, Slovensko, 
Polsko a Ukrajina.

Vyvážíme do více jak 20 zemí 
světa a naše produkty se objevují 
na evropském, asijském i americkém 
kontinentu.

Do naší kolekce zařazujeme první 
expediční stany do extrémních podmínek. 
Ihned se stáváme partnery několika 
výstupů na himalájské osmitisícovky.

Máme za sebou prvních 25 let od vzniku 
značky a jedeme dál... Být v pohybu nás 
baví!
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Osobnosti

05/ LubOš PEKáREK
zasloužilý srdcař značky Hannah

01/ Hana ZaCHaRiášOVá
spolumajitelka a spoluzakladatelka 

značky Hannah

02/ STaniSLaV KRPEJš spolumajitel
a spoluzakladatel značky Hannah

03/ VLadiSLaV ŽáK
produktový manažer a vedoucí 
vývoje značky Hannah

Byl by to dozajista nadlidský úkol, kdybychom chtěli byť jen vyjmenovat 
všechny lidi, kteří  byli a jsou spojeni  s 25 lety fungování firmy Hannah. Rádi 
bychom vám tak představili alespoň 9 z nich, kteří svými aktivitami a šíří 
zájmů jasně dokazují, o jak pestrou komunitu se jedná. Třeba vám někteří 
z nich budou inspirací.

09/ Jan KRabEC
outdoorový  nadšenec a dlouholetý 

zaměstanec Hannahu

04/ ViTaLiy SKORiK
jeden z prvních zahraničních distributorů značky Hannah

06/ MiROSLaV JaKEš
český cestovatel a polární entuziasta

08/ ROb TRnKa
profesionální fotograf

07/ JaKub CEJPEK
horský průvodce, fotograf a dobrodruh



/3 Vladislav Žák    Produktový manažer značky Hannah 
            a vedoucí vývoje 

Stanislav Krpejš 
/2 

Pod jeho taktovkou navrhují designéři takové styly, 
které od nás zákazník očekává. Role Vládi Žáka 
je „propojovací“.  Na jedné straně musí správně 
a  pravidelně vyhodnocovat prodejní výsledky, aby 
na straně druhé mohl tyto informace předávat týmu 
designérů a grafiků, kteří následně pod jeho vedením 
přetváří přání zákazníka do nových kolekcí.
Vláďa u značky Hannah pracuje již více než 20 let, a tak 
jsou jeho zkušenosti bohaté. Začínal v Klatovech jako 
vedoucí jedné z prvních prodejen Hannah. Posléze pod 
jeho patronát přibyly i další prodejní jednotky a v první 
dekádě nového tisíciletí už měl zodpovědnost až za 10 

/1 Hana Zachariášová 
Spolumajitelka a spoluzakladatelka značky Hannah

Spolumajitel a spoluzakladatel značky Hannah

Na začátku příběhu značky stáli nadšení lezci. Hanka 
Zachariášová, která už tehdy měla s šitím zkušenosti, 
popisuje, jak to všechno začalo: 
„V osmdesátých letech minulého století jsme byli blázni 
do lezení a víkendy, které bychom nestrávili ve skalách, 
jsme si ani nedovedli představit. Lezení, pískovcové věže 
a kamarádi, to byl náš svět. Spojovala nás láska k přírodě 
a touha plnit si své lezecké sny. 
K tomu jsme ale potřebovali i kvalitní vybavení, které 
se u nás tenkrát nedalo sehnat. Existovalo jediné řešení, 
vše potřebné si nějak vyrobit. Já jsem šila pro kamarády 
péřové spacáky, bundy a taky bonekanky (teplé bundy 
z  materiálu bonekan). Nebyla jsem v té době jediná, 
která se snažila dohnat vlastní výrobou to, co nebylo 
tehdy dostupné v socialistických obchodech. V každé 
lezecké partě byl někdo, kdo něco vyráběl – batohy, 
lezecké úvazky nebo dokonce i věci na jištění ve skalách.
Amatérské začátky měly svůj půvab. Představte si ten 
strašný nepořádek, který vznikne, když v koupelně 
začnete cpát peří do vlastnoručně ušitého spacáku. 
Peří létá všude a uprostřed toho zmatku jste vy. Klečíte 
ve vaně a snažíte se přesvědčit peří, aby konečně vlezlo 
tam, kam má. Klidně se smějte. I my se dnes smějeme 

„V určitém ohledu se za těch 25 let vlastně mnoho 
nezměnilo. Vyměnili jsme sice domácí nůžky za řezání 
laserem, ale dělat věci tak, jako bychom je dělali sami 
pro sebe, vymýšlet novinky, zlepšení a posouvat vše dál 
nás pořád baví a motivuje. Těšíme se na každou další 
sezónu a máme radost, když jsou spokojeni všichni ti, pro 
které tu Hannah je.“

prodejen, které v té době Hannah provozoval. 
Vláďovo znalost produktů a maloobchodního prostředí 
z něj v roce 2010 udělala hlavní osobu zodpovědnou 
za produkt Hannah. 
Rád se pohybuje v přírodě a poznává nová prostředí. Se 
svojí rodinou (mimochodem je hrdý táta dvojčat) hodně 
cestuje. Má za sebou většinu evropských kopců a jeho 
velkou vášní je lyžování. Kdyby několikrát v sezoně 
nestál na lyžích, nebyla by to zima podle jeho představ.

tomu, jak jsme kdysi začínali.
S kamarády jsme sdíleli úspěchy i neúspěchy a vzájemně 
se podporovali na cestě za svými sportovními cíli. Byl to 
dobrý základ k tomu, abychom spolu zkusili pokračovat 
i v profesním životě.
I když jsme tehdy přesně nevěděli, do čeho se pouštíme, 
nebo možná právě proto, rozhodli jsme se rychle. V roce 
1991 jsme v Plzni založili naši firmu, základ názvu tvořilo 
moje jméno. Značka HANNAH byla na světě.“



/6 Miroslav Jakeš 

/7 Jakub Cejpek

/8 Rob Trnka

/4 Vitaliy Skorik 

/5 Luboš Pekárek

Český cestovatel, polární entuziasta a jediný český 
polární průvodce, který každoročně vede lyžařské 
výpravy na severní pól. Jeho úžasné cesty do extrémních 
podmínek nás natolik pohltily, že jsme se rozhodli ho 
na cestách maximálně podpořit. V roce 2006 Miroslav 
Jakeš dosáhl na lyžích nejsevernější inuitskou osadu 
na světě Siorapaluku v severozápadním Grónsku, kde 
otestoval naše stany z expediční řady. Stany Hannah 
ho mimo jiné doprovázely i při dalších expedicích – 
například v dubnu 2008 při cestě na severní pól a v roce 
2010 na sólové výpravě na nejsevernější bod Špicberků.             

Zajímavá persona se zajímavým příběhem kolem 
značky Hannah. 
Koncem devadesátých let přicestoval vlakem do Plzně 
vystrašený kluk z Ukrajiny, pouze s baťůžkem na zádech 
a ohromným zájmem o naše produkty. Všichni jsme si 
mysleli, že si chce pouze nakoupit pár kousků v našem 
obchodě a pokračovat ve své cestě dál. K našemu 
překvapení se nás však zeptal, zda bychom měli zájem 
o distribuci na Ukrajině. Zájem jsme samozřejmě měli, 
jen jsme nečekali, že nabídka na spolupráci přijde 
takto spontánně, v podstatě mezi dveřmi. Poskytli jsme 
tedy Vitaliyovi katalog a pozvali ho na oběd. Z našich 
produktů byl velmi nadšen. My však předpokládali, že 
s jeho návratem do Kyjeva (pokud tam vůbec dojede) 
skončí i jeho zájem o tuto spolupráci. Za nějaký 
čas jsme ale rádi zjistili, že jsme se mýlili! Dnes je z 
tohoto „baťůžkáře“ jeden z nejsilnějších zahraničních 
distributorů značky Hannah s desetitisíci prodanými 
kusy stanů, spacáků a oblečení na ukrajinském trhu.

„16 let ve firmě Hannah je pro mne stále živou 
vzpomínkou. Prožil jsem to úžasné období začátků, 
kdy jsem vůbec nevěděl, jak se co má dělat, jen jsem 
to hodně moc chtěl. S plně naloženým ‚pikapem‘ jsem 
naslepo vyrážel po českých a moravských zemích nabízet 
do krámů se sportem naše skvělé bundy a spacáky ušité 
na Slovanské třídě ve sklepě. Jak se firma postupně 
nadechovala, přibýval další sortiment. Nabízené výrobky 
byly autentické, něco jsem i sám navrhl s pomocí tužky 
a gumy. V raných dobách podnikání byla totiž cesta od 
nápadu k zákazníkovi místy schůdná i pro ryzího amatéra.

Rob je svéráz, který si nenechá moc do ničeho mluvit 
a dělá si věci po svém. A dělá je velice dobře! Přesně 
proto mu teď přenecháváme slovo: „Narodil jsem se, 
lyžoval, snowboardoval, na kole jezdil i do školy trochu 
chodil. Pokaždý se dobil a ofačovanej se zase zvedal, což 
se stalo tak trochu kruhem. U kola jsem zůstal, ostatní si 
zakázal. Sebral jsem foťák a šel lidem ukázat, co je hezký 
tam venku a co ještě hezčí přímo před nosem. Už je to 
pěkně dávno, co jsem prvně fotil pro Hannah. To muselo 
být krátce po kolaudaci jejich nového obchodu v centru 
Plzně. S přestávkami tohle pouto přetrvalo a mně jejich 
věci stále baví a doufám, že je naopak stále baví ty moje 
výcvaky.“     www.robtrnka.com

Šéfredaktor časopisu Everest, horský průvodce, 
fotograf a dobrodruh tělem i duší.  Vybavení Hannah 
již po mnoho let neúnavně testuje i fotí po celém světě. 
Na  Jávě okusil stanování na nejlidnatějším ostrově 
světa, v Nepálu procházel zasněženými sedly, kudy 
se už pár let nikdo nevydal, na argentinské sopce Ojos 
del Salado vychutnával řídký vzduch v bezmála 7000 
metrech a v evropských Alpách se stále snaží dopočítat 
všech čtyřtisícovek.
Více dobrodružství na www.cejpek.com    

Postupně se ukázalo, že je mi návrhářství bližší než obchod, a tak  se mi otevřela báječná cesta návrháře sportovního 
oblečení. To máte: střihy, materiály, zátěry, membrány, zipy, rouna, gramáže, vodní sloupce, barvy, dekorace, trendy 
a především cíloví zákazníci... Zkrátka samé nádherné věci.
 
Za ta léta již samozřejmě Hannah vyrostl z období amatérismu ve vysoce profesionální firmu. Já jsem ale rád za to, že jsem 
si mohl užít to báječné dobrodružství v začátcích, které nám umožnilo naplňování našich představ.“



Říká o sobě:
„Asi jsem nejvíc cestovatel, všestranně založený sportovec a možná 
trochu i horolezec. Vůbec mi nezáleží na tom, jak jsem vysoko, jestli mám 
na nohou lezečky, pohorky, výškové boty, mačky, sněžnice, skialpy, lyže, 
běžky nebo sedím na kole. Dokážu si užít i volný čas s rodinou, na zahradě 
nebo s dětmi na atletických trénincích i soustředěních.“

Honzovy vybrané horolezecké expedice:
• Peru – Cordillera Blanca (1997): Nevado di Copa (6188 m) – dosažená 
výška 5800 m; vrchol Chopicalqui (6354 m)
• Čína – Pamír (2002): Mustagh Ata (7546 m) – vrchol, 1. český výstup, 
zároveň z vrcholu sjezd na lyžích – 2. nejvyšší vrchol Pamíru
• Čína – Himálaj (2004): Cho Oyu (8201 m) – dosažená výška 7500 m
• Pákistán – Karákoram (2006): Lost Horizon Gasherbrum II (8035 m) 
– vrchol
• Nepál – Himálaj (2008): Manáslu (8156 m) – dosažená výška 6000 m,
pokus o 1. český zimní výstup na osmitisícový vrchol
• Bolívie – Andy, Cordillera Occidental (2009): Nevado Sajama (6542 m) 
– dosažená výška 6050 m, Cordillera Real: Nevado Illimani (6462 m)
– vrchol
• Nepál – Himálaj (2011): Manaslu (8156 m) – dosažená výška 7400 m

/9 Jan Krabec 
dlouholetý zaměstnanec, „držák“ v naší firmě, pro kterého 
jsou hory a horské prostředí vším. na svých četných cestách 
a expedicích, které ho zavedly od Patagonie po aljašku, 
od Galapág po Himálaj, také pravidelně testuje produkty 
Hannah.



