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S OHNEM NA MAMUTA 

Jednou, je to uz  nekolik let zpatky, jsme se 
dostali k nekolika mamutu m. Meli tenkrat 
krasnou tmave nacervenalou barvu, takz e v 
prırode byli urcite nenapadnı. Vsichni s nimi 
byli nadmıru spokojeni, nebylo prakticky dne, 
aby nebyli v cinnosti. Prosli snad vsema 
rukama od detı po dospelý a byli k neutahanı i presto, z e meli telo az  nezvykle 
stıhlý a mekký. Moz na prave proto vydrz eli tolik tyranı. 

Lýta utıkala jako voda v potoce a na jejich vzhledu se preci jen neco 
zmenilo, pred zubem casu neutece nikdo, starı je proste potvora. Tmave 
nacervenala barva ze pomalu menila v nevyraznou az  skoro spinavou. Kdysi 
stıhlý telo bylo mısty, dalo by se rıci, az  otylý, a navıc i pokrytý nevzhlednym 
ochlupenım. Konce chobotu  byly zase naopak nenormalne stıhlý, jakoby se z 
nich vytratil cely z ivot, pripomınaly spıs deravou zpuchrelou dusi nez  cokoliv 
jinýho. 

Pak prisel den, kdy pohled na kdysi krasný kusy byl uz  tatam. Kvapem se 
blız il konec, neco jako poraz ka a pak hrbitov se smutecnımi hosty. Ale cım vıc 
se konec blız il, tım vıc se tomu vsichni branili a porad se snaz ili vse prehlız et, 
preci jen to nenı s nimi jeste tak zly. Pravda byla jinde, teú uz  to bylo jen a jen 
trapenı, zbytecný prodluz ovanı davno probehlýho konce. Pak prisel den, kdy 
je videl Fery a nemohl nase pocınanı pochopit, neustale kroutil hlavou a oci 
obracel v sloup. Oplatkou mu byl ňsmev, samozrejme mylny, ale jeden den se 
objevily na tele praskliny a dalsı Feryho ňsmev zpu sobil, z e jsem konec sam 
uznal a zacal shanet nejaky ostry nu z . Konec musı byt rychly. Nu z  nemel 
nikdo, takz e prisel na radu ohen, ktery sice neznamenal rychly konec, ale 
lepsı alespon nejaky konec nez  z adny. 

Po nekolika letech byla znicena skvela lana od Mamuta, protoz e oplet uz  
byl chlupaty jak koz ich lednıho medveda a navıc v nekolika mıstech nahrnuty. 
Na nekolika mıstech se uz  objevilo jadro lan pletený ze svetlych, skoro az  
bılych pramenu . Je sice pravda, z e lezec by nemel padat, takz e to lano nenı 
tak du lez ity, ale ono se normalne pada a dobrý lano je jedina sance, jak se 
nezabıt. Dıky Fery. 

[ honza] 
 

 

25. Í  26.05.2002 
LETNI METODIKA  

Pokracovanı metodickych dnu  
navazuje letnı metodikou na Borni, 
ktera bude pro nekterý novacky 
zaverecna k zıskanı pru kazu C HS. 
Letnı metodika je opet dvoudennı a 
bude se konat na louce taboriste pod 
jiz nımi stenami, takz e veci na 
prenocovanı s sebou. V naplni letnı 
metodiky budou zaklady o pocası, 
orientace v terýnu a na skalach, 
postupový jistenı, vystroj, vyzbroj, 
chranena ňzemı, klasifikace a 
samozrejme kaz dýho ceka jiz  snad 
oblıbeny test teoretickych znalostı. 
Hlavnım zaverecnym krokem 
novacka pak bude vylezenı predem 
stanovený cesty, kterou nejen najde 
a popıse podle pru vodce, ale vyleze 
ji na prvnım konci pod dohledem 
nekterýho z instruktoru . Du raz bude 
kladen na postupový jistenı, jistıcı 
stanoviste (stand) a bezpecný 
slanenı.  

 
§ Vyzbroj : kaz dy vlastnı sedak, 

prsak, lano, karabiny, smycky 
(prilbu zapu jcıme) 

§ Vystroj : kaz dy vlastnı 
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L E T O S E N I   III. 
 
