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9,90 Kè / 99 Sk / 999 DM

Úvodník - Proè?

MANTANAMANTANA
Proè tam lezete? Tak to je jedna z 

nejèastìjších otázek, kterou horolezci 
slýchávají od laikù. Tìžko se na ni struènì 
odpovídá. Myslím, že podstatu vìci vyjádøil 
naprosto perfektnì Chris Bonington, jehož 
úryvek rozhovoru jsme pøevzali z èasopisu 
Everest. 

Chris øíká.: Adrenalin, vzrušení, celá 
øada nesmírnì silných citových zážitkù. 
Nebezpeèná hra je velmi návyková. Není to 
totéž, jako vyhledávat hrùzostrašné situace, je to 
opravdu pøíkaz. Mám podezøení, že tyto vjemy 
vytváøejí ve vašem tìle speciální druh koktejlu. 
A domnívám se, že je dokázáno, že existuje celá 
øada chemických a hormonálních zmìn, jež èiní 
èlovìka závislým. A to je dùvod, proè 
horolezectví a podobné èinnosti mají lidi, kteøí 
se jim vìnují, tak pevnì v moci.

Co vy na to, závisláci???
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Horoklub hozenou 
rukavici zvedl

O nových požadavcích na nováèky 
jste se doèetli v minulém èísle 
MANTANY (všechna èísla lze najít 
na webových stránkách klubu 
www.volny.cz/horoklub).  V tomto 
klubovém ob(š•)èasníku jste našli i 
èlánek o vyškolení nových instruktorù 
z øad klubu, kteøí mají zajistit, aby 
Horoklub splnil zvýšené požadavky 
ÈHS na znalosti nových èlenù 
(aèkoliv oproti dobám minulým tyto 
požadavky vysoké nejsou).  Ukonèení 
kurzu tìchto instruktorù probìhlo ve 
Vysokých Taurách v èervenci 2000.  
Alpský region byl metodickou komisí 
ÈHS vybrán zámìrnì z dùvodu 
možnosti nácviku pohybu lanového 
družstva po ledovci, výstupù 
firnovými svahy, záchrany lezce po 
pádu do trhliny, prostì všech disciplín 
zimní metodiky.  Je zbyteèné v tomto 
èlánku rozebírat, proè k záchranì 
lezce po pádu do t rhl iny v  
instruktorském kurzu nedošlo, 
aèkoliv po nováècích je znalost této 
techniky požadována.  A právì tento 
paradox jsme považovali za hozenou 
rukavici ze strany ÈHS.

Dne 10.2.2001 probìhla v 
okolí skalního útvaru Sfingy u 
Mìdìnce v Krušných horách zimní 
metodika Horoklubu.  Výbìr 
vhodného místa provedli metodici 
týden pøedem a snìhové podmínky i 
terén plnì vyhovoval zámìru akce.  
Ale pøírodì neporuèíš (naštìstí) a tak  
vloni probíhalo otvírání skal na 
kolech ve 20 cm snìhu a letošní zimní 
metodika se konala v trávì a blátì.  
Pøesto byla úèast opravdu hojná.  Na 
místì akce se sešlo pìt instruktorù  
Honza, Jíøa, Meky, Bohouš a Bronìk.  
Jednotlivé úkoly pøišlo splnit 15 
nováèkù, ale kromì nich si pøipravená 
stanovištì prošli i nìkteøí èlenové 
klubu, kteøí prùkaz ÈHS již mají 
(tøeba Láïa Mojžíš).  Pøišli se podívat 
i rodinní pøíslušníci a pøíznivci oddílu, 

takže nakonec se zde sešlo asi 25 osob.
Celkem bylo postaveno pìt 

stanoviš•, na kterých se v praxi 
zkoušelo štandovat pomocí cepínù, 
navazovat se do lanových družstev, 
vytahovat èlovìka z trhliny pomocí 
kladkostroje a zachycovat pád 
prvolezce na firnovém svahu pøes 
koleno.  S touto disciplínou byl ale 
bez snìhu nejvìtší problém, který 
však Honza vyøešil  narychlo 
vyrobenou ètyøkolkou, takže jsme si 
navíc užili spoustu srandy  pøi jízdì na 
vozíèku z kopce.

V turistické boudì, která byla 
u Sfing postavena v loòském roce z 
programu Phare, byla zøízena 
informaèní a obèerstvovací stanice.  
Na jejích stìnách byly rozvìšeny  
veškeré teoretické informace ke 
zkoušenému tématu vèetnì obrázkù.  
Díky Frantovi a Svìtlanì se zde po 
celou dobu metodiky podával horký 
èaj a malá Petruška zásobovala 
všechny opeèenými buøty, za což jim 
chceme touto cestou podìkovat.  

H o d n o c e n í  t é t o  a k c e  
necháváme jako vždy na úèastnících, 
ale podle názoru instruktorù mìla tato 
akce smysl i v tìchto omezených 
snìhových podmínkách.  Návrh Jíøi, 
aby výcvik zájemcù o lezení v horách 
probìhl v reálných podmínkách 
velehor (patrnì ve Vysokých Tatrách) 
bude probírán na valné hromadì 
klubu.

Èernou skvrnou na celém dni 
byla krádež všeho lezeckého 
materiálu Honzovi, který si pod silnicí 
na Mìdìnec pøipravil své stanovištì a 
bìhem úvodního projevu mu ho 
nìkdo ukradl (a to jsme byli nìjakých 
100 m odtud).  Takže pokud vám bude 
nìkdo nabízet levnì matroš (expresky 
od Konga, prsní blokanty, kladku 
nebo cepíny Mikro), dejte vìdìt na 
klub.

Obsah 

Pokud máte rádi lezení ve skalách a navíc “když 
se metry odvíjej”, tak vás zvu dne 12.5.2001 do 
skalní oblasti Boøeò, kde poøádám

Zúèastnit se mùže každý, vèetnì pohodáøù, 
kteøí lezou ètyøky. Vyhrává každý, kdo se 
zúèastní a dosáhne pìti nenároèných, ale 
povinných kontrolních bodù. Absolutní vítìz 
bude vyhodnocen podle celkového poètu bodù 
dle bodovací tabulky Horoklubu.