15/ LabSKá a Luční bOuda
prostě boudy

10/ PLZEň
místo založení a současné sídlo

16/ LyŽařSKá STřEdiSKa
Hannah na vrcholcích hor

12/ KLaTOVy
první mimoplzeňská prodejna

14/ OSMiTiSíCOVKy  
výpravy českých horolezců na osmitisícové vrcholy

13/ GRónSKO
Eskymáci v Hannah vybavení11/ HůRKa – STaRý PLZEnEC

historicky první image focení

Místa
Co má společného šicí stroj s osmitisícovým vrcholem Gašerbrumu? 
Říkáte, že nic? Výroba outdoorového vybavení představuje dlouhý 
proces, který začíná u návrhářského prkna, získává reálnou podobu 
díky šikovným rukám švadlen a končí až testováním v terénu. A nemusí 
to být vždy jen extrémní podmínky. Oblečení Hannah si dosyta užijete 
i na svazích českých hor.  



/10 Plzeň 
Jsme věrní Plzeňáci! V západočeské metropoli jsme 
Hannah založili, máme tu sídlo dodnes a nepočítáme 
s tím, že bychom na tom chtěli něco měnit. Přijměte 
pozvání na krátkou exkurzi do naší plzeňské centrály, při 
které nahlédnete pod pokličku firmy Hannah a dozvíte 
se, jak to u nás všechno chodí.

Ze všeho nejdřív se pracuje na prototypech chystaných 
modelů, které navrhují naši designéři a grafici. 
Modelárna, tak říkáme dílně, kde se odšívají tyto první 
vzorky, je místem, kde zkušený tým konstruktérů střihů 
a švadlen denně pracuje na detailech, které o několik 
měsíců později mohou ocenit naši zákazníci.

O to, aby následně byla celá kolekce správně 
prezentována, vyrobena a samozřejmě prodána, 
se  stará široký tým specialistů. Pobyt v přírodě 
a cestování jsou pro mnohé z nich hlavním koníčkem, 
ale někdy tvoří výpravy přes půl světa i velkou část 
jejich pracovní náplně. Propracovaný systém kontroly 
kvality a osobní účast v továrnách je nutnost, aby celý 
výrobní a předvýrobní proces probíhal tak, jak má.

Z obchodního hlediska je nutné obstarat jak 
velkoobchod, tak maloobchod. Oba mají stejný 
úkol – nabídnout zákazníkům co možná nejširší 
produktovou nabídku Hannah a zajistit, aby správný 
produkt byl na  správném místě. Proto jsou týmy 
obchodních zástupců, prodavačů a zákaznického 
servisu v  každodenním kontaktu s našimi zákazníky 
a naslouchají jejich přáním a požadavkům. 

A konečně je tu marketing. Oddělení, kde se tým 
zkušených odborníků stará o to, aby byla značka 
správně zviditelněná nejen v Česku, ale i na exportním 
trhu. Díky jejich snaze můžete například držet právě teď 
v rukou tento magazín.
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Hůrka – Starý Plzenec 

/12 Klatovy 

Začátek  „devadesátek“ vypadá už z dnešního pohledu jako slušné retro! 
Historicky první image focení kolekce Hannah se konalo v roce 1993 
doslova za humny a fotografie, které máte možnost obdivovat, sloužily jako 
podklad pro vůbec první workbook. Tato publikace dodnes představuje 
základní pracovní nástroj pro naše maloobchodní i velkoobchodní účely, 
samozřejmě vždy s aktuální kolekcí. Tu vyrážíme fotit několikrát do roka 
a i když se změnily účesy i střihy, srandy si při tom užijeme pokaždé dostatek.

Když jsme v roce 1991 založili značku Hannah 
a začali nabízet naše produkty do obchodů, 
brzo v nás vzrostla potřeba být v přímém 
kontaktu se zákazníkem. Chtěli jsme znát 
jeho potřeby, cennou zpětnou vazbu 
a  osobní zkušenosti s naším produktem. 
V  roce 1993 jsme otevřeli vlastní prodejnu, 
nejprve samozřejmě v Plzni, o něco později 
také v Klatovech. Obchod v Klatovech působí 
na stejné adrese dodnes. 



/13 Grónsko

/14 Osmitisícovky

Na počátku nového tisíciletí (v letech 2001 až 2004) 
jsme prostřednictvím naší dánské distributorky 
dodávali produkty grónským Eskymákům. Ti tak pro 
svůj rybolov využívali a možná dodnes využívají stany 
SERAK, ATTACK a spací pytle BIVAK. V těchto letech 
jsme do Grónska dodali více jak 200 stanů a kolem 500 
spacích pytlů.

Mimochodem, modely SERAK a BIVAK přetrvávají 
v kolekci Hannah dodnes!

Kdo jiný by měl prověřovat kvalitu materiálů a střihů Hannah 
než dobrodruzi, kteří se protloukají drsnou, ale krásnou 
krajinou na nejvyšších místech světa? S outdoorovými 
nadšenci spolupracujeme dlouhodobě a oni na svých 
dobrodružných cestách testují výrobky Hannah v reálných 
podmínkách. Za zmínku stojí spolupráce s výpravou českých 
horolezců na osmitisícovky jako je K2, Manáslu, Everest nebo 
na Gasherbrum. Součástí českých expedic byli i Jan Trávníček, 
Milan Wlasák a nebo jeden z našich dlouhodobých kolegů 
Jan Krabec. 



Luční bouda

Labská bouda
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Celých 25 let se snažíme poskytovat naše produkty tam, kde mají tu 
správnou zátěž a každodenní uplatnění. Na vrcholcích českých hor, kde 
je třeba se denně prát s rozmary počasí tak naše produkty najdou 
uplatnění, ať je léto nebo zima. Jsme rádi, že můžeme být hrdým 
partnerem Luční a Labské boudy.

Kousek od pramene Labe, nad Labským vodopádem, 
je vidět už z dálky. někomu možná vadí kvůli své 
svérázné architektuře, ale pro většinu je oblíbenou 
zastávkou po cestách v Krkonoších, kde se mohou 
ubytovat, dát si něco k jídlu a v klidu rozjímat nad 
krásnou přírodou.  Labská bouda v nadmořské výšce 
1340 m má svou pohnutou historii, kterou vám nyní 
poodhalíme.

Historie Labské boudy se píše od roku 1830, kdy zde 
byla vystavěna malá budka, v níž se prodával kozí sýr, 
mléko a kořalka. Pozdější majitelé rozšířili budovu 
do podoby hostince a v letech 1878–1879 přestavěl 
boudu hrabě Jan Harrach. V té době byla známa i jako 
Elbebaude. Malá neopatrnost řemeslníka stačila, 
aby se toto nejvíce navštěvované místo v Krkonoších 
proměnilo 6. listopadu 1965 ve spáleniště. Z části 
dřevěné konstrukce Labské boudy nemohly ohni odolat, 
a to ani přes veškerou snahu oheň uhasit.
Nová historie se začala psát o čtyři roky později, kdy 
byl položen základní kámen stavby nového hotelu. 
Ten byl slavnostně otevřen 15. listopadu 1975 a jeho 
na tehdejší dobu moderně pojatá železobetonová 
konstrukce vyvolává rozporuplné pocity návštěvníků 
dodnes. Do roku 1996 byla Labská bouda ve správě 
státního podniku Krkonošské hotely a v říjnu 1996 
byla v rámci velké privatizace odprodána soukromému 
subjektu. Po rekonstrukcích v letech 1998–2004 dochází 
k jejímu znovuotevření.

Záchranná služba

S Labskou boudou jsou spojena tragická úmrtí, ale také 
záchranářské operace. O Velikonocích 24.března 
1913 se v okolí konal mezinárodní závod na 50 km. 
Začal za  nádherného počasí, které se však změnilo 
ve sněhovou vánici a napsalo tragický příběh Bohumila 
Hanče a  Václava Vrbaty. Všichni závodníci kromě 
Bohumila Hanče byli zastaveni. Václav Vrbata se vydal 
svému příteli na pomoc a po jejich setkání mu věnoval 
horní části svého oděvu. Oba však v prudké vánici 
zahynuli. Václav Vrbata byl nalezen zmrzlý v místě 
dnešní mohyly na Vrbatově návrší a Bohumil Hanč i přes 
oživovací pokusy zemřel na selhání srdce na Labské 

boudě. I proto od listopadu 2014 existuje 
Záchranná služba vrcholky hor, jejíž členové 
se rekrutují ze zaměstnanců Luční a Labské 
boudy a dobrovolníků z okolí. Máme radost, že 
Hannah byl mezi těmi, kdo záchranné službě 
vypomohl s profesionálním vybavením, které 
se přičinilo k desítkám případů pomoci lidem 
na hřebenech Krkonoš.



/16 Lyžařská
střediska

Tramvají na lyže
Chcete si kvalitně zalyžovat, zažít spoustu zábavy, a to necelou 

hodinu po dálnici z Prahy? 

Ski areál Ještěd je moderní lyžařské středisko 
v  dosahu liberecké městské dopravy s vynikající dopravní 
dostupností. K dispozici je celkem 8 sjezdových tratí o celkové 
délce 9200 metrů, z toho 7800 metrů je uměle zasněžovaných. 
Ski areál nabízí sjezdovky všech stupňů obtížnosti 
od náročných na severní straně až po lehké na prosluněném 
jihu. V provozu je i trať F10 s umělým osvětlením pro večerní 
lyžování. 

Pro začátečníky je k dispozici cvičiště Bucharka a další dvě 
cvičné louky přímo u konečné tramvaje. Dětský park Snow 
Kids s pojízdným kobercem, provázkovým vlekem, kolotočem 
a dalšími atrakcemi zabaví nejmenší návštěvníky. Lákadlem 
pro všechny jsou pak společné vstupenky na  lyžování ve ski 
areálu a návštěvu aquaparku Centra Babylon, iQ Landie 
či DinoParku. Na webových stránkách naleznete také 
interaktivní mapu, která detailně popisuje celý areál a díky 
čtyřem webovým kamerám v HD rozlišení se můžete podívat 
na aktuální sněhové podmínky a provoz na sjezdovkách. 

www.skijested.cz

Hannah dlouhodobě spolupracuje s řadou lyžařských 
středisek v Čechách i zahraničí.

Ze zahraniční spolupráce můžeme zmínit UCPA — 
francouzskou asociaci středisek outdoorových sportů. 
Kvalitu našich produktů testují ty nejpovolanější – 
borci ze země pod Mont Blancem. Dodáváme lyžařské 
oblečení personálu do UCPA, do kterého patří lyžařští 
instruktoři i horští vůdci.

Z českých lyžařských středisek můžeme aktuálně 
vypíchnout ty největší – liberecký Ještěd a šumavský 
Špičák. Zde v Hannahu potkáte nejenom veškerý 
servisní tým, ale i instruktory lyžařských škol, které 
v těchto lokalitách působí.

na špičák na kole i na lyžích
Sportovní areál Ski&bike špičák na Železnorudsku 
završuje v letošním roce jubilejní 10. sezonu celoročního 
provozu. Bajkeři, pěší či cykloturisté už tady pravidelně 
na přelomu října a listopadu předávají žezlo lyžařům a ti jim 
ho pro změnu v květnu vrací. 

