
9,9
0 K

è /
 99

 S
k /

 99
9 D

M

1/99MANTANAMANTANA
Nepravidelník pro všechna 

  in
dividua a individuality

Strana 1Mantana 1/99

ÚVODNÍK

Jak na Nový rok

     Stejnì jako vloni, tak i letos jsme 
trávil i  èas mezi  Vánoci  a 
Silvestrem v Jizerských horách.  
Pouze s tím rozdílem, že "Kouøové 
údolí”, kde jsme byli vloni, jsme 
vymìnili za ranè Klondike a 
osazenstvo z Hejnic se k nám 
pøipojilo.  Všeho všudy nìjakých 
15 lidí.  Pøes den jsme chodili 
bìžkovat na høebeny a veèery jsme 
trávili pøi kytarách v hospùdce.  
     V Jizerkách je taková tradice, že 
o pùlnoci na Silvestra se místní 
lezci scházejí pod Zvonem, což je 
zde nejhezèí skála, kde si spoleènì 
pøipijí a pøíchod nového roku 
oslaví výstupem na Zvon.  Pøitom 
všichni doufají, že bude naplnìno 
pøísloví  “Jak na Nový rok, tak po 
celý rok” a tedy že celý rok pouze 
polezou, což je snem každého 
horolezce.  
     Jelikož my jsme se k nim 
pøipojili, tak i Vám pøeji v novém 
roce mnoho krásných výstupù a 
spoustu pøíjemnì prožitého èasu ve 
skalách i v horách.

                           

           Chose
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   Opìt jsme v našich 
n e j b l i ž š í c h  a  n e j m e n š í c h  
"velehorách". Za sebou máme jak 
nekoneènou cestu vlakem, tak jen o 
málo pøíjemnìjší výšlap s krysou na 
zádech sem nahoru - na Brnèálu. Teï 
už je dobøe. V dlaních høeje teplý èaj a 
lokálem zní  zážitky z právì 
ukonèených výstupù, plány na zítøek a 
samozøejmì debaty o tom, zda poèasí 
vydrží èi nikoli.

   Vìtší èást horoklubácké 
výpravy, tj. O•ák s Raduší, nerozluèná 
dvojka Broòa s Honzou, Svinèo, Leoš 
a Míla, jsou tu již od vèerejška. Já s 
Tondou jsme dorazili dnes. Chata je 
takøka prázdná a poèasí nádherné. Jen 
se snìhem je to bída. Svahy Belianek 
jsou úplnì holé. Teda úplnì ne, roste 
na nich tráva.

Pondìlí :
   Velice èasnì vstávají pouze 

Svinèo s Leošem, nebo• se hodlají 
drápat na ne zrovna za chatou 
pos t avený  Pyšný  š t í t .  Ráno  
nepøíjemnì šramotí a šustí.

   My, duševnì zdravìjší 
jedinci, se dostáváme do formy až po 
rozbøesku. O•ák a spol. stoupají kamsi

na Kolový štít a my s Tondou 
hodláme vystoupit jakýmsi dlouhým 
žlabem na Kozí štít. Asi po tøech 
hodinách propadání se po pás v 
kosovce (kosodøevinì) žlab stejnì 
nenacházíme a vystupujeme po 
høebeni na Žeruchové veže a dále na 
Kozí štít. 

   Veèer je pohodovej. Èerná 
kronika alias Honza Jansa vypráví 
veselé pøíhody veskrze hodné jeho 
pøezdívky.

Úterý :
   Slušné poèasí stále trvá. Naše 

d v o j k a  j d e  t r é n o v a t  l e d y  k  
Žeruchovým vìžím a všichni ostatní 
stoupají òákým žlabem na Jastrabku.

   O•ák má dnes narozeniny, 
což znamená, že se pøed … - zkrátka 
chlap v nejlepším vìku. Chatárka 

VYSOKÉ TATRY
     22.1.-30.1.1999

… pokraèování na stranì 3 …

foto : Párek
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Cesty za tìmito extrémy nesponzoruje nikdo.