Nikdo nebude nejlepší, protože to už je Ferda 
(jedinì Ferda), ale dobrý mùžeš být i Ty, Lojzo, 
Karle, Anèo ..., jo, i pro Tebe to je.

Start je 12.5.2001 v 7.30 hod na louce pod 
jižním prostorem Boønì.
Podrobnosti upøesním na valné hromadì 
Horoklubu 3.4.2001.

Pepík Žižka

12-tihodinovku v lezení

http://www.volny.cz/horoklub/mantana.htm
http://www.volny.cz/horoklub/mantana.htm
http://horometodika.webpark.cz
http://horometodika.webpark.cz
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... a co naše mládež?

Zimní stanování na Úhosti
12. ledna 2001 se poèasí z 

t e p l o t  o k o l o  0  ° C  ø á d n ì  
„zazimovalo“. Napadl èerstvý sníh a 
v noci teploty klesly na -8 až -10 °C. 
Pøedpovìï byla ještì studenìjší. Asi 
proto mnoho z pøihlášených mladých 
horolezeckých adeptù nepøekonalo 
obavy z tvrdých zimních podmínek. 
O to více pak mohli závidìt tìm, kteøí 
se zúèastnili a nejenže nezmrzli, byli 
v pohodì a spokojení a nadšení, že 
opìt zažili, vyzkoušeli si a poznali 
nìco, co jiní vídají pouze ve filmech, 
byli bìhem celé akce v teple a v dobré 
náladì.

Byl i  j sme to t iž  dobøe  
pøipraveni. Kdo zná, ví a umí, ten 
nezmrzne. O to šlo. Aby mladí 
poznali a vyzkoušeli si zimní výstroj 
a horolezeckou výzbroj do hor. Aby 
zjistili rozdíly v kvalitì vìcí, které si 
možná v budoucnu zakoupí. Mìli 
jsme ještì rezervy pro další 
úèastníky, ani jsme je nevyužili. 
Nové stany dobøe „posloužily“, jen 
ráno byly celé bílé jinovatkou. Ale 
péøové - qualofillové apod. - spacáky 
na dobrých karimatkách nepustily 
dovnitø ani trochu z mrazu, který byl 
venku.

Veèer jsme ve hvìzdnaté noci 
strávili u ohnì, povídali si a pekli 
buøty. Tøi dospìlí zkušení lezci 
dohlédli na to, aby nikomu nic 
nechybìlo a zabezpeèili akci i pro 
rùzné možné naléhavé okolnosti, ke 

kterým však díky dobré pøípravì 
nedošlo. Mìli jsme rezervní spacák, 
obleèení, rukavice a jiné doplòky, 
auta pod kopcem, telefonické 
spojení s rodièi. Ale mohli jsme v 
klidu sedìt u ohýnku a povídat si o 
horách, úsmìvné i drsné pøíbìhy 
horolezcù a také zkušenostech a 
znalostech, které musíme mít, než 
do zimních hor vyrazíme.

Studené ráno jsme rozehøáli 
ukázkou provozu benzínového a 
plynového vaøièe, horký èaj ze 
snìhu byl k snídani „cobydup“. Krev 
jsme zpìnili lehkým bìhem, již za 
sluníèka, po hranì Úhoštì k mohyle 
na vyhlídce a zpìt. Vyzkoušeli jsme 
si „rozšafnou námoønickou“ chùzi v 
horolezeckých maèkách a zacházení 
s cepínem pøi chùzi, sjíždìní svahu a 
zabrždìní pøi pádu. Pak jsme sbalili 
stany a v klidu opustili sluncem 
zalitou, snìhobílou horu. 

Snad bude za rok více snìhu, 
abychom mohli postavit plánované 
iglú, záhrab a snìhuláka. A sjíždìt s 
cepínem kontrolovanì po zadku na 
snìhu do údolí.

Tìšíme se na pøíštì.

Dìkuji Frantovi, Broòkovi a 
Honzovi za pomoc a zajištìní akce. 
Bylo to na 1.

Bohouš

Je 24.3.2001, 8 hod 55 min a já vyjíždím na 
kole z domova. Je to letos poprvé, co na kole sedím, 
navíc rovnou s brašnama, ale koneènì mám pocit, že 
se nìco dìje. Témìø pøesnì v 9.00 hod dorážím k 
nádraží, kde užèekají ostatní. Zatím je tu Franta 
Novák s mladým Radkem, LeToš a za chvíli doráží 
Martin Lendvor a Párek. Èekáme, jestli ještì nìkdo 
nedorazí vlakem od Varù, ale nikde nikdo, a tak 
Párek rozdává propozice a v pùl desáté vyrážíme na 
tra•. První zastávku dìláme u JETu, kde doplòujeme 
palivo pro naše bujné oøe (teda jenom vzduch do 
pneumatik) a pak už doopravdy vyrážíme.  
Pozvolné stoupání Bezruèákem nám nedìlá 
problémy, a tak to celkem valíme. Zlom ovšem 
nastává u odboèky na Beèov, kudy vede naše trasa.  
Kdo tento povìstný krpál zná, tak asi tuší, proè se 
všichni svlékají. Martin vyráží jako první vstøíc 
neúprosnému stoupání, za ním LeToš a pak i ostatní.  
Jediný Párek má rozum a užod zaèátku kolo tlaèí.  
Po chvíli se k nìmu pøidávají i ostatní, jenom Martin 
s LeTošem to nevzdávají. V zatáèce pøed námi už 
jsou vidìt Beèovské bouldery, když najednou 
vidíme, jak LeToš slézá z kola. Že by taky 
vymìknul? Kdepak, šlapal tak vehementnì, že 
pøetrhl øetìz. Vùbec se mu nesmìjeme. Naštìstí je 
tady první kontrola, takže má chvíli èas na opravu.  
Kamenem nýtuje øetìz a doufá, že mu to nìjaký èas 
vydrží. Kontrola se nachází pod pøevisem ve formì 
malých lísteèkù. Pod èísly se skrývají rùzné úkoly, 
které postupnì plníme. Párek si pøibaluje do batohu 
kámen, já si omývám zpocený zadek snìhem a 
Martin nese své kolo do vesnice na zádech. Takže 
nakonec zùstal beèovský kopec (alespoò pro 
tentokrát) cyklisticky nepokoøen. V Beèovì 
nasedáme na kola a ujíždíme do Blatna. V hospodì U 
divouse mají zavøeno, a tak jedeme Do školy. K 
Párkovo nezmìrné radosti mají i zde zavøeno, takže 
pokraèujeme smìrem do Radenova. Ještì pøed 
vesnicí ale odboèujeme po polní cestì smìrem na 
Kvìtnov a po chvíli dorážíme k nevelkému návrší s 
duby. Zde se nachází druhá kontrola a další 
významná lezecká oblast Krušnohoøí: Drobeèci.  
Postupnì pøelézáme i ty nejtìžší linie a pak zase na 
kola a vzhùru (dolù) do Mezihoøí. Jelikož nám 
cestou nìjak vyprahlo a vyhládlo, stavíme u 
maringotky. Pivo je dnes obzvláštì vypeèené a 
utopenci výbornì utopení, vùbec se nám odtud 
nechce. Ale èeká nás ještì dlouhá cesta, a tak vzhùru 
do pedálù. Opìt jedeme z kopce a za chvíli už od 
silnice vidíme Mezihoøskou plotnu. Jdeme se 
podívat i na Popeláøe a pøelézáme vìtšinu sólo 
lezitelných cest. U slaòáku èeká pøíjemné 
pøekvapení v podobì plné láhve alkoholu, ale když 
zjiš•ujeme, že je to rum, tak není nikdo pøíliš nadšen.  
Jó, to kdyby tady byl Kozel, ten by to ocenil. Trochu 
proøezáváme nálet a pak opìt pokraèujeme dál. Do 
Orasína je to už vìtšinou z kopce, a tak jsme tam za 
chvíli. Kola zamykáme u stromu pod hájovnou a 
míøíme ke skalám. Tady už èeká Maruška se Zdenou 
a dìtma a skoro hoøící oheò. Ještì chvíli do nìj 
foukáme a za odmìnu si mùžeme opéct buøty. Pøi 
boulderování po okolních skalách nalézám v jedné 
cestì veliký klíè. Jdu se zeptat Párka, co to má 
znamenat a dozvídám se, že jsem byl právì zvolen 
(po)hlavním otvíraèem skal pro rok 2001. To jsem si 