Profil většiny sjezdovek si užijí sportovní lyžaři - raritou je 
nejprudší česká sjezdovka šance se sklonem až 45°. Dobré 
zázemí zde najdou ale i rodiny s dětmi například na rodinné 
sjezdovce Spodní Šance, která je široká až 120 metrů nebo 
na dalších cvičných tratích či hřištích. Téměř 90 % sjezdovek 
je v zimě technicky zasněžováno a o místní snowpark 
na  speciálně vyčleněné trati se stará profesionální firma se 
zkušenostmi z alpských středisek. Stejně dobrý zvuk má též 
místní bikepark, který si vydobyl renomé po celé Evropě a jezdí 
se tu pravidelně i vrcholná akce – iXS European downhill Cup. 

A na závěr jedna příjemná zpráva: areál na Špičáku nabízí již 
tradičně rodinný skipas za parádní cenu – platí jen rodiče a děti 
jezdí grátis! Ski&Bike Špičák vás zkrátka po celý rok nenechá 
na holičkách. 

www.lyzovani.spicak.cz



19/ HannaH EPO SuRViVaL
netradiční adrenalinový závod

17/ HannaH GRanT
5 nejzajímavějších 

cestovatelských snů

20/ PiLSEn TRaiL
série běžeckých závodů v okolí Plzně

24/ VýZKuMný TýM anTaRKTida
expediční stany Hannah na Antarktidě

22/ HaRRaCHOV
mistrovství světa r. 2002 ve skoku na lyžích

23/ VýSTaVy a KOnTRaKTaCE
prezentace značky doma i v zahraničí

21/ HELiSKiinG
nevšední výhra 

18/ SVěTLušKa
spolupráce s Nadačním fondem 

Českého rozhlasu

25/ EXPEdiCE HannaH
soutěž o pokoření 25 vrcholů ČR

události
Podporujeme hodně, podporujeme rádi! Vždyť pobyt venku je pro 
Hannah od začátku základní filozofií a impulsů pro rozličné sportovní akce 
a dobrodružství není nikdy dost. Je jedno, jestli závodíte se stovkami dalších 
nebo jen se sebou samým v náručí drsné přírody. Důležité je najít si vlastní 
vysněný cíl a udělat maximum pro jeho dosažení. 



Před 25 lety se nám splnil sen – vyrobit si spolehlivé outdoorové oblečení, s kterým můžeme bez problémů vyrazit 
do přírody a něco zažít. Outdoorové nadšence a cestovatele podporujeme na jejich cestách dlouhodobě, v podstatě 
již od počátku vzniku značky Hannah.

Naše 25. výročí se hodí k tomu, abychom mohli plnit sny a cíle ještě více, kdykoliv každý z vás chce zažít něco 
výjimečného či speciálního. A tak jsme vyhlásili projekt Hannah Grant, do kterého se může přihlásit kdokoliv. 

V roce 2016 rozdělujeme 1 000 000 Kč mezi 25 vybraných cestovatelských snů. Zážitky, zkušenosti a třeba i inspiraci 
můžete čerpat z několik projektů na následujících stranách. Všechny další projekty, které byly vybrány do Hannah 
Grantu, pak naleznete na hannah.cz.  
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Přechod Šumavy s Rozárkou
Je to už pár let co se nám v hlavě usídlil plán přejít Šumavu. 
Trasa má bez bloudění nějakých 160 km. Začíná kousek 
od  Nýrska, konkrétně v Hojsově Stráži, a končí v Lipně nad 
Vltavou. Každý rok se ale na poslední chvíli výprava zhatila. 
Jednou to bylo Julčino nalomené zdraví, pak pořízení malé 
chlupaté koule Rózy, která by přechod ve čtyřech měsících 
nezvládla, povodně atd. 

Letos jsme si to tedy raději pojistili Hannah Grantem, který 
jsme naprosto bez jakýchkoliv očekávání získali. Výprava 
se  skládá z pár rádoby turistů: Julda  holka, která nerada 
schází z  turistických tras a dychtivě touží po dalším a dalším 
ušlém kilometru. Pohodář Jirka, kterému to bloudění mimo 
vyznačené cesty nevadí, ba si v něm přímo libuje. A již 
zmiňovaná chlupatá černá koule Rozárka, která nás na toulkách 
ne vždy tak úplně s  nadšením doprovází. Ke všem našim 
výletům a přechodům se také neodvratně pojí tahání foto 
a video techniky. S Jirkou oba studujeme uměleckou školu. Asi 
to tak už nějak máme v sobě, že veškeré zážitky a dojmy máme 
potřebu zvěčnit do nějaké té vizuální podoby. Naším úkolem 
tedy není přejít jen 160 km, ale také si přinést pěkné úlovky 
v podobě fotografií a krátkého filmu.

Hromy, blesky a pár litrů piva
Z perónu plzeňského nádraží nastupujeme na spěšný vlak 
mířící směr Železná Ruda. Ve vagónu už nadšeně vytahujeme 
foťáky z batohů přetékajících jídlem, dokumentujeme cestu 
a  tláskáme první pořádnou snídani. Necháváme se dovézt 
na zastávku Hamry - Hojsova Stráž, kde naše putování začíná. 
Samozřejmě nikoho nepřekvapí, že po necelém kilometru 
už vesele scházíme z vyznačené trasy a hned první den si cestu 
prodlužujeme nejméně o hodinu. Sobota a neděle se nese 
ve znamení úporného vedra a nekonečných rozpálených 
asfaltových cest. Za odměnu se nám ale ukazují krásné 
scenérie šumavské krajiny. Ať už to jsou to ta známější místa 
jako vodopád Bílá Strž, Černé a Čertovo jezero nebo Poledník. 
Druhý den pak usínáme na nouzovém nocovišti kousíček 
od  vesničky Modravy. Hlasité chrápání linoucí se z našeho 

stanu nejspíše odpovídá vice než 50 km v našich nohou a pár 
litrům piva, které jsme stihli vypít během dobíjení baterií všech 
aparátů v pivovárku Lyer.  
V pondělní ráno nás probouzí hromy a blesky. Průtrže byly 
podle Meteoru docela dost silné, ale Hannah stan obstál 
nad nešvary počasí a všechny věci zůstaly naštěstí v suchu. 
Počasí se během celého pondělí nelepšilo. Černou horu, 

pramen Vltavy a Bučinu jsme viděli v hustém náručí mlhy, 
za neustálého poryvu větru a deště, zpoza ponča, které jsme 
si naštěstí den před odjezdem pořídili. Na druhou stranu tato 
ponurá atmosféra Šumavě doopravdy sluší. Výhodou také bylo, 
že jsme nepotkávali zástupy turistů a cyklistů a krásnou oblast 
Knížecích Plání jsme si mohli o samotě nerušeně vychutnávat. 

Ráj v údolí a klobásové peklo
Po ničím nerušeném spánku na nouzovém nocovišti Strážný
jsme měli polovinu pochodu za sebou a také o polovinu 
zásob lehčí batohy. Posilněni tyčinkou a přenádherným 
východem slunce vyrážíme vstříc dalším kilometrům. Stále 
se držíme červené značky, která nás před polednem dovede 
do Nového Údolí. To jsme po chvilce odpočinku pasovali 
na ráj na zemi. Sluníčko nabralo na své síle a pomohlo nám 
vysušit zbylé promočené věci z minulého dne. Nechyběla 
tu studánka, ve které jsme se pořádně vydrhli a doplnili zásoby 

pitné vody. Kručící břicha jsme utišili obrovskou porcí jáhlové 
kaše a Jirka zchladil svoji žízeň pivkem z nedalekého kiosku 
Krčma. Je otázkou, zda-li jsme měli hlavy otupené příjemným 
odpočinkem v Novém Údolí, nebo nás už spíše bavilo sledovat 
špičky svých bot místo značení cesty, ale podařilo se nám 
vrchol Třístoličníku minout o čtyři kilometry. Ve šlapání jsme 
ale pokračovali zvesela dál. Z iluze správně zvolené cesty 
nás vyvede manželský pár. Pán již bezradný a po boku jeho 
manželkas úsměvem na tváři, ale znatelně unavená, nás 
informují, že tudy asi cesta nevede. Po nahození GPS zjišťujeme 
naši zacházku, stíráme zbytečně vyrašený pot z čel a vracíme 
se. Za správnou odbočkounás čeká jeden z  nejkrásnějších 
výstupů. Malá úzká cestička, kameny, nádherné výhledy 
a hlavně žádný asfalt! Po výstupu téměř nedotčenou krajinou 
nás trošku profackuje vrchol Třístoličníku v podobě nechutně 
velké invaze ,,turistů“, kteří si nechali vyvézt své zadky na vrchol 
kopce autem a cpou se klobásou. Rychle tedy utíkáme 
směr Plechý, kam už žádná silnice nevede, a tím se naštěstí 
i rapidně snižuje počet bratwursturistů. Nejvyšší vrchol Šumavy 
zdoláváme během hodinky, ladíme selfíčko s vlajkou Hannah 
Grantu a pak už scházíme po žluté dolů.  Ta během pár kroků 
skončila a vyměnila ji trasa na vlastní nebezpečí k Plešnému 
jezeru a nouzovému nocovišti dva kilometry pod ním. 
Po  večeři pondělní a úterní den nominujeme za nejkrásnější 
části přechodu, za čímž si pak stojíme i po absolvování celé 
trasy. 

160 kilometrů a poslední zakopnutí
Poslední dva dny pak již zdoláváme poslední kopečky jako 
Smrčinu a Hraničník a dostáváme se k českému moři Lipnu. 
Aby se neřeklo, že taháme lékárničku jen tak pro nic za  nic, 
Julča se při jednom se sestupů trošku proletí a málem 

si vypíchne oko jehličím. Samozřejmě s úsměvem a pár slzami 
na tváři pokračuje do cíle. Ve čtvrtek 1. září v 15.50 přicházíme 
do Lipna nad Vltavou a stvrzujeme 160 ušlých km.
Na konec našeho psaní bychom chtěli velmi poděkovat 
výběrovému týmu Hannah Grantu, kterému jsme padli do oka 
a vybral nás mezi 25 výherních projektů. Cesta by se  dala 

samozřejmě ujít i bez jeho pomoci, ale už ne v takovém 
komfortu. Díky této příležitosti jsme se také snažili z focení 
a točení vytěžit maximum, takže za kvalitu fotografií a videí 
z nemalé části taktéž děkujeme Hannah Grantu. Spacáky 
krásně hřály a na to že jejich komfort je označený do teploty 
6 °C, velmi příjemně jsme se v nich cítili i při nižších teplotách, 
které šumavská rána nabízela. Vyzkoušeli jsme také možnost 
spacáky spojit. Stan hodnotíme na 100 bodů ze 100. Na to že 
je doopravdy prostorný, je lehký, skladný a velmi rychle a lehce 
se staví. Jak jsme psali již výše z poryvy větru a prudkého deště 
si velmi dobře poradil a na to, že jsme s sebou nebrali žádnou 
ochrannou celtu pod jeho spodní část, stan nepropustil a nikde 
nejevil žádné známky poškození, i když s námi nocovala 
Rózinka se svými drápky Té se stan ze všech produktů líbil také 
nejvíce a myslíme, že by v něm klidně zůstala po celou dobu 
přechodu. 

Ještě tedy jednou díky a všem výletníkům přechod Šumavy 
doopravdy vřele doporučujeme. Je to krásná část naší malé 
české kotlinky a s každým ušlým kilometrem se charakter 
přírody dechberoucně mění.