Babı lýto pomalu koncilo a dny byly stale kratsı, kdyz  

jsme s Letosem vyrazili na Jezerku. V týhle, pro me celkem 
neznamý oblasti, jeste jsou technicky lezený cesty, coz  
lakalo Letose a moz na by se i nasla nejaka linie rıkajıcı si o 
prelezenı. Nasım cılem byl skalnı ňtvar Strecha a cesty 
v jeho jiz nı, ňdolnı stene. Zacali jsme v ceste Jiz nı stena 
stredem za V A1 a sportovnı vystup v touto cestou byl 
slibnym zacatkem i varovanım. Hned prvnı skoba zu stala 
Letosovi  po zkusebnım zaviklanı v ruce. Pri sestupu 
z vrcholu mne na prvnı pohled padla do oka linie v pravý 
casti zapadnı steny. Vlevo od z lutýho, vydrolenýho koutu 
se tahlo melký, nevyrazný vhloubenı prechazejıcı ve 
vytlacujıcı zarez a logicky pokracujıcı stenou az  na vrchol. 
Nepoucen zkusenostı z minulych Letosenı jsem po zelený 
plotynce nastoupal pod vhloubenı, oblezl brızku ktera nesla 
vytrhnout ani ulomit a dostal se az  pod zarez. Cestou jsem 
shodil par volnych kamenu , byl nejvyssı cas zaloz it 
postupový jistenı. Pravou rukou jsem drz el hrot sloz eny 
z mozaiky nekolika desıtek sutru , to celý na odstepu a vys 
nic. Obhodil jsem hrot smyckou, za odstep pridal 
mikrofrienda a celý to utesnil stoperem. “Kruh,– prolýtla mi 
hlavou vzpomınka na Perstejn a vydal se do zarezu. Kdyz  
jsem nad nej dostal ramena, odslapl jsem si doleva na 
prılepek. Nejprve jsem ho opatrne zatez kal spickou 
lezecky, pak celou vahou. Trochu se odrolil. “Letosi, asi se 

to bude sypat, dej pozor Řor-or-or.– Drc, drc. Ani jsem to 
nedorekl a uz  jsem si to valil dolu . Krup! Tak ta brızka uz  tu 
prekaz et nebude. Pak trhnutı. 

Letos me dobrzdil pres ten obhozeny hrot, na ktery bych 
nevsadil ani petnık.  S vedomım tutovýho jistenı pod sebou 
uz  ten vylez byl o mnoho lepsı, ale cesta Adrenalin nas 
jeste docela proverila. 

  Vyz dımal jsem celenku a tricko a zpatky do jiz nı 
steny. S vyrazem hrace pokeru Letos nastoupil do Jiz nı 
steny previsem za VI A1. Oznacenı  “impozantnı“ pouz ıvam 
pro cesty, který jsou pro me nelezitelný. Ta previsla spara 
si to oznacenı zasluhuje. Ale jistic nesmı podryvat 
odhodlanı prvolezce. Naopak. Jeho ňkolem je prıtele na 
lane povzbudit. A tak jsem, hned jak Letos dal do vylezu ze 
spary frienda a stopera, zvolal: “Kruh, friend a stoper, to je 
kruh Letosi!– Chapajıcı ňsmev byl na dlouhych ctyricet 
minut poslednı. Vıc nez  pu l hodiny vycerpavajıcıho, 
krvavýho boje v previslý spare a oblinach nad nı. Boje bez 
odpocinku pod neuveritelne vytlacujıcı strechou, boje bez 
moz nosti se postavit, vytrepat ruce, uvolnit napetı svalu . 
Pozdnı odpoledne se menilo v podvecer, zacınalo se serit. 
Nebyla jina moz nost, na radu prisla smycka a technický 
lezenı. Obtız nost týto cesty jsem si plne uvedomil, az  kdyz  
jsem v nı o chvıli pozdeji v duchu prodaval vsechen matros 
do bazaru. V hustý tme jsme se prodırali lesem, klopytali a 
klouzali smerem k tusený hajovne a autu s vedomım, z e 
Velka Vyzva stale ceka ve skalach na Jezerce. 

 [bronek]

 

P E R S T E J N 
podzimnı metodicky 

den Horoklubu 
Byli pozvani vsichni clenový 

Horoklubu, kterı plnili metodiku 
k zıskanı horolezeckýho 
pru kazu C HS a nemeli splnena 
nektera kriteria. Pozval jsem i 
mladý lezce z krouz ku tzv. “na 
cumendu–. Ti, kterı prisli, nejen 
z e lecos videli, ale nakonec si i 
nekterý disciplıny sami 
vyzkouseli. Prıstı rok jiz  budou 
mıt “natrýnovano–. Napr. 
PRELANENI  z masivu na vez , 
ve 40m vysce vyz aduje nacvik 
nejen techniky, ale i psychiky - 
aby strach z vysky neovladal 
mu j mozek a moje cinnost na 
lane byla zcela promyslena a 
v klidu.  