Otvírání skal 2001

pokraèování na stranì 3

http://horometodika.webpark.cz
http://horometodika.webpark.cz
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Oddílová knihovna
V kanceláøi klubu je k dispozici všem èlenùm knihovna, která obsahuje horolezecké prùvodce z 
domova i ze zahranièí. Je možné si prùvodce zapùjèit èi zkopírovat. 

Prùvodci jsou rozdìleni dle poøizovací ceny do tøíd (100, 500, 1000), které souèasnì urèují výšku 
zálohy pøi pùjèení. 
Pùjèovné je závislé na dobì zapùjèení v následné výši: 
- do 3 dnù: 0 % 
- do 1 mìsíce: 10 % 
- do 2 mìsícù: 50 % 
- do 3 mìsícù: 100%

Dále je možno si zapùjèit  a Everest. Montana
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24
25
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29
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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44

Slovník pro horolezce a VHT
Adršpach - 1. díl
Adršpach - 2. díl
Dubské skály
Hruboskalsko - 1. díl
Hruboskalsko - 2. díl
Jizerské hory
Krušné hory, støední Poohøí ...
Ostrov
Prachovské skály
Skály na Mužském
Bavella (Korsika)
Buoux
Korsika
Les Calanques
Lezecké oblasti u Chamonix
Mont Blanc (vèetnì mapy)
Skalní výstupy v oblasti Mt. Blanc
Výbìr lezeckých oblastí
Paklenica
Adamello + Presanella
Arco
Cortina d´Ampezzo (výbìr)
Dolomiti (výbìr)
Dolomity - Z èást (výbìr)
Finale
Muzzerone
Ortler
Sardinien
Saské Švýcarsko - 1. díl
Saské Švýcarsko - 2. díl
Severní Frankenjura
Rätikon
Silveretta
Stubaiské Alpy
Zillertálské Alpy
Vysoké Tatry - výbìr
Sun Rock I
Sun Rock II
Bernské Alpy
Schweiz Plaisir 4a - 6a
Schweiz Plaisir West
Walliské Alpy
King climbers

-
Èechy
Èechy
Èechy
Èechy
Èechy
Èechy
Èechy
Èechy
Èechy
Èechy
Francie
Francie
Francie
Francie
Francie
Francie
Francie
Francie

Chorvatsko
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie
Itálie

Nìmecko
Nìmecko
Nìmecko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Slovensko
Španìlsko
Španìlsko
Švýcarsko
Švýcarsko
Švýcarsko
Švýcarsko
Thajsko

èeština
èeština
èeština
èeština
èeština
èeština
èeština
èeština
èeština
èeština
èeština

francouzština
francouzština

nìmèina
francouzština

angliètina
èeština
èeština

nìmèina
chorvatština

èeština
italština
nìmèina
angliètina
èeština

nìmèina
italština
èeština

nìmèina
nìmèina
nìmèina
nìmèina
èeština
èeština
èeština
èeština

slovenština
nìmèina
nìmèina
èeština

nìmèina
nìmèina
èeština

angliètina

nìmecko-èeský slovník
1999
2000
1999
1996
1998
1999
1999 Horoklub Chomutov
1993
1998
2000
1992
1991
1992 + tur. prùv. a mapa
1992
1994
1999 - prùvodce pro VHT
1995 - kopie
1987
1997
1991 - prùvodce pro VHT
1999
1999
1999
1990
1992
1994
1991 - prùvodce pro VHT
1992
1998 - Rathen und Wehlen
1999 - Tafelberge ...
1998
1992 - prùvodce pro VHT
1992 - prùvodce pro VHT
1991 - prùvodce pro VHT
1990 - prùvodce pro VHT
kopie
1992
1993
1993 - prùvodce pro VHT
1993 - výbìr 4a - 6a
1996 - výbìr 3a - 6b
1990 - prùvodce pro VHT
1999

500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
500 Kè
100 Kè
100 Kè
500 Kè

1 000 Kè
100 Kè 

1 000 Kè
500 Kè
500 Kè
100 Kè
500 Kè
500 Kè
100 Kè
500 Kè

1 000 Kè
1 000 Kè
1 000 Kè

100 Kè
100 Kè
100 Kè
100 Kè
100 Kè
500 Kè
500 Kè
100 Kè

1 000 Kè
1 000 Kè

100 Kè
500 Kè

è. zemì název jazyk poznámka Kè

snad ani nezasloužil. Svatý Petr jakoby to byl tušil, 
tak za chvíli spouští déš•. Tísníme se pod pøevisem a 
èekáme, až to pøejde. Po chvilce naštìstí pøestává, 
takže balíme a vyrážíme k domovu. Jenom LeToš s 
Párkem zùstávají v domnìní, že ještì nìco vylezou.  
Za drobného mrholení stoupáme od Hájovny 
smìrem na Blatno, odkud parádním sjezdem 
pøijíždíme do Chomutova.