JJR 



Matterhorn 2016
Uhrančivý Matterhorn

Celá zápletka ohledně tohoto projektu začala možná už 
v době, kdy si mí rodiče řekli ANO. Táta v té době aktivně lezl, 
a i když mi nestihl předat své zkušenosti, láska k horám se asi 
dědí. Dětství jsem strávil převážně v Beskydech. V současné 
době máme dvě krásné malé děti, se kterými se snažíme 
o totéž. Je to pro mne ta nejdokonalejší očista duše. Na konci 
roku 2012 jsem ochutnal trail running. Zalíbila se mi rychlost 
a začala ve mně vzrůstat touha poznat, kam až mohu zajít 
se svými fyzickými a psychickými schopnostmi. Kombinaci 
totálního vyšťavení, bolesti a radosti jsem si zamiloval. Navíc 
s příchodem dětí mám potřebu dělat věci tak, aby si jednou 
třeba řekly: Jo, tohle je náš Táta. Tam, kde jsme se dříve plazili 
v pohorkách, dnes zvládnu i běžet.Uvědomoval jsem si, že 

strop pro trail running je někde nad 3000 metry. Vyhovuje mi 
pomalejší, ale vytrvalá dřina, která souvisí jak s ultra běhy, tak 
se sněhovými výšlapy do oblak. Přemýšlel jsem, jak to udělat, 
abych získal zkušenosti a pokořil další metu. A tak jsem se 
rozhodnul, že symbolicky v době svých 30. narozenin zdolám 
Matterhorn. Jeho tvar mi uhranul. Bohužel nelze přesně popsat 
slovy, co mě tak táhne dělat tyto věci, ale odpovídá tomu 
i heslo Hannah: „Chci. Můžu. Prostě musím.“

Oslovil jsem Vojtěcha Dvořáka (alphaguide.cz), se kterým jsme 
loni na podzim podnikli seznamovací lezení v Suchých skalách, 
a slovo dalo slovo. V květnu jsem se dozvěděl náhodou 
o  projektu Hannah Grant. Stálo za pokus vypsat přihlášku 
a nechtělo se mi věřit, když jsem byl pozván na pohovor. Zde 
jsem se snažil co nejlépe popsat svou vizi a cíle, a ačkoliv jsem 
se necítil zrovna jako vítěz při odchodu na vlak, brzy jsem 
obdržel e-mail s informací, že jsem grant obdržel. Tím se mi 
splnil sen, že mi někdo poskytne vybavení, abych v něm mohl 
jít na hory!

Romantika pod hvězdami 

Naším domovem se stal kemp Täsch, odkud jsme přes Zermatt 
vyrazili na aklimatizační túru na Breithorn. Ráno zahájil 
Vojta gratulací k mým třicátinám, poprvé a ne naposled, 
jsem byl naměkko. Na nebi ani mrak. Cestu jsme si ulehčili 
lanovkou na Klein Matterhorn, odkud jsme pokračovali přímo 
na  Breithorn. Dále jsme pokračovali po hřebeni Breithornu, 
který byl nádherně exponovaný, a mé srdce plesalo. Na konci 
hřebene mě už dost bolela hlava. Nedokážu ale říct jestli to 
způsobil můj křest ve 4000 m.  Z hřebene jsme pokračovali 
krátkou ledovcovou túrou, kde jsem měl paradoxně větší 
strach než nahoře. 
V úterý jsme nikam nespěchali. Našim cílem bylo dostat se pod 
Matterhorn a najít místo k noclehu. Chatu Hörnli jsme nakonec 
zavrhli, jelikož jsme asi oba stejně romantické duše a bez 
hvězd nad hlavou to prostě není ono. Vydali jsme se lanovkou 
na Schwarzsee, kde jsme navštívili kapličku Panenky Marie 
Sněžné, aby nám dopřála šťastný návrat domů. S nadmořskou 
výškou řídla i hustota turistů a my došli až k rozcestníku pod 
Hörnlihütte, abych měl představu, co přijde další den. Pak 
pomalu sestupujeme do oblasti, kde můžeme přespat legálně. 
Čas před spaním si krátíme vařením a u večeře sledujeme 
záchranu lezce z vrcholu Matterhornu vrtulníkem. Byla potřeba 
usnout relativně brzy, jelikož nás ráno čekalo pár set výškových 
metrů navíc k chatě Hörnli. Uleháme mezi kameny a po pěti 
minutách mi Vojta říká, že mu nejde usnout. Fakt vtipné, já 

ještě nestihnul ani zavřít oči. Budíček byl ve tři ráno a nejsem 
si jistý, jestli jsem vůbec pořádně zabral. Magie Matterhornu už 
fungovala naplno!

Labyrintem ve svižném tempu

Den D. Zvoní budík, vaříme, balíme se, schováváme věci 
na spaní pod šutr a jdeme. Čelovky máme, ale měsíc je toto 
ráno ta nejlepší čelovka. Před pátou hodinou nasazujeme 
sedáky u Hörnli Hut.  Světla ostatních vidíme kus nad námi. Byl 
jsem překvapen ostřejším začátkem, ale situace se uklidnila 
na nejméně hodinu v kamenném labyrintu Matterhornu. 
Potvrzuje se, co jsem četl při přípravě. Najít správnou cestu 
není úplná hračka. Naštěstí má Vojta skvělou paměť. Před 
Solvay doháníme první páry a odtud již nejdeme sami až 
na vrchol. Na pár místech mě Vojta hecuje k většímu tempu, 
abychom se dostali více dopředu. Jeho styl hecování opravdu 
stojí za to. Postupně přibývá sněhu, nasazujeme mačky a začíná 
přiostřovat. Sněhová pole si maximálně užívám. Ještě před 
vrcholem se mi plní další sen.  Strmý svah, mačky na nohou 
a cepín v ruce, do toho mě místy osvěží kousky drceného ledu 
od skupinek nad námi. Famózní. Pak přišel asi nejsložitější 
úsek, který je pro jistotu dobře pokryt konopnými lany. Sešla se 
kombinace tempa, exponovaných míst a práce rukama, které 
by na tom mohly být lépe. Vojta mě párkrát popohání, i když 
zrovna nemám pocit, že zpomaluji. Posledních pár set metrů 
na vrchol utíká neskutečně rychle. Strašně mne to baví, výhled 
je neskutečný, je teplo až vedro. Když se před Vojtou vynoří 
socha Sv. Bernarda, nevěřím, že jsme už nahoře. Svírá se mi 
hrdlo a za Vojtovými zády vypouštím slzu štěstí.

Tisíce metrů zpět do reality

JJe 10.30, je mi 30 a dva dny a stojím dojatý na vrcholu 
Matterhornu. Zvedá se vítr, ale je mi to úplně jedno. Vyšlo to! 
Dávám do batohu několik vrcholových kamínků a jeden zde 
na  oplátku nechávám a to ten z naší Lysé hory. Sestup jde 
zpočátku rychle. V těžších místech se spouštíme, snažíme se 
předbíhat ostatní lezce. Na chvíli všechny zastaví podivný 
ruch. Pár desítek metrů nalevo padá poměrně hodně 
kamení. Názorná ukázka toho, co se všude píše o rizicích 
na  Matterhornu. Není se ale čemu divit, jelikož sluníčko 
už kopec nahřálo a v místech pádu kamení teče solidní 
potůček. Pod námi se nebezpečně blíží Hörnli Hut a nám 

roste chuť na jedno pivo. Před 16. hodinou si ťukáme s Vojtou 
plechovkami, brzy však vyrážíme a sestupujeme asi ještě tři 
hodiny, než se ocitneme o 3500 metrů níže v Zermattu. Zde 
probíhala obrovská párty. Všude lidé s Matterhornem na triku 
a s pivem v ruce a my dva jsme pro ostatní působili jako 
naprosté zjevení. Těžce rozdýcháváme tento návrat do reality 
a probíjíme se davem. Do kempu přijíždíme až se soumrakem 
a s nádherným pocitem.
V rámci projektu Hannah Grantu jsem obdržel několik kusů 
oblečení, spacák, stan a batoh. Rád bych, ale vyzdvihnul vestu 
Berg a roláček Skink. Strávil jsem v nich 95 % času na horách, 
v roláčku jsem dal i pár posledních tréninků v chladných 
beskydských ránech. Výborně hospodaří s vlhkostí a seděl 
dobře na těle i při pohybu, ačkoliv mám dlouhé ruce. Vesta 
mě hřála a držela jako ulitá, celou dobu jsem v náprsní kapse 
měl mobil, který se nezapařil, při balení nezabírala moc místa 
a navíc se v ní líbím manželce. Upřímně jsem nečekal, že bez 

bundy dojdu až na vrchol a budu se cítit úplně v  pohodě. 
Obrovské díky patří mé ženě, která se postarala o  děti 
a  musela zůstat pár dní v nejistotě. Také mi připomněla, 
abych si vzal karimatku. Volba guida byla nejlepší možná. 
Vojta je profík, cítil jsem se  bezpečně a navíc jako na výletě 
s dlouholetým parťákem a takový pocit je k nezaplacení. Byl to 
skvělý a neopakovatelný zážitek, který navíc potvrdil, že mi je 
tam nahoře moc dobře. 

Lukáš Knybel

Více o Lukášově splněném snu najdete na jeho blogu 
thefirstsummit.blogspot.cz



Stopem do Rumunska
Rumunské víly 

Bylo to jako setkání z filmu. Byl listopad a obě jsme seděly 
v kavárně, kde byly stolečky blízko u sebe, takže bylo snadné 
se zaposlouchat do cizího rozhovoru. Já se zrovna bavila 
s  kamarádkou o životě, o cestování, o Novém Zélandu, 
a  v  tu chvíli se do našeho rozhovoru zapojila Terka, která se 
po dvou letech letuškování rozhodovala, co se životem, že prý 
na Zéland také chce jet. Chvíli jsme se bavily, vyměnily jsme 
si kontakt a až po půl roce se znova potkaly. Já v té době 
zoufale sháněla parťáka na nějaké letní dobrodružství. Zéland 
by byl super, ale je to trochu z ruky a mě to už nějaký čas táhlo 
směrem na východ. Terce o Rumunsku básnil pán v práci, který 
doplňuje automaty. Okamžitě jsme se pro Rumunsko nadchly. 
Povídám ještě, že chci jet stopem, s čímž ani Terka  prý nemá 
problém. A bylo to. Náhodou jsem se pár dní na to dozvěděla 
o Hannah Grantu, a tak jsme sepsaly (podle mě) super vtipný 
popis našeho projektu. Kupodivu se líbil a byly jsme pozvány 
k osobnímu setkání. V tu dobu už jsme si zhruba ujasnily, jak by 
ten náš měsíční výlet asi mohl vypadat (ovšem ne nějak moc 
do detailů, protože bůh ví, že ani jedna nejsme tvor plánovací) 
a že bychom to chtěly vzít přes slovenské Tatry do rumunského 
pohoří Fagaraš a zpátky tudy, kudy to klapne. Jo, tady je ten 
náš obří plán, ale když stopujete, nemůžete mít přesný plán, 
mnohem lepší je pěkně čekat, jak vám to ten život připraví 
a jaké náhody vás potkají. Terka dala výpověď v práci (kde 
vydržela tři měsíce ta holka pracovitá), já mezitím načetla 
několik článků o medvědech, protože v Karpatech se jich 
z celkového počtu medvědů žijících v Evropě pohybuje 60%. 
Hannah nás tedy vybral, my skákaly radostí a byly jsme rády, 
že nemusíme někde shánět stan, spacáky, hole a outdoorové 
oblečení, protože doma bychom toho asi moc nenašly. 
Na facebooku jsme si založily stránku pro fanoušky s názvem 
Rumunské víly, kde jsme dávaly občas vědět, jak se máme.