Krušnohorské extrémy II
Cesta bahenních pøíšer

(Orasín)

   Hned pøi první návštìvì Orasína mì na 
první pohled zaujala úžasná linie, 
nacházející se v údolní stìnì Zelenáèe.   
Avšak trvalo dlouhých pìt let, než jsem 
našel toho správného šílence, který by se 
do tohoto projektu se mnou pustil. Když 
j s e m  p ø i  m é  p r v n í  n á v š t ì v ì  
PAKLENICE poprvé uvidìl místního 
otrasníka Petara Humusovièe, bylo mi 
jasné, že to je ten pravý.  Zatímco ostatní 
vyhledávali naslunìné plotny, jeho 
specialitou byly vlhké kouty, špinavé 
spáry a lámavé pøevisy.  A to bylo 
pøesnì to, co jsem pro svùj nový projekt 
potøeboval.  Slovo dalo slovo a na 
podzim roku 1999 pøijel Petar do Èech, 
abychom spoleènì vytyèili nový 
mezník v historii èeského lezení.  
Aèkoliv bylo typické podzimní poèasí, 
tj. mlha, smog a drobnì mrholilo, 
nepodaøilo se mi Petara pøemluvit a 
hned jsme vyrazili do Orasína.  Již 
samotný pøístup pod stìnu nebyl 
zadarmo, nebo• vlhké listí bylo velice 
kluzké a stráò celkem pøíkrá, ale celou 
dobu jsme pozorovali onu nádhernou 
linii, což nás hnalo vpøed.  Skuteènost, 
že k úpatí Zelenáèe jsme pøišli již 
znaènì špinaví a unavení, trápila pouze 
mì, nebo• Petar byl ve svém živlu.  
Nedokázal pochopit, proè tak nádherné 
lezecké terény, které v Orasínì 
bezesporu jsou, nejsou známy široké 
lezecké veøejnosti v zahranièí.  
Vysvìtlil jsem mu, že jestli se náš 
prvovýstup podaøí, zajisté nezùstane 
bez odezvy, nebo• pøední svìtoví lezci si 
zajisté nenechají ujít pøíležitost a budou 
ho chtít mít ve své sbírce.  Jako správný 
zkušený lezec zaèal Petar nejprve s 
vizuální prohlídkou zamýšlené cesty  
samozøejmì pouze zdola.  Cesta není 
ani pøíliš dlouhá  nìjakých 15 m, ani 
pøíliš pøevislá  cca 1,5 m.  Zaèíná ve 
spádnici velkého koutu soustavou spár v 
mírnì položené stìnì, po níž stéká voda 
a vytváøí se zde zelený žabinec.  Ve 
støední èásti veda cesta výrazným 
koutem až pod pøevis, který ho v horní

èásti uzavírá.  V tìchto místech bych 
rád umístil nýt, nebo• pøekonání 
pøevisu bude klíèovým místem.  Pak 
ještì aby zbyl dostatek sil na 
vrcholovou partii a mùže být vyhráno.  
Myslím, že v taktice výstupu jsme se 
Petarem celkem shodli a tak si 
oblékám matroš a jdu do toho.  Snažím 
se vybírat alespoò trochu suchá místa 
ve spárách, kam dávám žáby, ale když 
se potøetí válím v tlejícím listí pod 

nástupem, pouštím dopøedu Petara.  
Na první pohled je zøejmé, že toto je 
jeho parketa.  Bez vìtších problémù 
zdolává nástup a dosahuje centrálního 
koutu.  Zde jeho rychlý postup brzdí 
znaèné množství zeleného slizu, který 
je všude kolem.  Ani jeden morální 
stoper, umístìný v kluzké spáøe 
morálu nepøidá, ale Petar je bojovník a 
již dosahuje horní èásti koutu pod 
pøevisem.  Marnì se snaží založit 
nìjaké solidní jištìní, ze kterého by šel 
osadit nýt.  Po chvíli hledání dává do 
spáry plochou smyèku, která sice 
zvolna vyjíždí, ale než zatluèe nýt, 
pøeci jen vydrží.  Neznám vìtší radost, 
než když èlovìk sedí v nýtu.  Že je jen 
nìkolik centimetrù dlouhý, vyrobený 