Na to, že vèera celý den lilo, to byl dneska 
parádní výlet a každý, kdo nebyl, udìlal velikou 
chybu, protože klíè od skal mám já a hned tak 
nìkomu ho nepùjèím. A jsem zvìdav, jak se vám 
poleze na zavøených skalách.

Jíøa

pokraèování Otvírání skal 2001 ze strany 2

http://horometodika.webpark.cz
http://horometodika.webpark.cz
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Sextenské a Ampezanské Dolomity 2000
tentokrát na kole i lezecky

Více než 10 let jsem tam jezdil za 
vysokohorskou turistikou na „via feratty“.
V srpnu a  záøí 2000 jsem udìlal dvì premiéry. 
Poznal jsem, že tyto hory mne upoutají i zcela 
novými nádhernými zážitky ze sedla horského 
kola a o mìsíc pozdìji z výšky skalních stìn.

Cykloturistické trasy v tìchto 
tøítisícových horách nemusejí být jen tìžké 
kopce pro tvrdé chlapy. Naše parta rùzné 
výkonnosti mìla ve „vínku“ jednu filosofii - 
jedeme se projet a kochat krásou hor. Nasedali 
jsme na kola vždy vysoko v horách a sjíždìli 
desítky kilometrù dle odhodlání a volby 
úèastníkù. Po silnièkách nebo zásobovacích 
cestách a mnoha cykl.asf.stezkách, v údolích 
podél øek, jezer, v sevøení vysokých hor. Kdo 
mìl na víc, dal si nìkterou z nabízených 
variant pøes høeben, nebo znaèenou cyklotrasu 
vysoké nároènosti. 
        Zaèínali jsme stezkou po bývalé železnici 
z Toblachu pøes Cortinu d´Ampezzo až do 
Pieve. Pokraèovali prohlídkou a sjezdem od 
dominanty Tre Cime di Lavaredo okolo 
høebene Marmarole, s nocemi v krásném 
kempu u jezera Centro Cadore. Po krajináøské 
euforii a cyklostezkách ze sedla passo Rolle až 
k Trentu jsme se pøesunuli do údolí Val di Sole 
- za horský masiv Brenty.Údolí, kde je na 20 
tras pro bikery i odpoèinkové jízdy, dole s 
peøejnatou øekou pro rafty. Ale my poznávali 
dál. Z vysoko položeného centra Dolomit 
Brenta - Madonny d´ Campiglio stále dolù po 
cyklostezkách až na jezero d´Idro a další den 
pøes „kopec“ 1000m sjezd k nejvìtšímu 
italskému jezeru Lago di Garde (50 x 17,5km). 
V 50m nadmoøské výšce je jako u moøe. 
Koupání, vinice, jableèné sady, malebná 
italská mìsteèka a jejich ulièky. Vše jsme 
završili poslední den zábavným nebo vodním 
parkem, nebo cyklotrasou na kole do Verony. 
650km za týden v sedle kola, pøevážnì s 
kopce, s jedním deštivým dnem, to je naše 
bilance a spokojenost všech, „tìžkých“ i 
„amatérských“ bikerù. I s nejmenovanou CK 
doporuèuji všem.

Horolezecké Dolomity, to je zase 
jiné „kafe“. Záøí je pro nì ideální, i když je v 
noci chladnìji a je kratší den. Spali jsme pod 
stany „na divoko“, koupali se v ledových 
potocích, zkoušeli jak uspìje naše fyzièka a 
lezecké umìní na dlouhých cestách ve 
vápenci. 

Rozlezli jsme se na krásné „skalní 
tìlocviènì“, kterou nad Cortinou d´A. 
nazývají Cinque Torri (Pìt Vìží). Je zde veliký 
výbìr cest všech obtížností, nejvìtší vìž má 
výšku 100m. Krásné, technické, vìtšinou 
dobøe odjištìné lezení. Orientace dle nákresù v 
prùvodci je celkem bez problémù (zakoupili 
jsme jej do knihovny Horoklubu). Obtížnost 
dle stupnice UIAA. Ale zde i jinde doporuèuji 
dojiš•ovat se osvìdèenými stopery a frendy, 
ale i hexcentry místy dobøe založíte. A dvojité 
lano radìji vemte. Padají šutry a èlenité cesty 
mívají dost ostrých hran. Slanìní 30-50m 
„luftem“ je také èasté. Nìkde lze i sejít, 
pohodlnì, ale dlouze - v lezeèkách nedobøe. 
Jako my po vylezení 1.pilíøe Tofany di Rozes 
(è.30). Cesta krásná, obtížnost za 5, 300m, 14 
štandù. Ale sestupovali jsme za tmy. Podcenil 
jsem pár základních pravidel, která všichni 
známe - brzy nastupovat ; lézt ve dvojici je 
rychlejší než ve tøech;  je dobré, když se lezci 
ve vedení støídají a nemusejí pøebudovávat 
štandy a materiál; neotálet - vždy• jde o èas; 
vždy tì nìco zdrží, tøeba jednu délku se 
„práskneš“. S sebou vždy batoh se zákl.vìcmi 
a boty na sestup, i dlouhé smyèky „pytlice“ se 
mohou hodit. Bylo to pouèné, ale jsem rád, že 
jsem tu cestu šel. Vstávejte brzy, nebudete mít 
nikoho nad sebou a nebude na vás házet šutry, 
jako na nás, vìzte, že se trefí, jako do nás.