Soubez ne s novacky 
provadeli vycvik hasici- 
zachranari. A jako netradicnı 
hostý na metodickým dnu byla 
zachranarska skupina se psy. I 
na fotografiıch je videt, z e psi, i 
kdyz  se museli sverit do rukou 
svýho pana pri manipulacıch ve 
40m vysce, byli naprosto 

poslusnı na slovo a ukaznenı. 
Jiny pes by se nad tou “dırou– 
zjancil.  

Na velkým masivu byla pro 
novacky pripravena trasa 
v kolmý a previslý skale. Ta 
mela slouz it k nacviku pohybu 
horolezcu  pri zachranarskych 
akcıch nebo v lezeckych 
cestach ve vysokych horach. 
Lezec musel svırkami 
“vyj¨marovat– po lane asi 10m 
vysoko, zajistit se, vyrobit 
kladkostroj a vytahnout k sobe 
batoh. Potý vodorovnym 
traversem ve visu po lane 
prelanit opet i s batohem a 
slanit (spustit se) k zemi. 
Zachranari toto provadeli se 
psy. 

C lenový krouz ku dnes majı 
za sebou nacvik peti zpu sobu  
slanovanı a nekolika zpu sobu  
sebejistenıpri slanovanı. Je 
mnoho zpu sobu  slanovanı 
pomocı ru znych technickych 
pomu cek, který pouz ıvajı 
rozdılne sportovnı lezci, 
zachranari, jeskynari, nebo 
nouzový zpu soby - vsichni.  

[ bohous ]  
Podzimnı metodika v Perstejne 
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Tak tu mame druhý vydanı horolezeckýho pru vodce po 
nepıskovcovych skalach severozapadnıch C ech. V cem je 
novy, oproti prvnı edici, kterou jsme do obehu vrhli na 
podzim 1999? Na prvnı pohled je to tvrda vazba s fotkami 
krusnohorskych skal na zadnı strane obalky, a taký trosku 
ztloustnul za ty dva roky. Nenı divu, vz dyŠ pribylo nemalo 
cest i skalnıch oblastı. 

Popravde receno, ocekaval jsem, z e se po prvnım 
vydanı pru vodce s prvovystupy v masovým merıtku 
prestane. Kupodivu nestalo se tak. Touha nalýzat nový 
smery u nekterych “Skodicu – hluboce zakorenila a u 
nekterych nabyla az  patologickýho charakteru. Neprımym 
du sledkem je druhý vydanı vyse zmınenýho pru vodce, 
který je momentalne v prodeji v lezeckych kramech na 
severu C ech.  

V nasledujıcıch radcıch se pokusım strucne 
sumarizovat novinky ze skal, který mame (Horoklubaci-
Chomutovaci) na svedomı od prvnıho vydanı pru vodce. O 
mnoha prvovystupech vım jen z doslechu, o nekterych 
nevım vu bec a zmapovat cinnost nası velmi plodný 
kvakerský sekce je pouha SCI-FI.  

 
Krus ne  hory 

Zacatek sezony 2000  odnesla Jiz nı vez  na Jedlaku, 
kde jsme  s brachou a Betou prelezli dnes jiz  znamou cestu 
ýNa plny  pecky 7á. Nasledujıcı den na vedlejsım kopci na 
Jezerce padla 25 dlouha brutalnı spara s prıznacnym 
nazvem “Surova 7/7+á, jez  zdobı Jezernı stenu    (nejlepsı 
lezecky ňtvar na Jezerce). Tento kratky vypad 
predznamenal dalsı zajem o Jedlak, Jezerku a Krusný hory 
vu bec. Du kazem je nase kvetnova navsteva na Jiz nı vez i 
na Jedlaku, kde jsme s Letosem, Chosým a Marjanou 
udelali velmi pekný dlouhý  stenový linie ýCesta za ocean 
6+á a ýVarianta Skyhooking 6+á.  