z lehce rezatého "L” profilu vùbec 
nevadí.  Pøi pohledu na vrcholový pøevis 
stékají Petarovi do tváøe malé potùèky 
vody, ale to zkušeného borce nemùže 
odradit.  Lehce osuší èelo rukávem a 
dává první pokus.  Z velkého 
jednoprstového madla na hranì pøevisu 
dynamicky skáèe do drobné jamky, ale tu 
se mu nepodaøilo udržet a už se houpne o 
šest metrù níž.  Nýt zatím vydržel a tak 
po chvilce dává další pokus.  Opìt skok 
do jamky a opìt pád.  Nýt se zaèíná lehce 
ohýbat a tak Petar mìní taktiku.  Do nýtu 
umis•uje žebøík a do mìlké jamky 
skajhuk s dalším žebøíkem.  Je to 
neuvìøitelné, ale už stojí nohama nad 
pøevisem a mezi drobnými èùrky vody 
hledá nìjaké chyty.  Koneènì, shyb na 
jednom prstu na nepatrném krystalu a už 
se na mì zubí z vrcholu a øve : "Máme to, 
dokázali jsme to”.  Mám ohromnou 
radost a za nìkolik hodin již stojím také 
na vrcholu.  Ale kdo mì to dobírá?  Tohle 
pøeci není Petar.  Zelený oblièej, vlasy 
plné bahna a listí, roztrhané šaty  ale je to 
on.  Nakonec ho poznávám, to ten 
nároèný výstup ho tak zmìnil.   
Mimochodem - já jsem nedopadl o nic 
lépe.  Když se tak na sebe díváme, hned 
nás napadá název pro naší novou cestu  
Cesta bahenních pøíšer.  Øekl bych velice 
pøíznaèné.  Ale co klasifikace?  Petar 
navrhuje 9+ A4.  Jelikož nezná místní 
pomìry, vysvìtluji mu, že v Orasínì je 
trochu tvrdší klasifikace než jinde ve 
svìtì a do vrcholové knížky píšu 6.  
Koneckoncù, až to pøeleze nìkdo z 
elitních lezcù, tak se uvidí.

Chose  
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     22.1.-30.1.1999

… pokraèování ze strany 1 …

dokonce stvoøila velký chutný 
dort.

Støeda : 
   Poèasí už není, co bejvávalo. 

Viditelnost minimální a drobnì snìží. 
Svinèo s Leošem vyrážejí na 
Kežmarák pøes lávky a dále…
   Tonda a já jdeme rovnìž na 
Kežmarák, ale úzkou roklí z Medenej 
doliny. V jedenáct už stojíme u Ušatej 
veže na vrcholku Nemeckého rebríku 
a zvažujeme, zda po nìm sestoupit 
nebo pokraèovat dále. Poèasí je stále 
mizerné, volíme sestup.

   Asi v polovici rebríka se 
setkáváme s dvojkou z lávek. Trochu 
posvaèíme, poklábosíme a jdem každý 
svou cestou. My dolù, oni nahoru. Asi 
jsou o poznání drsnìjší.

   Honza, Radka a O•ák lezou 
ledy ve Velké Zmrzlé dolinì. Prej 
pìknej humus. Mìkkej led, voda 
zvenèí i zevnitø. Jo, a Broòa hlídá na 
pùdì spacáky a po poledni sestupuje 
do Tatranské Lomnice. Honza ho 
následuje. Míla, když zjistila, že 
setupují do civilizace, kluky požádala 
o koupi nìkolika citrónù. Každý 
pøinesl asi dvì kila. Je na nì spoleh.

   Svinèo s Leošem se vracejí 
až dlouho po setmìní a vypadají pod 
psa. Moc nemluví, nejí a nepøítomnì 
koukají (vìtšinou do blba). 

Z toho, co z nich pozdìji 
vylezlo, užili si své. Svinèo se pak 
trochu vzpamatoval a dlouho do noci 
pak polemizujeme o "Orasínských 
ext rémech" ,  è is to tì  lezení  a  
souèasných trendech.

Ètvrtek :
   Pøes noc spadlo 10cm 

prašanu a teplota padla poprvé 
výraznìji pod nulu. Prakticky všichni 
se vydáváme øádit na ledy pod 
Sviš•ovku.  Z ranní  nevl ídné 
chumelenice se vyklubal nádherný 
den.

   Najednou je tu podveèer a 
slunce scházející k obzoru vybarvuje 
okolní štíty fantastickými barvami. 
Stojíme už hezkou chvíli s Tondou pod 

ledopádem pøipraveni k 
odchodu a pøeci nás tu nìco drží. 
Mrzneme a vychutnáváme atmosféru, 
dokud poslední paprsky slunce 
neopustí vrchol Jastrabky.