Nechali nás dospat na rif.Dibona, 
pøišlo to vhod, hlavnì sprcha. Ale popravdì, 
pøi spaní ve stanu je vìtší klid. Den jsme dali 
odpoèinkový, což pøedstavovala krásná a 
technická cesta za 4+ na vìž Falzaregoturme 
(è.27). Nádhernì znaèená (po zelené barvì), 
odjištìná, výbìrová, 7 délek, 150m. Jenom 
slunce nám trochu nepøálo a u každého štandu 
jsem „klepal kosu“. Další noc byla pod 
sk.Cadini a Tre Cime. Protože jsme na Cadini 
nemìli prùvodce, vybrali jsme si z knihy na 
rif.Fonda Savio na „zdomácnìní“ jednu starou 
a lehkou cestu za 3-4. To nebylo dobøe. Po 
trpké zkušenosti varování. Nelezené, i lehké 
cesty na jižních stìnách jsou èasto jako ta naše. 
Rozebraný kamenolom, nejištìný a nehezký. 
Na celé cestì jediný rezavý nýt a potìšující 
støíbrný kroužek na slanìní. A vy nic 
nezaložíte, nebo• „vše jde s vámi“. 

Zato na vedlejší vìži jsem si po 
deštivé noci vychutnal cestu za 4- 
„Mazzorane“ na Torre Wundt 2517m (výbìr 
è.39). Jen chvilka nepozornosti a šmatlavých 
prstù mne stála karabinu, cinkala pøi pádu 
dolù, jako by se mi smála. To nauèí .... Úlek z 
jiného psychologického soudku jsme si 
vybrali den pøedtím pod nástupem této cesty. 
Nezkušení lezci nám z horních partií (200m) 
shodili na hlavy pár šutrù. Když se se svistem a 
dutým pleskáním zarývaly do trávy okolo nás, 

zezelenali snad všichni. To není, jak se s 
oblibou øíká, objektivní nebezpeèí, to je 
nepozornost tìch nahoøe.

Pøestože i zde, v prostøedí tìchto 
nádherných skalních dominant Tre Cime a 
gr.Cadini, bychom mohli být týden i déle, 
chtìli jsme vyzkoušet další vìže v jiných 
skalních scenériích. A pøemístili jsme se 50km 
na JZ za nejvýše položené silnièní sedlo passo 
Pordoi 2242m n.m. Ráno bylo krásné, když z 
mléèného oparu vystupovaly do èervena 
vybarvené vrcholy Sasso Ljungo a Sasso 
Piatto, daleko na obzoru høeben Rosengarten. 
A pøímo nad námi Sella. Nejvìtší náhorní 
plošina v Dolomitech, ohranièená kolmými 
200m vysokými stìnami. Nad sedlem Sella z 
ní vystupují tøi velké vìže. Ve výbìru jsou na 
nì tøi cesty. Všechny cca 5 st.obtížnosti. A 
všechny krásné. My jsme si s Tomášem zvolili 
tu na tøetí vìž Selly 2688m - „Vinatzer“, 300m, 
13 délek za 5+. V polovinì cesta protíná 
šikmou rampu, po které vede sestupovka. To 
tìžší je za námi, je 14,00hod., a ve zbývající 
trase na vrchol je tìžká jen následující délka z 
rampy. 10m v hladké stìnì úzkou spárkou pod 
støechovitý pøevis. To je to 5+. Zmákli jsme to, 
i když jsem si klouby málem vykloubil. A teï 
jen vzhùru za 4 až 3 a dolezem na vrchol za 2. 
A zde jsem „zapytlil“, v lehkém terénu jsem 
neodboèil a dostali jsme se pod vrchol z jihu. 
Èekal nás pøekvapující dolez v kolmé stìnì 
bez pøehánìní za 6. Dvì skobky, pak nic. Tu 
druhou jsem vyzkoušel 3m letem, když se se 
mnou v tom „nicu“ nad ní vylomil chyt. Užili 
jsme si, ale zdrželo nás to. Navíc 300m sestup 
z vrcholu je trochu cik, cak rébus. Hned v 
horní partii nás svedla krásnì vyšlápnutá 
stezka na jejímž konci byly dvì „pytlice“ do 
60m „díry“. Po rampì jsme už šli za tmy a tím 
další slaòování úzkou tmavou roklí nabylo 
chuti dobrodružství. Protože jsem ve tmì 
nenašel další slaòák, stálo mì to krásnou 
„pytlici“, za kterou jsme sjeli 60m na su•ový 
kužel k batohùm. Dvojité 60m lano opìt 
prokázalo, proè je ho v horách tøeba (i když se 
obèas kroutí a plete). Také už nejsem tak 
rychlý. Tu první a druhou vìž dáme pøíštì. A 
také vìže Vajolett v Rosengartenu, byly na 
programu v sobotu. Jenže pøedpovìï poèasí 
nás ještì veèer pøesvìdèila k návratu domù do 
Èech. A opravdu lilo. Mobily jsou v tomto 
pøípadì velmi dobré, jenom je tøeba se je 
nauèit používat a nemít vybité baterie.

Bohouš s par•áky
Tomášem a Standou

http://horometodika.webpark.cz
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Balada o jednom kroku
Inspirován sérií èlánkù Kosti 

Makovce jsem neodolal, abych vám 
nevylíèil drama nìkolika extrémních 
krokù, které jsem okusil na vlastní 
kùži. Navzdory všem moderním 
trendùm lezení v pøevisech za 
anatomicky upravená madla, lezu 
zásadnì kolmé stìny za øezavé 
škrabky, krvelaèné spáry všeho druhu 
nebo krystalická plotnová struhadla. 
J s e m  t o t i ž  „ O p a è n í k “ ,  
nejnebezpeènìjší z indiánských 
váleèníkù. Bohužel vìtšinou sám vùèi 
sobì. 