Slovenská bryndza a tatranští záchranáři

Řekněme, že jsme se s Terkou viděly třeba šestkrát a vyrazily 
na cestu. Skoro jsme se neznaly, ale něco mi říkalo, že to bude 
všechno v pohodě. Asi tři dny před odjezdem, který byl 
plánovaný na 2. srpna, jsme tak trošku začaly balit a zjišťovat, 

že mít 20 kilo na zádech není žádná sranda. Když my jsme 
ale všechny ty věci potřebovaly! Takovou mokka konvičku 
na kafíčko? Bez toho nejedeme. Vyrazily jsme z jedné benzíny 
nedaleko Plzně, kde jsme objevily krásu a  jednoduchost 
stopování. Hned první dotázaný nás hodil na Rudnou a tam 
odtud jsme to během chvilky fičely do Brna. Pár dní jsme 
pobyly na Moravě, kde nás Hustopeče hustě vypekly, protože 
jsme se zvednutým palcem čekaly na nějaký odvoz asi hodinu 

a půl! Následoval přesun do Tater, kam už jsme se děsně 
těšily na kopečky a na přírodu. Měly jsme štěstí, protože jeden 
pan řidič nás svezl v podstatě od hranic se Slovenskem až 
do tatranského kempu. Navíc nás pozval na halušky s bryndzou 
a slaninou a na cestu nám koupil korbáčiky, na kterých jsme 
pak žily ještě další tři dny. Mňam! V Tatrách jsme podnikaly 
jednodenní výlety, takže dvacetikilové batohy zůstávaly pěkně 
pod kopečkama a my si říkaly, ježišmarjá, jak do takových 
kopců budeme chodit s tou bagáží? Nechaly jsme tyhle 
myšlenky zmizet a užívaly si kopečky, maliny, kamzíky, západy 
slunce, vrtulníky, mrkaly jsme na sexy záchranáře a  piloty, 
dokonce neplánovaně přespaly na Zbojnické chatě, protože 
už bychom nestihly dojít dolů do kempu. Ale za to ráno nahoře 
v horách to stálo! 

Hadi, medvědi a další nástrahy

Byl čas přesunout se do divočejších hor, do nejvyššího pohoří 
v Rumunsku Fagaraš. Nakoupily jsme další zásoby jídla, takže 

ke dvaceti kilům na zádech si připočtěte dalších pět, a čekal 
nás týden v divočině, přechod přes hřeben pohoří, spaní 
ve  stanech (v Rumunsku se může tábořit kdekoliv) a vaření 
na plynové bombě. Ze skauta mám nějaké ty základy, ale tohle 
je asi docela drsné. Občas nás přepadaly pocity, kdy jsme se 
samy sebe ptaly, proč to vlastně děláme a co komu chceme 
dokazovat. Už jsme ale nemohly couvnout a nezbývalo nám 
než to zvládnout. Vybraly jsme si krásné místo s neuvěřitelným 
výhledem na západ slunce, uvařily si, schovaly jídlo před 
medvědy asi 200 metrů od stanu a kochaly se. Všechny ty 
příjemné pocity byly ale obalené strachem. Přece jen jsme 
tam byly samy, nikde nikdo. Rostla tam spousta kytiček a my 
(když už jsme ty rumunské víly) jsme si chtěly uplést věnečky. 
Trháme, sbíráme, radost máme, když najednou Terka místo 
kytičky málem vezme do ruky hada! Kašlem na věnečky 
a jdeme spát. Mohly být asi 3 hodiny ráno a my kolem našeho 
stanu slyšely kroky a hlasy. Mohlo to být třeba 10 lidí. Okamžitě 
jsme byly vzhůru, ale nepromluvily spolu ani slovo. Braly jsme 
do rukou pepřáky a nože a čekaly, co se bude dít. Srdíčko 
mi bušilo a za  pár předlouhých minut byl zas klid. Pořád 
jsme nepromluvily ani slovo a usnuly. Kolem páté se situace 
opakovala! Co tady všichni chtějí? Jsme jediný turistky široko 
daleko a oni nás přišly vykrást, znásilnit a zabít? V hlavě se mi 
odehrávaly katastrofické scénáře. Za chvíli to ale zase bylo 
dobré. Už jsem si přála, aby bylo světlo a my mohly vypadnout. 
Pobalily jsme (to trvalo asi 3 hodiny) a vydaly se dál. 

Rumunská pohostinnost a mnohá setkání

Celkem jsme v horách s veškerou výbavou na zádech byly 
9 dní. Ušly jsme asi 100 kilometrů, vystoupaly desítky kopečků, 
potkaly jsme divoké koně, osly, ovečky a bači, divoké psy 
i medvěda. Já přežila pád ze strmého srázu (zas tak děsivé to 
nebylo, ale já v tu chvíli zkrátka přemýšlela nad tím, že asi možná 
zemřu). Když si budete číst průvodce, dočtete se, co všechno 
vás může v rumunských horách potkat a co se vám může stát. 
My to zažily opravdu všechno a rády o tom vtipkujeme. Potkaly 
jsme taky spoustu skvělých lidí jak z Rumunska, tak z Belgie, 
Německa nebo Izraele, kteří nám nabídli spoustu jídla, vína, 
a dokonce vodní dýmku. Rumuni jsou velmi milí a neuvěřitelně 
pohostinní lidé. Pár dní jsme také strávily ve městě Sibiu, kde 
jsme spaly přes Couchsurfing (stránka na internetu, kde mají 
lidé svoje profily a v podstatě nabízí svoje gauče/pokoje 
pro cestovatele zadarmo u jednoho kluka). Tímto způsobem 
člověk nejlíp pozná mistní lidi, kteří mu často dají spoustu 

užitečných tipů, co vidět a nevidět. Měly jsme namířeno ještě 
k Černému moři, trošku zrelaxovat a jen tak nic nedělat. Jely 
jsme do vesnice s názvem Vama Veche, o které nám říkali, že je 
to takové trochu hippie místo. To se nám potvrdilo hned ráno. 
Dorazily jsme totiž až někdy kolem 11 večer, postavily na pláži 
stan a ráno když se vzbudily, koukaly na nahý zadky. Omylem 
jsme zapíchly stan na nuda pláži. Nakones jsme ale byly tak 
líné na těch pár dnů balit věci a stan a přesunout se jinam, že 
jsme tam zůstaly. Na cestě zpátky jsme měly neuvěřitelné štěstí 
při stopování. V miniaturní vesničce v Rumunsku jsme stoply 
kluka, který jel do Norska. My v tu chvíli potřebovaly do města 
asi 100 km vzdáleného, ale během pár minut jsme mu zkoukly 
navigaci a lehce naznačily, jestli by nás nechtěl hodit o 1100 
kilometrů dál. Svezl nás teda až do Prahy a naše maminky 
pěkně koukaly, když jsme se zjevily doma o 3 dny dřív, než bylo 
plánováno. 
Zkrátka a dobře máme za sebou super dobrodružný měsíc, 
milion zážitků a hlavně celá tahle horalská zkušenost byla 
neuvěřitelná. Nemohly jsme si vynachválit kalhoty Messi 
od Hannah, které jsme dostaly a které zvládly několik dešťů 
(super rychloschnoucí), hodně bahna, kamenů i pádů. Jsou 
příjemně natahovací, takže nás vůbec neomezovaly v pohybu. 
Já osobně jsem zjistila, že vůbec nejsem tak odvážná, jak jsem 
si myslela, a taky že Terka se v krizových situacích hodně směje. 
Třeba když po mně šlo pět divokých psů,  ana ni ani jeden, tak 
si to div nefotila a neumřela smíchy! Jsme zkrátka dream team 
na cesty. Taky proto jsme si vymyslely další výlet ještě dřív, 
než jsme dorazily domů. Na Island, další božský kus planety. 
Rumunské víly tedy s výletem do Rumunska nevymřou, jedeme 
dál.



Ranní rozbřesk ozařuje vrcholy hor lemující rozlehlé údolí, 
slunce rozpouští poslední zbytky sněhu na hřebenech. Je ráno 
11. srpna a na letišti v Lehu právě přistála skupina No Limits 
Himalaya tvořená 9 studenty, vozíčkářem Honzou Krauskopfem 
a několika dalšími členy podpůrného týmu. Celkem se zde 
sešlo 15 dobrodruhů s cílem posunout limity nejednoho z nás. 
K tomuto účelu jsme vybrali jedno z nejmagičtějších a zároveň 
pro život nejobtížnějších míst, Himálaj.
 
Komplexní přípravy
Ale začněme pěkně od začátku, kdy projekt No Limits 
vznikl. Na začátku byla myšlenka. Myšlenka vyrazit na  cestu 
do  himálajských koutů a umožnit ji i lidem, kteří by 
za normálních podmínek na podobnou cestu ani nepomysleli. 
Začátkem tohoto roku jsem se setkal s Antonínem Kolářem, 
učitelem a vedoucím klubu cestovatelů v Plzni. Již po krátkém 
rozhovoru na téma Himálaj bylo jasné, že naše další kroky 
povedou společně. Klub cestovatelů zaštituje program DofE– 
Cena vévody z Edinburghu. Jedná se o vzdělávací program, 
který mladým lidem od 14 do 25 let umožňuje rozvíjet své 
dovednosti a aktivně využívat volný čas.  
Když jsem Antonínovi sdělil záměr připravit cestu 
s  hendikepovanými do oblasti Ladaku, okamžitě v tom viděl 
příležitost pro studenty splnit úkoly v rámci programu DofE. 
Slovo dalo slovo, nabídli jsme tuto možnost studentům 
a na cestu se jich přihlásilo deset.
Od února tohoto roku se připravovali a procházeli náročným 
výcvikem do himálajských podmínek. Základem bylo účastníky 
naučit dovednosti potřebné k bezpečnému pohybu a pobytu 
ve vysokohorském terénu, připravit je na kulturní rozdíly. 
Věnovali jsme se také psychologické průpravě. Předodjezdové 
přípravy zahrnovaly neméně důležité činnosti v oblasti 
fundraisingu a propagace. Spříznění a podporu jsme našli 
v  plzeňské firmě Hannah, díky jejímuž Hannah Grantu jsme 
mohli dovybavit skupinu potřebnými pomůckami do těchto 
náročných podmínek.

Tajuplná krása kláštěrů a první expedice   
Nacházíme se v Lehu, správním městě Ladaku. První dny 
v této oblasti jsou ve znamení aklimatizace. Většina účastníků 

si pozvolna přivyká na prudkou změnu nadmořské výšky. 
Zatím jsme ale „jen“ ve výšce 3600 m. nm. Aklimatizace 
probíhá v duchu krátkých výletů, poznávání zdejší kultury 
a buddhistických klášterů. Honza Krauskopf si se svým vozíkem 
potvrzuje, že zdejší kraj opravdu není bezbariérový. Po několika 
dnech v hlavním městě Lehu nastupujeme do  pronajatého 
autobusu a odjíždíme do Zanskaru. Cestou zastavujeme 
na významných místech jako je klášter Lamayuru, poutní místo, 
kde pobýval i významný duchovní učitel Marpa a  jeho žák 
Milarepa. Ve skalním terénu jsou tu zasazené hliněné budovy 
obklopené posvátnými čorteny, množstvím vlaječek a dalšími 
symboly buddhismu. Místo jako toto vám vezme slova 
i  dech, nejen díky nadmořské výšce, ale také svojí tajuplnou 
krásou. S  pohledem přes údolí na protilehlé pestrobarevné 
svahy, skály a sutě se zaposloucháte do magického ticha 
narušovaného jen tichým zvukem třepotajících se praporků 
a občasným vrzáním modlitebních mlýnků. Nikdo netušil, že 
silnice do  Padumu bude v tak dezolátním stavu a přibližně 
260km úsek nám zabere 16 hodin jízdy. Vytřásání těla z duše 
dalekosáhle překročilo jízdu z Prahy do Brna po D1. Některé 
úseky připomínaly spíše koryto řeky než silnici první třídy. 
V  nočních hodinách dorazíme do Padumu, hlavního města 
Zanskaru. Po dni odpočinku studenti vstávají za rozbřesku 
plní sil. Vyrážejí splnit svůj závazek z programu DofE, ostrou 
čtyřdenní expedici. V rámci této expedice podnikají trek 
údolím řeky Zanskar odkázání jen na sebe, vlastní zdroje a svoji 
skupinu. Coby hodnotitel DofE expedic každý den skupinu 
potkávám a  hovořím s nimi o průběhu jejich dne. Je krásné 
pozorovat, jak se studenti před očima mění. Všudypřítomný 
prach a špínu se nabaluje na jejich oblečení a tváře a oni se 
více a více podobají místním obyvatelům. Významnějšími 
změnami jsou ale změny v jejich přístupu, projevy osobnosti, 
vzrůstající sebedůvěra a schopnost přizpůsobit se jak okolí, tak 
vlastnímu nepohodlí. Po čtyřech dnech oficiálně ukončujeme 
ostrou expedici studentů a společně přejíždíme na korbě 
náklaďáku zpět do 30 km vzdáleného Padumu.