Pátek :
   Pro èást výpravy dnes 

nastává den návratu do civilizace. Já s 
Tondou opouštíme chatu pøed 
svítáním, O•ák s Radkou až po nìm.

   Ti, co setrvávají, vyráží na 
poslední túru. Bìhem dopoledne však 
pokrývá svahy dalších 20cm snìhu. 
Nejvyšší èas vyklidit pole.

   
   V sobotu i oni opouštìjí 

"najkrajšie hory svìta" a sestupují do 
údolí.

Párek

Seznam prùvodcù
 s možností zapùjèení
v kanceláøi Horoklubu

SUN ROCK (Španìlsko) I, nìmecky
SUN ROCK (Španìlsko) II, nìmecky
KORSIKA - turist. prùv. + mapa, nìmecky
SARDINIEN, nìmecky
FINALE (I), nìmecky
BAVELLA (CORSIKA), francouzsky
LES CALANQUES, francouzsky
Výbìr Francie, nìmecky
Lezecké oblasti u Chamonix, anglicky
Skalní výstupy v oblasti Mt. Blanc, èesky
Dolomity - západní èást (výbìr), èesky
Boøeò, èesky
Frankenjura, nìmecky
Steinwald, nìmecky
Vysoké Tatry - výbìr, slovensky
Španìlsko (starší), francouzsky + anglicky
Plaisir - West - Švýcarsko, nìmecky + 
francouzsky + italsky
Alpy
Èesko-nìmecký slovník pro horolezce

Vyválet se pøijïte dne 6.4.99 od 18.00 
  do SKKS (knihovna). Úèast nutná!!!

VALNÁ HROMADA

Ze schuzí VV :
!Èlenské pøíspìvky na rok 1999 budou ve stejné výši, tj. 500,- Kè pro èinné èleny, 200,- 

Kè pro zakládající.

!Osazování nýtù a kruhù v Krušných horách, v oblastech spadajících pod náš oddíl, 

bude nejdøíve projednáno se správcem oblasti, t.j. Pavlem Suchopárkem, Václavem 
Hajným (Perštejn).

!Za  vystavení nového prùkazu ÈHS bude úètována èástka ve výši 100,- Kè.

získávají zcela 
samozøejmì 

hodnotné ceny - 
špièkové italské 

karabiny.

Pepino

Úspìšní luštitelé 
 minulého èísla !

Meky

ze
 s

ch
ù
zí

Bertík
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DACHSTEIN

øi plánování letošní zimní 
sezóny zùstala èást volných Pdnù rezervována v rámci 

tréninku na výstup v Alpách s delším, a proto 
nároènìjším pøístupem. Už po naznaèení 
plánù se Pítrs chytil a nadchnul = pøedpoklad 
úspìchu. Krátká domluva a byl i stanoven cíl : 
Dachstein od severu z Hallstatu. Dùvodù pro 
bylo nìkolik : 1) je to blízko, 2) je to na ledovci 
v Alpách, 3) máme mapu, 4) máme chu• to 
zkusit  a pak už jenom èasovì skloubit potøeby 
a požadavky obou úèastníkù. No, a 14.1.99 ve 
ètvrtek veèer stanoven odjezd.

14.1. ètvrtek
Pítrs mì vyzvedává - dokonce v 

pøedstihu - v naší rezidenci, takže ještì kafíèko 
na cestu a hurá proti tmavé a uplakané noci 
nach Austria. Poèasí se tváøí spíše podzimnì, 
leè doufáme ve zmìnu a ukrajujeme 
pravidelnì ze svého 500-ti kilometrového 
koláèe. Trošku hážeme kufry ve Dvoøišti ve 
snaze poøádnì nacpat nádrž za Kè. Vítìzíme a 
kupodivu bez problémù a bez zastávky 
dorážíme až do Hallstatu. Bivakujeme v 
úložáku naší káry, a to celkem pohodlnì.

15.1. pátek
Klasická nechu• vylézt z teplého 

spacáku - pøekonáno - posnídáno - zabaleno - 
zaparkováno - vyraženo na pochoïák. 
Znaèená turistická cesta by nás mìla dovést až 
na Symony Hütte - cíl dne. Metry, minuty 
ubíhají, sklon se zvìtšuje, snìhu pøibývá, 
stejnì jako únavy. Když to seètu. Veèer jsme 
zdaleka nebyli na "Symonce". První bivak 
jsme upravili v pøíhodné návìji a padli jako 
vlastenci (alespoò já).