Tak se stalo, že v jedné 
lezecky svìtoznámé díøe na jihu 
H i spán ie ,  s t o j ím  u  nás tupu  
fantastického rajbáku. Pár kilákù dál 
trénují tendenèní zbabìlci bezpeènì 
zajištìné stropy, hlavnì nìjaké Kous 
Kous nebo Kokos. Nevím pøesnì, 
prostì nìjaký osm-cé. Já tu však mám 
svùj rajbák, který je sice jen 15m 
vysoký, ale úžasnì hladký. Jako když 
s i  h u b u  o h o l í t e  è t y ø b ø i t ý m  
Wilkinsonem. Tenhle sektor jsme 
dùvìrnì pøejmenovali na Los 
Cocotos. Máme ho rádi, lezeme tu už 
pátý den a všechny lehké cesty jsme 
už vystøíleli. Podle prùvodce mì èeká 
nìco mezi 6a+ a 7b+. To záleží na 
tom, kde skuteènì jsme a to je to 
jediné, co nevíme. Vèera veèer jsme 
trochu pobafali nìco málo gandži a 
mì to vyneslo nového spolulezce. 
Alda z Mexika, je vynikající technik a 
trpìlivì snáší mé plotnové muèení. 
Domlouváme se anglicky pomocí 
dvou slov. Jak málo staèí k domluvì, 
páni poslanci! 

No, a tak, když mi je jasné, 
že absolutnì nevím, jak se dostanu ke 
druhému nýtu, zaèal jsem sérii mnì 
doposud nevídaných pohybù. Hnán 
touhou ukázat vzdálenému cizinci, že 
Èeši nejsou žádný oøezávátka (zvláštì 
z našeho Horoklubu) a vidinou 
pøistání mezi kamínky pátéøáèky, 
jsem si vsugeroval, že nejde 
spadnout. Z nástupového špièáku 
jsem cvaknul první nýt, jehož funkce 
je asi ta, že si v nìm odložíte jednu 
pøebyteènou expresku. Ruce jsem si 
opøel o plotnu v pozici nad hlavou, 
aby mi nepøekážely ve výhledu na 
nohy a dopadištì. Polodynamicky 
jsem nakroèil levou nohou s 
vytoèeným nártem o 90° do 
sokolíkového odštìpu a pravou nohou 
jsem køížovì pøešlápnul o dalších 
pùlmetr výš doleva na stejnì blbì 
vytoèenou šikminu. Následuje døep 
na skuteènì jedné noze. Ruce totiž 
stále trèí nad hlavou a levá noha se 
pochopitelnì zvedá souèasnì s 
døepem. Levou nohu jsem velmi 
pomalu obloukem položil na pravou a 
zatížil. Ironicky mì napadá hláška. 
„Ta spodní byla moje, vole!“ Alda ani 
nedutá a zírá, co bude. Jeden blb si 

totiž stojí na svojí vlastní noze, 
umístìné patrnì na jediném stupu v 
cestì, bez rukou, a hrozí mu co 
nevidìt podlaha. Ale to jsem ještì 
nevytáhnul svùj poslední trumf. 
Spodní nohu jsem pomalu kývavým 
pohybem do strany vysunul a rázem 
stojím opìt na jedné, tentokráte levé 
noze. To už Alda nevydržel, a zavolal  
svého španìlského pøítele Òagiho, 
coby chytaèe. Jenže já už byl v cílové 
rovince. Na tøení jsem nakroèil 
pravou nohou, polodynamickým 
døepem se vyšvihl a ruce koneènì 
chytly nìjaký ten neh•ák. Alda bruèí 
nìco zespoda jako že good, nebo god 
(dobrý nebo panebože) a já po chvíli 
koneènì cvakám druhý nýt a øíkám to 
svý. „Tý volééé, tý p…., to bylo 
tìžký!“ Taky dìkuju Òagimu za 
chytací podporu. 

Po tomhle boulderovém 
nástupu, jsem zbytek cesty prošel jak 
rùžovým sadem, aèkoliv, soudì podle 
druholezcù, to zadarmo taky nebylo. 
Pøi cvakání øetìzu jsem si vzpomìl na 
jedno internetový heslo  On Sight or 
Deth. Tak to sedí, na tuhle cestu se to 
hodí. Høebínek mi povyrostl o dva 
metry. Pak ještì o kousek, když 
evidentnì lepší Alda, psychicky 
nezvládnul nástup a cestu zapytlil. 
Òagi se mu vyšklebil, ale Alda to 
pøešel poznámkou. „Jsem zdravý, 
jsem celý, jsem vítìz!“ Musím uznat, 
že na tom nìco je. 

Málem bych zapomnìl 
napsat hlavní údaje, aby se mi vìøilo. 
Cesta byla vylezena mnou, stylem 
OS-kyselý ksicht, jistil mì Alda a 
Òagi, tìžký to bylo jako prase, jak se 
to jmenuje nevím, dívala se na mì 
Petra a Lukáš, Lukáš to pak pøevlál na 
druhým, stalo se to v lednu na jihu 
Hispánie a bylo špica poèasí. 

Z a  v y l e z e n í  v d ì è í m  
neuvìøitelné adhezi mých lezeèek, 
porušenému gravitaènímu poli, mé 
ješitnosti a hlavnì díky Bohu, protože 
jinak si ten zázrak vysvìtlit neumím. 
Ještì jednou díky.

P.S. Adrenalin je jediná 
droga, která stojí za to!

Leonardo da Svinchi

Vèera, témìø po delší pauze jsem si øekl - už bolo dost 
bacilù, je tøeba jít vzhùru, tam pøece žádné nejsou!

Akorát ty nedìlní rána v pìt, to je na pytel, však ještì v 
tramvaji setrvaèností poklimbávám. Z povzdálí 
slyším mumlání nìkolika ranních opilcù, co se 
vracejí z noèního tahu. Pøede mnou se klátí mladý pár 
s kámošem z Ukrajiny. Daøí se jim obstojnì viset na 
tyèi a v tom ten mladej øíká - u nas na Ukrajínì máme 
táky tramváje - ale bolšije, bolšije. Jo, jó, tam maj 
všechno vìtší - je to VELKÁ zemì, ale k nám hold 
rádi jezdí za prací...

No, na koneènou v Horním Hanychovì jsem dojel jen 
já a lanovkáø, co jde na ranní. Zdravím se s ním (už si 
mì pamatuje) a øíká - jó, dnes se mnì do služby vùbec 
nechce ...
Je to zvláštní, nechce se mu, ale musí, mnì se taky 
nechce a pøitom nemusím - co tu vlastnì v té prádelnì 
pohledávám?