Rozbouřená řeka a provizorní mosty 
Skupina s Honzou se mezitím přesunula na začátek našeho 
dalšího treku, kde na nás v táboře u vesnice Emmu čekají. 

Odtud vyrazíme na cestu do Darchy přes 5100 m vysoké sedlo 
Shingola. Honza zde odkládá vozík a jeho nohy nahradí kůň. 
Shledáváme se také s našimi místními koňáky. První zprávy 
od nich nejsou pro náš tým příliš přívětivé. Minulý rok zde byla 
velká povodeň, která zničila většinu cest a mostů. Nyní jsou 
přes řeku natažené provizorní visuté mosty, po kterých kůň ani 
Honza neprojede. Navíc nové cesty, které vznikly ve strmých 
svazích nad řekou, jsou uzpůsobené pro koně s nákladem, ale 
velice riskantní pro jezdce. Domlouváme se tedy, že vyrazíme 
na průzkum terénu a zjistíme, jak se situace skutečně má. 
Informace od místních se totiž liší jak podle denní doby, tak 
podle nálady dotazovaných. Scházíme k řece a připravujeme 
se k překonání první větší překážky naší cesty. 

Visutý most je zhotovený z ocelových lan a podlaha mostu 
poskládaná z volně položených klacků a větších kusů kamení. 
Pod tímto provizorním mostem se valí 50 m široká řeka 
Zanskar, která má po předchozích deštích nadmíru vody. Most 
je poměrně vratký a pád do rozbouřené řeky znamená jediné. 
Vytahujeme lana a lezecký materiál a budujeme jistící lano 
nad mostem. Během dvaceti minut s pomocí jednoduchého 
kladkostroje máme podporu při této zkoušce odhodlání. 
První jedinci přecházejí na druhou stranu. Řeka burácí 
a kapky z peřejí vystřikují jako by se snažily pro nás sáhnout 
až na lávku.  Nakonec se všichni dostávají na druhý břeh. Zde 
si koňáci nakládají koně naší bagáží a společně vyrážíme 
k 15  km vzdálenému kempu v Yal. Procházíme strmými 
svahy a skalnatými kaňony ve výšce kolem 40 m nad řekou. 
Chodník se nám občas ztrácí pod nohami a do  prázdného 
prostoru pod námi se s hlukem řítí kamení. Každým dalším 
krokem si uvědomujeme, že koňáci měli pravdu a tato cesta 
je pro Honzu na koni spíše ruskou ruletou. Ještě toho večera 
smutně probíráme tuto skutečnost v kempu s týmem. Dáváme 
hlasovat. Výsledek byl jednohlasný. Název týmu No Limits 
neznamená, že nerespektujeme limity. Honza a ostatní chtějí 
dosáhnout Shingoly, a proto nakonec volíme variantu, kdy 
přejedou vozem na druhou stranu hor a setkáme se s nimi 
před Shingolou z druhé strany. 

Přes sedlo a přes brody
Studenti vyrážejí na cestu a plánují zastávku v Kargyaku a zdejší 
Sluneční škole, projektu českých dobrovolníků. S narůstající 
nadmořskou výškou a snižující se vzdáleností od Shingoly 
někteří stále více a více zpomalují krok a zkracuje se jim dech. 

Po pěti dnech na cestě spočíváme na sedle Shingola. Euforie 
a radost, která nás provází, je tlumená pocitem, že nejsme 
kompletní. Sestupujeme tedy na druhou stranu hory ShingoRi 
a dorážíme na určené místo přesně v dobu, kdy přijíždí Honza 
a jeho doprovod
V 9 hodin ráno následujícího dne přistavujeme koně 
a děláme testovací jízdy s naším vlastním hippoterapeutickým 
vybavením. Honza spokojeně přikyvuje ze hřbetu koně. Tak 
tohle by šlo. Vyrážíme tedy vzhůru. Údolí, kterým kráčíme, se 
postupně s nabývající výškou otevírá. Skýtá se nám pohled 
na měsíční krajinu s věčným sněhem a nehostinnými vrcholky 
hor. V 5000 m. n m. nám kříží cestu řeka. Díky nočnímu dešti se 
v těchto místech rozvodnil potůček a jsme nucení překonávat 
rozvodněný tok. Honza na koni si vody ani nevšimne, avšak 
zbytek týmu ji pocítil znatelně. Obzvláště Lenka, která 
po uklouznutí na kameni padá do vody a je kompletně mokrá. 
Okamžitě vyndáváme náhradní kusy oblečení. Teplota vzduchu 
v této výšce se blíží k nule a studený vítr pocitově teplotu 
ještě snižuje. Pomáháme Lence překonat tuto nepříjemnost 
a společně pokračujeme jako tým poslední desítky metrů 
k našemu vrcholu. Před námi se objevuje několik čortenů 
vyskládaných z kamení a ověšených spoustou tibetských 
modlitebních vlaječek. Se zvláštním pocitem smutku, štěstí, 
radosti a se slzami na krajíčku docházíme k nejvyššímu bodu. 
Na hodinkách naskakuje výška 5100 m. n  m. Pozoruji Honzu. 
Ze hřbetu koně má výtečný výhled na okolní krásy. V tichosti 
a  s  pocitem štěstí prožívá naplno tento okamžik jako by se 
snažil vrýt do paměti každý kousek kamínku, skalního záhybu, 
oblaku na obloze. V tichosti a s pokorou sledujeme okolí 
a  prožíváme tuto chvíli. Setkáváme se s Honzou očima a ani 
nemusíme mluvit. Stálo to za to! 

Vracíme se zpět do Lehu, odkud nám za několik dní letí letadlo 
zpět k domovům. Všichni pociťují po třech týdnech putování 
po těchto nehostinných končinách fyzickou únavu. Tento čas 
v nás probudil pocity sounáležitosti, propojení, vděčnosti. 
Změnil vnímání hodnot a ukázal nové pohledy na svět kolem 
nás. Tato poučení a zkušenosti se těžko předávají slovně, ta 
se musí prožít. Proto se každý z účastníků, kterého se zeptáte, 
co  mu tato cesta dala, zhluboka nadechne, usměje a napije 
čaje. Jinou odpověď nečekejte.

No Limits



Když ve slově KORSIKA změníte čtyři písmena a tři uberete, 
dostanete slovo ŠUTR, což jistě stojí za povšimnutí. A teď 
pozor! Když ve slově GR20 změníte dvě písmena, dvě 
číslovky a  dalších dvanáct písmen přidáte, vznikne slovo 
SEBETRÝZNĚNÍ. A to už nemůže být náhoda!

Jmenuji se Ondra, je mi 25 let a s přibývajícím věkem na sobě 
pozoruji syndrom patologického sráčství. Snažím se před 
ním kličkovat, jak nejlépe to jde, takže si párkrát do roka 
vylezu na  nějakej ten opravdu velkej kopec, absolvuji pár 
ultramaratonů nebo se například rozhodnu, že v co možná 
nejkratším čase překonám nejnáročnější evropský trek.
Mám skvělého o dva roky mladšího kamaráda Adama, který 
je snad ještě střelenější než já a jelikož jsme oba ještě studenti, 
máme relativně dost času na realizaci šíleností všeho druhu. 
Dost nám nahrává do karet fakt, že oba děláme odmalička 
orientační běh a že máme příhodná zaměstnání – já průvodcuji 
pro Expedition club a Adam si přivydělává v lanovém centru 
Jungle Park.
Nápad na zdolání 180 km dlouhé trasy s více než 14 000 m 
převýšením jsem dostal před rokem, když jsem se v italském 
Courmayeuru připravoval na více než sto kilometrový 
Ultra- Trail du Mont-Blanc. O Korsice, která se právem nazývá 
pohořím uprostřed moře, jsem slyšel samé superlativy a lákala 
mě neskutečná pestrost místní krajiny.

Růst člověka začíná tam, kde končí jeho pohodlí

Věděli jste, že orgasmus prasete trvá 30 minut? „V příštím životě 
chci být prase!“ říkám si v duchu a zběsile myslím na prasata 
v naději, že tím zvýším své reinkarnační šance. Držím se přitom 
křečovitě ocelového lana a raději si nepředstavuji, kolik desítek 
metrů vzduchu pode mnou je ochotno pohltit mé zápolící tělo.
Před pár hodinami jsme vyběhli z Calenzany, a přestože 
jsem měl představu o tom, do čeho jsme se to pustili, realita 
předčívá mé očekávání. Nekonečně strmá stoupání, kdy člověk 
balancuje na kluzkých skalních plotnách, střídají kamenné 

pěšinky a vzápětí následuje přelézání několikametrových 
balvanů. Dochází mi, že severní část GR20 je bezbariérová asi 
tak jako druhé patro palandy. Šutr vedle kamene a pak dva 
šutry vedle sebe. Člověk zdolává kopec a on je to kamenolom. 
Z běhu se stává horolezení a raději nemyslím na to, že se 

nacházíme teprve v úvodu našeho destruktivně poznávacího 
pochodu smrti. 
Po 50 kilometrech se však mění ráz krajiny. Najednou se 
ocitáme uprostřed travnaté náhorní plošiny, kterou dokresluje 
ocelově modré jezero. „Heureka!“ zvolávám v duchu a v koutku 
duše mi svítá naděje, že se dostáváme do rovinatější pasáže. 
Blbost. Pár kilometrů na tom opět lížeme další strmou skládku 
břidlice a já si jen kladu nesmyslné otázky: „Dobrý den, dělám 
anketu pro časopis Kretén. Můžete mi prosím říci, proč máte 
zapotřebí trávit svou dovolenou takovýmto stylem?“

S vlčí smečkou v gatích

Po více než dvou dnech, tedy 30 hodinách, 85 kilometrech a více 
než 8500 výškových metrech se dobelháváme do  městečka 
Vizzavona, které odděluje severní a jižní část GR20. Včerejší 
rozhovor s místní správkyní chalupy nás navnadil k tomu, že 
prý s naším tempem je velká šance absolvovat trasu místo 

původních pěti dní, za pouhé čtyři dny. Mé vnitřní já se tomu 
směje, protože ačkoliv nejsem věřící, tak při přebíhání Korsiky 
platí dvojnásob, že chcete-li rozesmát boha, tak mu řekněte 
o svých plánech. Tempo, vzdálenost či nastoupané metry jsou 
v tomto typu terénu naprosto relativní a nedají se použít jako 
ukazatel postupu. Navíc nám naší neblahou morálku ničí další 

věc – opruzeniny a odřeniny na těch nejvíce citlivých místech. 
To si takhle myslíte, že chápete běh světa, a pak při nedělní 
dovolenkové procházce najednou uvidíte dva běžce, jak 
si mažou intimní partie vazelínou a nejednou nic nedává smysl. 
Neradi to říkáme veřejně, ale právě rozedřená třísla se zadkem 
nás nejvíce motivují k tomu, abychom naše trápení ukončili 
co možná nejdříve.
Jediným štěstím je, že se jižní část treku stává více běhavou 
a méně lezeckou záležitostí. Denně vstáváme ve čtyři hodiny 
ráno a svou každodenní šichtu zakončujeme kolem osmé 
hodiny večerní. Nicméně naše snažení začíná sklízet ovoce 
a cílové městečko Conca je už pomalu na dohled. Při posledním 
dni, kdy jsme na nohou více, než 19 hodin sice vtipkujeme, že 
nekonečná cesta sice nevede do Concy, ale do Konga, nicméně 
neskutečná motivace v podobě odpočinku nás žene kupředu 
raketovým tempem. Poslední hodiny z téměř 60 hodinového 
cupitání se neskutečně táhnou a oba toho máme plné zuby. 
Když se pár minut před půlnocí objevujeme v naší cílové 
destinaci, je nám už všechno buřt a ani se nedokážeme 
naplno radovat z nově stanoveného českého rekordu. Radost 
z dobře odvedené práce má návštěvní hodiny až dalšího dne 
odpoledne. Čtyřdenní hranice na překonání GR20 je pokořena. 
Arrivederci, koma. Konec dobrý, všechno dobré!

Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá 
důvody

Všichni to známe. Klasické koktání ve stylu „No, až… až… až…“ 
(místo teček doplňte libovolné výmluvy z oblasti meteorologie, 
dietologie či psychologie) jsou na každodenním pořádku 
většiny z nás. Nedovolte, aby vám doktor Bolíto a profesor 
Nevímto ničili vaše touhy a přání. Nejhorší je totiž smrt 
z vyděšení. Nemusíte zrovna přebíhat Korsiku, lézt na Everest 
nebo přeplavávat kanál La Manche. Stačí i daleko menší cíle, 
kterými překonáte sami sebe. Běžte a plňte si své sny! Je to 
totiž jeden z nejkrásnějších pocitů, které můžeme zažít.

Kámen, nůžky, Grant!

Spolupráce se značkou Hannah byla více než příjemná a lidé 
z  Hannahu mají můj upřímný obdiv za trpělivost, kterou se 
mnou měli. Nestává se totiž často, aby se zájemce o grant 
zpozdil na klíčovou schůzku o více než dvě hodiny. Nikoho 
také nepotěší, že když se onomu opozdilci pokoušíte dovolat, 
tak se na druhé straně ozve: „Promiňte, počkejte vteřinku… 
Zrovna se nacházím na autobusáku v Praze a hraju kámen, 
nůžky, papír o poslední místo v busu.“ 

Už několik let jsem sháněl opravdu malý a lehce sbalitelný spací 
pytel, který se bude hodit na letní akce všeho druhu, a konečně 
jsem ho našel. Když jsem poprvé uviděl Hannah Micro 
80  zabalen v kompresním obalu, okamžitě mě nadchla jeho 
velikost. Spacák jsem testoval na Korsice, Ukrajině, Moldavsku 
a také na Slovensku a po více než měsíci používání jsem na něm 
nenalezl žádnou podstatnou chybu. S komfortní teplotou 14 
°C sice nemůžete čekat žádného lamače mrazů, na  toho si 
však ani nehraje. Kromě sympatické velikosti překvapí spací 
pytel také svou lehkostí: 650 g. Primaloftová náplň se snadno 
udržuje, rychle schne a v případě ušpinění se dá jednoduše 
vyprat. Při používání jsem ocenil anatomický střih, praktickou 
vnitřní kapsičku a obousměrný zip s vyztuženou légou proti 
jeho zaseknutí. Vhod také přišla pojistka proti samovolnému 
rozepínání zipu a jednou rukou ovladatelné stahování kapuce. 
Jako drobnou výtku bych zmínil velikost. Hannah Micro 80 se 
totiž dodává v jednotné délce 195 cm a drobnějším postavám 
by stačila kratší velikost. Sečteno, podtrženo, Hannah Micro 
80  je parťák především pro ty, kteří hledají letní spacák 
s ideálním poměrem velikosti a váhy.

Hra na nebezpečném jevišti 
jménem GR20



/18 Světluška Rozhovor s trasérem Ondrou
Na začátku devadesátých let jsme potřebovali pořádné vybavení na to, abychom mohli chodit po horách, lézt po skalách nebo jen 
tak cestovat a přivézt si nezapomenutelné zážitky. Vznikla značka Hannah a všichni příznivci outdooru a dobrodružství mají už 25 let 
možnost vybrat si u nás ze široké nabídky produktů. Mezi outdoorové dobrodruhy patří i ti, kterým život neumožnil zažít nekonečné 
zážitky všemi smysly. I oni si ale najdou svoji cestu, jak si to užít. A my je v tom chceme maximálně podpořit. Hannah se počátkem roku 
2016 stal partnerem Nočního běhu pro Světlušku. 

Letošní rok jsme si se Světluškou naplno užili a bylo vybráno více než 2 400 000 Kč. Za to vám všem patří velké díky! Určitě doražte 
i v příštím roce, bude to stát opět za to. Podrobnosti o běhu a termíny pro 2017 budou zveřejňovány na www.behprosvetlusku. cz

Jeden z našich zaměstnanců, Ondra Valášek, se dokonce stal jedním z traserů pro nevidomé.

Foto: Tomáš Vodňanský

Ondro, co tě vedlo k tomu stát se trasérem pro nevidomého 
davida?
Rád využiji každé možnosti získat novou zkušenost. V kombinaci 
s během a mým parťákem Davidem to byla dvojnásobná výzva.

nesl sis s sebou do takové výzvy již nějaké zkušenosti jak 
pracovat s nevidomými? 
Od svých patnácti let jsem studoval konzervatoř pro zrakově 
postižené, kde byli spolužáci jak částečně, tak i úplně nevidomí. 

Když bych se chtěla stát vodičem pro jedince se zrakovým 
postižením, potřebuji k tomu nějakou specializaci či 
školení?  absolvoval jsi něco takového? 
Myslím si, že vodičem může být téměř kdokoliv. Člověk si jen 
musí uvědomit, že kouká za dva a jakoukoliv překážku na cestě, 
nebo třeba větev je třeba parťákovi dostatečně dopředu 
nahlásit, aby nedošlo ke karambolu.

Jak si se s davidem seznámil? 
S Davidem jsem byl seznámen zhruba půl hodiny před startem. 
Hned jsme si sedli. Je to pohodový kluk.

Popiš nám, jak probíhala společná příprava?  
Hned po seznámení, jsme si s Davidem řekli, že se spolu půjdem 
kousek proběhnout a sesynchronizovat se v rychlosti. 

Kolikátý závod už jsi absolvoval? nebo letošní ročník běh 
pro Světlušku byl tvůj první? 
Letos byl Běh pro Světlušku můj úplně první a byl jsem z něj 
nadšen. Překvapila mě velká účast běžců. Rozhodně příští závod 
nevynechám.

Hraje mezi trasérem a nevidomým důležitou roli vzájemná 
důvěra? 
Myslím, že důvěra je jednou nejdůležitějších věcí mezi 
nevidomým a trasérem. Bez ní se prostě běhat nedá. 

Jak to bylo u vás s důvěrou?
Věřím, že jsem měl u Davida plnou důvěru. Já to tak aspoň cítil. 

Jakým způsobem je vodič s nevidomým spojen? a jak to 
bylo u vás? 
Vodič může nevidomého buďto držet za paži, tím je ale lehce 
omezen v pohybu. A nebo se drží za jednu gumičku, což je 
v pohybu komfortnější. Tuto variantu jsme zvolili i my.

Může nevidomý s trasérem běhat i v terénu, kde jsou třeba 
kořeny či kameny?
Těžko říct. Takovou zkušenost jsem zatím neměl. Vodič by musel 
dávat pozor minimálně na 200%. Byl by to ale určitě velký 
adrenalin pro oba dva.   

řekni nám, jak probíhala komunikace mezi vámi během 
tréninků a pak závodu? a byl v komunikaci při tréninku 
a závodu nějaký rozdíl?  
Komunikace byla hodně podobná. Jen při závodě kolem máš 
spoustu jiných závodníků. Tím pádem není vidět tolik dopředu 
a změnu povrchu jsem Davidovi hlásil jen pár metrů před.

Jste spolu ještě v kontaktu? Plánujete nějaký další společný 
závod?
S Davidem v kontaktu nejsem. Ale kdo ví, třeba potkáme na další 
Světlušce.



Po 25 letech fungování na českém trhu jsme se rozhodli jít 
do  něčeho adrenalinového. Do něčeho, kde je stoupající 
tepová frekvence běžnou záležitostí a kde se zároveň 
potkává správná tlupa odhodlanců, kteří chtějí „přežít“. 
Hannah se tak od roku 2016 stal partnerem Hannah EPO 
Survival. 

Hannah EPO Survival  2016 – prestiž roste, atmosféra 
zůstává

Poslední květnovou sobotu ve tři hodiny ráno, kdy většina 
z nás spí, vyběhlo 90 dvojic vstříc 13hodinovému 
dobrodružství, na trať závodu Hannah EPO Survival 2016. 
Letos se jednalo o pátý ročník tohoto survivalového závodu, 
který již počtvrté nese titul Mistrovství ČR v přírodním 
víceboji dvojic. Závod je založen na principu sbírání bodů 
za každou navštívenou kontrolu. Vynechání tedy neznamená 
diskvalifikaci, pouze nezískání bodů. O vítězi tak nerozhoduje 
jenom rychlost, ale i zvolená taktika.

Trocha historie

Kořeny tohoto závodu sahají až do roku 2010, kdy současní 
pořadatelé uspořádali survivalový závod pro pár přátel 
z oddílu Ekonom Praha Outdoor (EPO). Organizace byla 
čistě amatérská a pořadatelé si většinou vystačili s pomocí 
rodinných příslušníků.

Nadšení těch pár účastníků a dlouhosáhlé pozávodní debaty 
u piva o postupech a nových zážitcích, to je droga, které 
se žádný pořadatel nemůže nabažit, a proto se rozhodli 

uspořádat závod i pro všechny ostatní blázny. Dali hlavy 
a svoje závodní zkušenosti dohromady a vymysleli závod, 
který by si jako závodníci s radostí sami objeli.

A tak přišel rok 2012 a první ročník EPO Survivalu, který už 
byl veden pod hlavičkou České asociace extrémních sportů. 
Tím získal na prestiži, ale zachoval si svou hlavní devizu, a sice 
přátelskou a pohodovou atmosféru. Spokojení závodníci 
a profesionální organizace vedla k tomu, že v následujícím 

ročníku vzrostl počet účastníků ze 106 na 160 a v dalších 
letech se počet vyšplhal až na 250 závodníků. Pravidelnými 
účastníky jsou nejen kompletní česká survivalová špička 
a reprezentanti v Adventure race, ale hlavně hobbíci, kteří 
nebojují o vítězství, ale závod si jedou především užít. 

 
a jaký že byl ten letošní ročník, tedy Hannah EPO Survival 
2016?

Po úvodním běhu do vrchu si dvojice už samy plánovaly, 
v  jakém pořadí absolvují připravené disciplíny: orientační 
běh, in-line brusle, skalní lezení, kánoe, vrhačský víceboj, 
skoky do vody, průzkum štoly, trekking, horské kolo a další. 
Na závěr již tak pestrého závodu účastníci slaňovali přímo 
do slapské přehrady z Cholínského mostu, doplavali ke břehu 
a běželi do cíle vstříc zaslouženému odpočinku a sdílení 
zážitků.                                                                                                                                           
Všichni strávili na trati 13 hodin plných outdoorových disciplín 
– unavení, ale šťastní, že si opět posunuli své hranice zase 
o  kousek dál. Ke spokojenosti přispělo i nádherné počasí, 
takže obávané plavání bylo nakonec vítanou disciplínou. 
Novinkou byl vrhačský víceboj, nazvaný Vrhboy. Jednalo 
se o házení na minimální vzdálenost třemi náčiními – oštěp, 
granát a frisbee. Zdánlivě jednoduchá záležitost, nicméně se 
ukázalo, že někteří závodníci měli tato náčiní v ruce poprvé, 
byl to tedy zážitek nejen pro ně, ale i pro organizátory.
V kategorii mužů již tradičně zvítězil tým české reprezentace 
ve složení Tomáš Petreček a Jarda Krajník. V mixech vyhráli 
Barbora Válková a Pavel Kurz, všichni z týmu BlackHILL/
Salomon/EPO. V kategorii žen nasbíraly nejvíce bodů Jana 
Lenková a Jitka Akrmanová, které jely za tým Tili a Pechi.

Více o závodě Hannah EPO Survival 2016 a kompletní 
výsledky a fotografie najdete na internetových stránkách 
závodu www.eposurvival.cz a na facebooku.