16.1. sobota
Optimisticky do nového dne - v rámci 

možností. Dohodli jsme se, že mákneme 
pøímo azimutem a odpoèineme si na 
vytoužené "Symonce". Do cesty se nám však 
pøipletly panenské snìhové stránì - velmi 
zábavné, zapøíèinily, že jsme byli schopni 
splnit jenom první èást našeho pøedsevzetí. Pøi

polední siestì na vyhøátém šutru jsme 
zhodnotili situaci a pøiznali si, že tentokrát asi 
Dachsteinu nedosáhneme. Vzápìtí vytýèen 
náhradní program : severním komínem na 
Nieder Kreuzz. Èasu nebylo nazbyt, a tak hurá 
do šèány. Zbalit, nastoupit, nakrámovat. V 
pozdìjším odpoledni jsem se zaèal 
prokousávat prvními metry první délky, 
kterou jsem si vylosoval (k Pítrsovì úlevì). 
Cca 30 m 70-75° ledu + traverz do snìhového 
žlabu mì dostateènì zahøálo. Usadil jsem dva  
friendy, dobíral Pítrse, odpoèíval a vyhlížel 
další smìr postupu. Pøed námi bylo klíèové 
místo. Vklínìný balvan zahradil cestu žlabem, 
a tak jedinì skalami po stranách. Pítrs zkusil 
obì varianty a levou z nich stateènì 
pøebouchal (cca 5+). Než jsem se k nìmu 
dovzlínal, setmìlo se, takže rychle ještì jednu 
snìhovou délku a už v sedélku chystáme místo 
pro nocování. Opìt jsme ocenili výhody 
"obýváku na zádech", který jsme pøi lezení 
mìli chu• tolikrát shodit. Noc nás odmìnila 
spoustou velikánských hvìzd.

17.1 nedìle
Ráno  hezky  brzy ,  abychom 

neprošvihli svítání, a taky abychom to 
všechno stihli. Cestu jsme dolezli už skoro 
sólo po snìhu a høebenech a vzhùru dolù, po 
turistické, již vybrané sestupové cestì. Trošku 
jsme znejistìli, když høeben zmìnil svùj 
horizontální smìr ve vertikální, leè 
instalované železo nás pøesvìdèilo o 
správnosti postupu. Lehce jsme si zaslaòovali 
a pak už jenom snìhové plánì a cestou krok + 
krok jsme šnìrovali do údolí. Polední siesta, 
odbyta opìt na nasvíceném šutru, sloužila k 
likvidaci posledních zásob. A pak už jenom 
dlouhý sestup až k zaparkovanému fáru. Zde 
obvyklé odjezdové procedury a zpáteèka s 
jedním kufrem v Linzi. Zbytek O.K. a veèer už 
nás vítal typicky pošmourný Chomutov. Ale 
výlet to byl pìkný.

14.1.-17.1.99

L E     O Š

Inzerce
Prodám lezeèky San Marco (Itálie), velikost è. 
7, novì podlepené, šnìrování vhodné i pro vyšší 
nebo deformované nárty, cena 750,-Kè; 
horolezeckou pøilbu Cassida, cena 300,- Kè. 
(Svinèo, tel. domù 019/534420, do práce 
019/226923 kl. 299)

Prodám celokožené goretexové trekové boty 
Aku pro rámové maèky, vel. 10. (JíráŠ, tel. 
domù 0396/23770, mobil 0602/479247)

Prodám lyže Knaisle 200cm, vázání Silvereta 
404 + pásy. (M.Koštùr, tel. domù 0396/22607)

Prodám sadu mosazných ministoperù. (Leoš, 
tel. domù 0396/681535, mobil 0602/369121)
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se letos bude konat 
  v sobotu 27.3.99 
      v Perštejnì

  Èeský pohár mládeže OPEN
      ve sportovním lezení na
               umìlé stìnì
se koná ve dnech 24.4.-25.4.99
       na Gymnáziu v Kadani.

  Èeský pohár mládeže OPEN
      ve sportovním lezení na
               umìlé stìnì
se koná ve dnech 24.4.-25.4.99
       na Gymnáziu v Kadani.

  Èeský pohár mládeže OPEN
      ve sportovním lezení na
               umìlé stìnì
se koná ve dnech 24.4.-25.4.99
       na Gymnáziu v Kadani.
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