Nástupový svah je bahnitý, všude mokro, vlhký 
vzduch, bezvìtøí. Po delším výpadku zas blbne 
dýchání, v pùlce sloup vidím až když stojím u nìj, 
taková je prádelna. Dnes zkrátka neuvidím nic. V 
poslední tøetinì se jde blbì po zbytcích 
zfirnovatìlého snìhu, horní su•ovisko je mokré s 
místy zledovatìlými škraloupy. Asi 50m pod 
vrcholem jsem s sebou práskl do kamení, vstávám 
klátivì jak semafor, už je tu koneènì terasa. Chvíli 
ležím na šutru než popadnu dech, pak když zaènu 
vnímat okolí registruji, že se "cosi dìje".

Jen vrcholová terasa s vìží je nad oceánem mrakù. 
Všude, pode mnou a kolem až k obzoru je bílo, vlny 
se pøevalují velmi zvolna, je jen mírný vánek. Nade 
mnou je druhá "vysoká" oblaènost s kousky 
"modrých trhlin", kterými pár ranních paprskù 
podbarvuje celé "divadlo". Je krásné pozorovat to, 
nikde ani živáèka všude ticho - sám na ostrovì 
uprostøed oceánu. V tom jedna vlna pode mnou 
poklesla a z ní se vynoøil kus "velrybího høbetu" - 
Ještìdského høebene, ale hned zas zmizel. Setrvávám 
déle než obvykle, nechce se mi dolù ...

Nakonec jsem se zas do toho ponoøil po chvíli byl 
dole. U dolní stanice stál venku lanovkáø, dával si 
svojí kouøovku a koukal jak sestupuji. Když jsem ho 
míjel zeptal se: "Vidìl jste to"? Vážnì jsem zakýval 
hlavou a popøál mu klidnou službu - je to zøejmì 
vnímavý èlovìk ...

Zbytek dne jsem byl v pohodì, všechny domácí práce 
jsem plnil svìdomitì a bez odmluvy. Moje "drahá" se 
podivovala a jednu chvíli se i zeptala: “Proè civíš do 
blba a usmíváš se?”

183-tí  výstup na Ješted 18.3.2001

Miloš

http://horometodika.webpark.cz
http://horometodika.webpark.cz


Mantana 2/2001Strana 6 http://www.volny.cz/horoklub

Slavné tlamy
aneb Zapytlil jsem Matterhorn

Grande Salto

Zima jak sviòa, poèasí 
špatné. Tak by charakterizoval 
vývoj poèasí na pøelomu února a 
bøezna roku 1995 sám malý velký 
Dobeš. Coby lezeètí partneøi jsme 
b y l i  s  L e o š e m  v l a s t n ì  
novomanželé. Jako svatební cestu 
jsme si vybrali zimní Matterhorn. 
Vlastnì jsem ji vybral já. Leoš 
teprve pronikal do tajù horolezectví 
a vìøil v mé zkušenosti. Že jsem 
krapet pøestøelil, jsme poznali o pár 
dnù pozdìji. 

Tak jsme jednoho slunného 
dopoledne vyrazili z chaty Hörnli 
prošlápnout stopu na høeben. 
Celkem netakticky jsme vyšli 
pozdì, na rozdíl od Kosti s 
Milanem, a tak se nám sníh lepí na 
maèky, boøíme se místy až nad 
kolena a vùbec je to vopruz. Ještìže 
slunko šajní, aspoò se opálíme. 
První práh jsme zdolali po fixech a v 
levém úboèí høebenu šlapeme až 
témìø do kuloáru, nad kterým se 
høeben prudce zdvihá. Od kuloáru 
nás dìlí pár desítek metrù a my 
v o l í m e  c e s t u  s p o d e m .  
Traverzujeme podél zasnìžených 
ploten. Pod nohama sleduji úpatí 
ledovce. Vede k nìmu pìknej 
tobogán pøes zasnìžené skalní 
ostruhy a prahy. Odhaduji tak 300m 
s promìnným sklonem do 60°. 
Nechtìl bych to sfrèet. Kdo nìkdy 
lezl v maèkách, tak ví, jakej je to 
pakec i na choïáku. My však sólo 
traverzujem po skále, kde to mùže 
být i klidnì za II. Navíc Leoš nese 
bágl a ne lehkej. Takže vážíme 
každý krok. Postupuji první a 
hledám cestu. Témìø na konci 
traverzu, nadosah kuloáru, jsem 
vstoupil na 60° firnovou desku a 
vehementnì  do  n í  nohama 
vykopávám stupy a naviguji Leoše, 
jenž je tìsnì v závìsu. Zrovna když 
se chystal sestoupit ze skalního 
stupnì na firnovou desku, øíkám 
mu: „Dej bacha, je to tu òáký blbý.“ 
Jen jsem to doøekl, už jsem frèel 
dolù. Deska se mi celá rozjela pod 
nohama. Sedím jak idiot na prdeli, 
frèím do údolí a snažím se zabrzdit 
kladivocepínem. První metry jsem 
brzdil tloukem, což popravdì 

nebylo moc efektivní, došlo 
mi to a rychle pøehazuji cepín na 
druhou stranu. Bohužel sníh je 
rozbøedlý a hrot nemá šanci. Navíc 
už mám vysokou rychlost. Hlavou 
mi prolétla myšlenka, že si nesmím 
cvrknout maèkama. Jenže to už 
jsem nohama najel pøímo na balvan 
na hranì menšího prahu a jsem 
katapultován do vzduchu. Hlavou 
mi v tu chvíli problesklo, hlavnì se 
nenapíchnout na cepín. Tak jsem ho 
instinktivnì pøitisknul naplocho na 
hruï, zatímco jsem efektním saltem 
letìl pøes práh. Úžasné štìstí bylo, 
že v dopadu byla velmi hluboká 
závìj a salto vyšlo právì na jednu 
otoèku. Takže jsem do ní vletìl po 
nohou jak do peøiny. Ještì kus jsem 
jel, ale rozpaženýma rukama ve 
snìhové peøinì jsem snadno 
zastavil. Vyhrabal jsem se ze snìhu 
a zjiš•uji, že sníh mám úplnì všude. 
Nejhorší je ten v nose a za krkem. 
Dokonce i zevnitø v brýlých. Nic mi 
není a pøipadá mi to komické, ale 
rázem procitám. Jsem víc jak po pás 
v rozbøedlém snìhu v silnì 
lavinézním svahu. Leoš je asi 20m 
nade mnou ve stejné pozici, v jaké 
jsem ho opustil. Já jsem pøímo v 
jeho jízdní dráze. Když vidím 24 
hrotù jeho maèek, jak se mi šklebí 
do ksichtu, volám na nìj, a• se 
nehejbe a upaluji šikmo vzhùru k 
zaèátku osudného traverzu. V 
hlubokém snìhu nejsem pøíliš 
rychlý a je div, že to Leoš vydržel. 
Nìjak se nám potom povedlo 
navázat a traverz zafixovat. No, a 
pak jsme to šli vydejchat na chatu. 