Jaký bude rok 2017? 

To si budete muset přijet ověřit sami! Co je ale jasné, 
že  Hannah EPO Survival 2017 bude mít opět status MČR 
a že organizátoři udělají znovu vše proto, abyste si 13 hodin 
běhání, pádlování, lezení, jízdy na kole, in-linech a bůhví čeho 
všeho ještě maximálně užili a odvezli si co nejvíc zážitků. 
Zapište si do diářů termín 12. a 13.5. 2017 a začněte makat! 

/20 Pilsen trail
Protože jsme z Plzně a protože i v Plzni a jejím okolí se dějí 
zajímavé sportovní závody, kde účastníci překonávají sami 
sebe, rozhodli jsme se v loňském roce vstoupit do dlouhodobé 
spolupráce se sérií závodů PILSEN TRAIL.
Každý rok se běží celkem tři závody po plzeňských pahorcích, 
a to jarní Krkavec, letní Letkov a podzimní Radeč. Možnost 
zúčastnit se mají všichni, protože každý závod má více typů tratí 
od těch kratších až po ty maratonové. Všechny jsou směrovány 
do terénu s dostatečným převýšením na to, aby si každý okusil, 
že běžet neustále do kopce a z kopce chce alespoň základní 
fyzickou zdatnost. 
Hannah tímto začal podporovat nově se rozvíjející outdoorové 
odvětví zvané trail running. 

/19 Hannah 
EPO Survival



/22 Harrachov

/23 Výstavy 
a kontraktace

/24 Výzkumný 
tým antarktida

/21 Heliskiing

V roce 2002 hostil krkonošský Harrachov Mistrovství světa ve skocích na lyžích. 
Hannah se na této události rovněž podílel. Jednalo se o první velkou akci z 
kategorie sponzoringu a lyžařskou bundu Hannah Terminus tenkrát oblékli 
všichni z řad pořadatelů šampionátu.
Mimochodem, díky Hannahu stejnou bundu dva roky oblékal i belgický 
národní lyžařský tým.

Hannah se pravidelně účastní mezinárodních outdoorových 
výstav v Mnichově a ve Friedrichshafenu, a tak není divu, 
že tato dvě německá města jsou pro značku významným 
geografickým bodem. Zde se odehrávají důležité prezentace 
nových kolekcí potenciálním obchodním partnerům z celého 
světa.

Tak šel čas s výstavním stánkem Hannah …

Už jste se v předchozích článcích dočetli o tom, kde všude 
byly naše produkty prostřednictvím Hannah Grantu, na jaké se 
podívaly osmitisícovky, že jsou pravidelně k vidění na českých 
vrcholcích a v lyžařských areálech, ale víte, že splnily svůj účel 
i na Antarktidě?
Ano. Hannah poskytl zejména svoje expediční stany 
Mendelově univerzitě v Brně, která pod záštitou Antarktického 
nadačního fondu pravidelně vysílá výzkumné týmy na tento 
ledový kontinent.

Zážitky jsme vždycky podporovali. V letech 2006 a 2007 byla dvakrát po sobě 
vyhlášena soutěž pod tradiční hlavičkou „Expedice Hannah“, která nabídla 
svým zákazníkům skutečně nevšední zážitek. 6 výherců po náročné přípravě 
odlétlo do Gruzie nebo Uzbekistánu za dobrodružstvím heliskiingu. Na 
celou výpravu vždy dohlíželi zkušení horští vůdci, kteří vyhledávali atraktivní 
a zároveň bezpečné trasy pro sjezd netknutým sněhem, takže si  všichni 
mohli naplno užít adrenalinové sportovní zážitky.

2002 2006 2007



/25 Expedice Hannah
K 25. výročí vzniku Hannah jsme pro vás připravili soutěž EXPEDICE HANNAH aneb zdolej s námi 25 vrcholů. Vyrazte s námi 
do českých hor a můžete získat skvělé ceny. Princip hry je úplně jednoduchý a účastníkem soutěže může být opravdu každý. Stačí si 
stáhnout aplikaci „Expedice Hannah“ do svého mobilního telefonu, postupně zdolávat vybrané vrcholy a posílat nám prostřednictvím 
aplikace vaše fotky. Zdoláváním vrcholů můžete doplnit svoji outdoorovou výbavu o Hannah plecháček, funkční triko, trekové hole 
nebo batoh. Pro prvních 5 nejrychlejších, kteří s námi vrcholy zdolají, jsme měli připravené víkendové pobyty v Krkonoších. Jsme rádi, 
že vás tato hra natolik zaujala, že prvních pět účastníků už všech 25 vrcholů pokořilo, a my tak měli možnost víkend na Labské či Luční 
boudě předat. Ostatních výher je ale stále dost, a tak není pozdě na to se zapojit! 

Více informací naleznete na expedicehannah.cz

• Prvních 2500, kteří zdolají 7 vrcholů – plecháček „25“ Hannah
• Prvních 250, kteří zdolají 15 vrcholů – tričko „25“ Hannah, limitovaná edice + poukázka na 25% slevu na jakékoliv nezlevněné zboží Hannah 
• Prvních 25, kteří zdolají 20 vrcholů – trekové hole Antishock Hannah  
• Prvních 25, kteří zdolají 25 vrcholů – batoh Element 30 v barvě dle vlastního výběru  
• Prvních 5, kteří zdolají 25 vrcholů – víkendový pobyt pro 2 osoby na Luční nebo Labské boudě

2500x
25x

250x

25x

Soutěžní kvíz 
pro 25 nejrychlejších

25% sleva na nákup značky Hannah v kamenných obchodech Hannah a Rock Point. Platnost poukázky je od 1.11. 
do 30.11.2016. Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami či jinými akčními nabídkami. Slevu nelze uplatnit na e-shopu.

Své odpovědi zasílejte na kviz@hannah.cz od 1.11. do 30.11.2016. Prvních 25 nejrychlejších se správnými odpovědmi odměníme  dárkovým balíčkem 

Hannah - tričko „25“, propiska „25“ a originální plecháček „25“. 

1/ Kolikáté výročí od svého založení slaví v tomto roce 
značka Hannah? 

a/ 15
b/ 20
c/ 25

2/ Ve kterém městě má značka Hannah své oficiální sídlo?

a/ Plzeň
b/ Praha
c/ Liberec

3/ na které horské boudě nebo chatě můžete narazit 
na personál, který si díky spolupráci s naší značkou obléká 
produkty Hannah? 

a/ Luční a Labská bouda v Krkonoších
b/ Masarykova a Kramářova chata v Orlických horách
c/ Švýcárna v Jeseníkách

4/ Ve kterém roce začala značka Hannah poprvé vyvážet 
své produkty do zahraničí? 

a/ 2003
b/ 1997
c/ 1992

5/ Jak se jmenuje mobilní aplikace značky Hannah, která 
vám pomůže zdolat 25 českých vrcholů a vyhrát skvělé 
ceny? 

a/ Expedice Hannah
b/ Vrcholy Hannah
c/ Zdolej a vyhraj

6/ Jaké membrány používá značka Hannah pro výrobu 
zimního lyžařského oblečení? 

a/ Goretex a Sympatex
b/ Climatic a Restex
c/ BlocVent a Drytex

7/Jak dlouhou trasu (bez bloudění) urazili Julča, 
Jirka a Rozárka při svém projektu „Přechod šumavy 
s Rozárkou“ ?  

a/ 80 Km
b/ 160 km
c/ 300 km

8/ V jakém velikostním rozsahu vyrábí značka Hannah 
dětské oblečení? 
a/ 116–164
b/ 104–140
c/ 92–152

9/ Jak se jmenuje seriál trail runningových závodů, 
na kterém spolupracuje značka Hannah? 

a/ Pilsen Trail
b/ Běhej lesy
c/ Run West Bohemia

10/ Kolik gramů váží nejlehčí Hannah stan FaLCOn 2? 

a/ 1600 g
b/ 2100 g
c/ 2400 g

poukaz 25 % sleva
na nákup značky hannah 



„několik historických kousků 
– sentiment i pousmání“

1998 – Karibu

Jedna z prvních zateplovacích vrstev 
byla vyrobena z materiálu od Polartecu. 
Do kolekce byla poprvé zařazena v roce 
1998.

1999 – Focus

Úspěšný styl zimní bundy 
z roku 1991, na které byly 
poprvé uplatněny reflexní 
prvky. 

1998 – Spurt

Jedna z prvních jarních bund, 
kde byla použita technologie 
podlepených švů.

2000 – Theriac

Evergreen mezi vpínačkami (bunda 2 v 1), 
která v zimních kolekcích Hannah sklízela 
úspěchy celkem 5 sezon (2000–2005).

2002 – Mirage

První třívrstvá membránová bunda 
v Hannah kolekci. U tohoto modelu 
jsme poprvé použili nepromokavé 
zipy.

2001 – Terminus

Nejúspěšnější lyžařská bunda z prodejních 
sezon 2001, 2002 a 2003. Na tomto stylu 
byla prvně pro lyžařskou kolekci použita 
membrána Climatic.

2001 – ice Rock

Několikasezonní prodejní hit mezi 
lyžařskými kalhotami. V kolekci 
se poprvé objevily v roce 2001. 

2001 – Colorado

První dámská lyžařská bunda, kterou 
Hannah zařadil do své kolekce. 
V nabídce vydržela celkem 3 sezony.



„Ochutnávka současné zimní 
kolekce – inspirace i radost“

Massim

Zima není jen o sjezdovém lyžování. Tato 
lehká bunda je vhodným kouskem pro ty, 
kteří rádi běžkují a nebo upřednostňují 
spíše stoupání do kopce než jízdu z kopce. 
Strečový materiál a značková termoizolační 
výplň s vláknem DuPont Sorona poskytne 
pohodlí i v nepřízni zimního počasí.

Victus

V zimě to chce se pořádně zahřát. Od toho 
je v naší nabídce například tato mikina 
z  materiálu Polarsoft Thermo s výbornými 
termoregulačními vlastnostmi. Mikina má 
kapuci a celorozepínací zip, takže záleží už 
jen na vás, jak je vám to příjemné nosit.

Virus

Zástupce lyžařské bundy ze strečového 
materiálu a s membránou Climatic Element. 
Výborná volba pro všechny vyznavače 
upravených sjezdovek i prašánku ve volném 
terénu. Odepínatelný sněhový límec, 
regulovatelná kapucea dostatek kapes jsou 
samozřejmostí. A už jen si to pořádně užít!

Wally Jr. a amidala Jr. 

Tento dětský komplet zaručeně ochrání vaše dítka před zimní plískanicí. Vodoodpudivý 
zátěr Drypeak 6000 a spousta nutných vychytávek doplňují reflexní prvky, které jsou 
v potemnělých zimních měsících nezbytností. A koulovačka může začít! Bude-li sníh :)

Kompletní nabídku produktů naleznete na hannah.cz

Lauren 

Dámský ekvivalent k pánské bundě Virus. 
Technické vlastnosti jsou stejné a navíc by 
tuto bundu neměla přehlédnout žádná 
z lyžařek, která se již teď těší na sněhový 
„manšestr“. Různé barevné varianty pak 
dávají na výběr, jak se celkově sladit.

astrid 

Kombinace strečového a větruodolného 
materiálu a stejně tak kvalitní výplně DuPont 
dělá z této bundy jedničku v  nabídce 
Hannahu pro aktivní pohyb v zimní přírodě. 
Doporučit můžeme skialpinismus nebo 
běžky. Už se těšíte?

Rozeeta

V mikině z hřejivého materiálu Polarsoft 
Micro určitě naděláte parádu. Atraktivní 
střih, příjemný materiál a decentní vzor jdou 
ruku v ruce se současnými trendy. Nutno 
podotknout, že tento model se osvědčil 
a v naší nabídce je už čtvrtou sezonu!



děkujeme za vaši přízeň, důvěru a inspiraci!

Foto: Jakub Cejpek

hannah.cz