V cervnu jsem opet oŠuknul Jezernı stenu a vysledkem 
je cesta ýBratrokradez  6+á. Bracha se k nı moc nemel, tak 
jsem mu ji proste vyfoukl. Pri prvnım rocnıku Baltazar Cup 
v cervenci týhoz  roku jsme se vratili pod Jezernı stenu 
v silnejsı sestave (Chosý, Kopejtko a ja) a vysledkem je 
cesta ýCela nakrivo 8-á,  kterou nam vsak musel dolýzt 
Kopejtko, jelikoz  to pro nas bylo prılis velký sousto. 
V tentyz  mesıc jsme rovnez   na týz e stene prelezli starý 
hakovacky Ranvej 7 (Chosý) a Hansova spara 6 (ja).  

Kopejtko si zde rezervoval nejextrýmnejsı cast steny a 
rozdelal sportovnı cestu - projekt, ktery se bude zrejme 
pohybovat kolem 9 stupne. Pravdepodobne je to prvnı 
sportovnı cesta na Jezerce (delana shora).  

Krome vyse zmınenych cest vznikly v Krusnych horach 

v pru behu roku spousty boulderu  a kvaku , jez  ma na 
svedomı nase kvakerska sekce pod vedenım Parka. Tady 
je na mıste vnýst trochu svetla do temnych sıtı 
kvakerskych. Vetsinou se jedna o kratký solo-cesty do 4. 
stupne obtız nosti aleŽ ! Charakter cest povetsinou 
vystihuje jejich nazev. Napr. ýHlinomazá, Prasolez, 
Humo znı, atd.á Takz e mnohdy nenı na skodu pracovnı 
odev, pracovnı obuv (nejlýpe holinky), motycka, hrabicky, 
sekacka od Mountfielda, pila (Husquarna) a jiný rekvizity. 
Pozor, nekterý cesty jsou extrýmne nızký! Obtız nost 
boulderu  zalez ı na tom, kdo je delal. Treba Meky mi na 
poznamku, z e umı pocıtat jen do ctyr odvetil: ýTy vole, 
vz dyů je to v lese, to nemuz e bejt sestka. Kdyby to byla 
sestka, mohl by ses zacıt bat a spadnout. Tak je to jen 4+, 
ne?á Tak vznikla MLK Ř Mekyho lesnı klasifikace.  Parek 
umı pocıtat do 5+, i kdyz  parkrat jsem i sestku videl a 
musım rıct, z e jeho klasifikace sedı asi nejlýpe. No a 
kapitola sama pro sebe Ř Kopejtko. Zavodnı chrt obcas da i 
7-. Ale z e spadnete z jeho sestky se bat nemusıte, protoz e 
se ani neodlepıte od zeme. Na to vemte jed. Tım jsem vam 
chtel taktne naznacit, z e Fred Nicole by si na nasich 
boulderech asi blahem nechrochtnul a tak pokud nejste 
recesistý anebo kochaci, radsi nase bouldery vynechte. 
Jeste by vas mohla na tech osipkovanejch suŠoviskach 
kousknout zmije a sami dobre vıte, z e sýrum nenı dnes 
k manı.  

Co nove ho ve skalach na 
Chomutovsku? 

 

Dne 18.5.2002 se kona 
12-ti HODINOVKA 

NA BORENI, 
kterou porada Pepık Zizka. 
Sraz vsech chtivych hltacu 
lezeckych metru je v 7 hodin 

na taboristi pod jiznım 
prostorem. 
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Rok po tý behem sezony 2001 se v Krusnych horach 
delaly cesty jak na bez ıcım pasu. Dokonce i nekolik novych 
skalnıch minioblastı bylo vyhrabano z mechu a listı. Letos a 
ja jsme v dubnu udelali v nekolika vlnach kobercovy nalet 
na opomıjený Kalecký skaly, kde mısty 15m vysoký steny 
provokativne zely prazdnotou. Vytvorili jsme zde spoustu 
dlouhych logickych liniı. Z tech nejlepsıch stojı za zmınku: 
ýUtrpenı mladeho Dvoracka 6+á, ýCesta po ky lu 6-á,  
ýRocnık 1998 6+á, ýStrz ena 6-á.   