Leoš øíkal, že když mì vidìl 
frèet dolù, že si myslel, že mu chci 
ukázat nìco nového, co ještì nezná. 
Teprve na chatì mi došlo, jaké 
pekelné štìstí jsem mìl. Mohl jsem 
navždy bivakovat v ledovcové 
trhlinì na úpatí východní stìny. 
Squadra mých strážných andìlù si 
otøela zpocená èela. Ještì je tøeba 
poznamenat, že mì pád dost 
psychicky nalomil, a tak jsme se 
Leošem tohoto roku na vrchol 
nedostali. 
Kokotyho traverz pak sehrál ještì 
jednu dùležitou roli pøi sestupu 

Mekyho a Ferryho, jenž vyèerpaní 
po útoku na severní stìnu ve 
snìhové bouøi utrpìli hodnì 
omrzlin a pøišli o hodnì matroše. 
Ale to užje jiná historie.
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Leonardo da Svinchi

Tak tedy do Jury na vápno - no dobøe. 
Pøedbìžnì se dohadujeme na cca sedmi lidech a dvou 
autech. Po nìkolika planých poplaších, spálených 
poèítaèových sítích a odebraných technických 
osvìdèeních, vyrážíme s Pavlem 6. záøí na sraz do 
Plznì s ostatními. Pavel ještì celý bílý od malování a já 
notnì ztahaný ze služby, nakládáme kolem 19.30 
zbytek - tedy Áju s Monym a Pé•u a již kompletní 
vyrážíme k Chebu na hranice. Poslední hospodské jídlo 
a už z nás pøíliš zvìdavý nìmecký celník páèí, co jsme 
zaè, kam jedeme a co tam budeme vlastnì dìlat. Moc to 
nechápe (pøi mé znalosti nìmèiny se mu ani nedivím) a 
asi proto mu uniká, že se snažím omylem vycestovat na 
pas svého tøíletého synka Adama. S otázkou "Kinder im 
Auto?", na kterou horlivì pøikyvuji (protože netuším, že 
vlastním i svùj pas) nás v klidu propouští na nìmecké 
území. Na první zastávku Weissenstein dojíždíme bez 
zakufrování kolem pùlnoci a ukládáme se k spánku pod 
úctyhodný pøevis.

Ráno je jak vymalovaný, nikomu se z vyhøátého 
spacáku nechce, ale za chvíli pøevládnou základní pudy 
a všichni vehementnì ukájíme hlad z našich 
pøebujelých zásob a už nás svrbí ruce na lezbu. Nejprve 
opatrnì - pùjde to - a každý lezeme kolem 5 - 6 cest 
obtížnosti od 5 do 6+. Potom ještì pøevísek nakonec, 
máme toho dost. Obìdváme a obdivujeme místní borce 
na "Støeše svìta 8-/9" (asi to má natrénovaný) a 
pøejíždíme na Kleine Wacht. Zde každý dáváme opìt 3 
cesty a díky zmìnì poèasí stavíme stany a vaøíme 
vydatnou veèeøi.

A je po sluníèku, støídavì prší, a tak bìhem 
dopoledne pomalu dorážíme na Ittlinger Wand, kde na 
vlhkém vápenci nabuzeni vèerejškem zkoušíme jednu 
7-. Bohužel podmínky dìlají své, Párek leze ONKN a já 
za ním vlaju jako pytel. Chu• si spravím na 5+ kolem 
vosího hnízda, kterou dolézáme za deštì. Honem pod 
pøevis, rozdìláváme oheò, dvojice staví stany a já 
bivakuji. V noci mne okusuje veverka, poté nadávkami a 
házením klackù hrdinnì zaháním vlezlého sýèka.

Tøetí den se pøíliš neliší od druhého - støídavì 
oblaèno. Balíme a padá rozhodnutí pøejet do Rothelfels, 
pomìrnì rozsáhlé oblasti, která slibuje množství cest 
naší obtížnosti (tedy do 6). Po cestì se vìnujeme 
kultuøe a obdivujeme malebný hrádek a kolem 16-té 
hodiny dorážíme na místo, které plnì splòuje naše 
oèekávání. Po nezbytném prùzkumu již za chvilku 
funím v 5+ žlábku a po další 5 se dorážím za Pavlem. 
Mám toho tak akorát a ostatní na tom nejsou jinak. Den 
se nám odmìòuje luxusním bivakem na vrcholové 
plošinì s ohništìm a lavièkami. I poèasí se umoudøilo, a 
tak idylku vkusnì dokreslují poslední lahváèe a 
døevorubecká veèeøe z pronikavì se tenèících zásob.

Poslední den opìt slunce, tahá nás ze spacákù 
a po snídani vábí na stìny. S právem první volby (jsme 
tu prakticky sami) lezeme to nejhezèí, co tu je. Po tøech 
cestách jsme všichni tak akorát a rozhodujeme se pro 
návrat. Ještì koupel v potùèku, aby nás na hranicích 
poznali, a už si to fav•ák mastí na Pomezí. Zde ještì 
zkousnout hodinovou frontu (pøivítání nic moc) a už 
veèeøe v první èeské hospodì. "Tak ahoj a zase nìkdy 
pøíštì", louèíme se v Plzni a v duchu plánujeme další 
akci.

FRANKENJURA 
6. - 10.9.1995

Martin
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