Stara laska nerezavı a tak se Jiz nı vez  na Jedlaku taký 
dockala prıru stku. Bracha a ja jsme v zarı vytycili v severnı 
stene týmer idealnı diretku ýSuperskyhooking 7-á  Za 
zmınku stojı taký esteticky pritaz livy obelisk (5-ti metrovy 
balvan) za Jiz nı vez ı, na ktery jsme s Parkem vybojovali 
poctivou mikrocestu s mizernym dopadem ýObelisk 6+á 

Nejbliz sı (pro me) kvakerska oblast Ř Zamecka obora 
dostala na podzim svu j prvnı nyt. Na Trampský skale jsem 
totiz  za vydatnýho porvavanı houbaru  prehlemznul kratkou 
krystalovou plotnu a tak vznikla cesta ýHoubarska 7-á. 

Skaly nad Vysokou Jedlı jsou novou skalnı minioblastı, 
kterou jsem objevil na jednom cyklocundru. Podle me je to 
kolma hlına, avsak s nadhernymi rozhledy do ceskýho 
vnitrozemı. Vrchnı kvaker Parek s Atomem se do týto 
oblasti zamilovali a mluvı o nı v superlativech. Vysledkem 
je mrak boulderu  a zejmýna ňctyhodna nebezpecna cesta 
ýCinkanı prsty nku 6á. Nechapu, jak to mohli prelýzt a 
nezrıtit se s celou skalou do ňdolı. 

Samozrejme z e v pru behu roku vznikla opet pekna 
parta boulderu  (tım myslım i kratkych lehkych cest) po 
vsech sutrech Krusnohorı jez  ma na svedomı opet nase 
kvakerska sekce. Tentokrat vsak pod vedenım Letose, 
ktery nekompromisne svrhnul kvakerskýho krale Parka. 
Mimochodem, Horoklub dokonce uvaz uje o vydanı zakazu 
vstupu Letose na hrbitov, jelikoz  se obava ostudnýho 
precedensu Ř oboulderovanı nahrobku . Horam zdar! 

[Leonardo da Svinchi] 
Pokracovanı prıst…  ...

 

Nenı lepe k holici? 
Je jiz  kaz dorocnı tradicı, z e 

s prıchodem jara vrha se metodik a 
instruktor v jedný osobe Bohous do 
praktickýho nacviku horolezeckych 
dovednostı s krouz kem mladych lezeckych 
nadejı. Vz dy pred vyjezdem do volný 
prırody opakujı se s nemilosrdnou 
pravidelnostı testy novych i starsıch clenu  
detskýho oddılu z cinnostı jako 
napr.bezpecný slanenı  s jistenım, 
presedanı na druhý lano, jistenı prvo i 
druholezce a mnoho dalsıch velmi 
potrebnych znalostı. Nutno podotknout, z e 
za obdobı, který jsem mel moz nost toto 
Bohousovo ňsilı sledovat (cca 2 roky), 
doznali nekterı jedinci velmi solidnıch 
vedomostı i lezecký sikovnosti. Jednım 
z nejlýpe vedomostmi i praxı  vybavenym 
clenem krouz ku je bezesporu Iveta, spıse 
znama pod prezdıvkou PIvetka. Vsechny 
teoretický znalosti sype z rukavu tak, z e 
zahanbı nejednoho dospelaka, do nacviku 
praktickych dovednostı se vrha s vervou 
sobe vlastnı a vz dy naplno a po 
hlave.Doslova a do pısmene. 

Pri lonský jarnı metodice stala o 
odskok do ferratický brzdy tak moc, z e si 
zapomnela dat vlasy do gumicky a po 

hlasitem oznamenı  ,,DU ““ se ozvalo 
men…  hlasite eee a nase PIvetka visela za 
vlasy ve ferratický brzde a jen dıky 
rychlemu zasahu Mekyho a n… kolika 
dalsıch prihlız ejıcıch nedoslo ke 
skalpovanı casti kaderı. A Bohumil m… l 
hody! Kolikrat jsem vam rıkalŽ Na co 
myslıs kdyz Ž   Buú rada z e to dopadlo 
jenom takhle atd.atd.Samozrejme se lekl 
jako my vsichni a patricne PIvetce vycinil. 
Myslım pravem. A PIvetka chodila týmer 
rok vzorne s culıckem, jak to ma byt a nic 
se nedelo. 

Az  teú- zjara.Bohumil zahajil jiz  vyse 
zmınený opakovanı a proverovanı. Jednım 
z bodu  zkousenı bylo i obrusovanı hran 
strach v alpským traverzu. I zbudoval jsem 
ja a Jadro traverz naprıc telocvicnou, 
pristavil vysuvny z ebrıcek do vyse 9,5m 
nad podlahou a trada  po lane dolu. Dobry, 
odzkouseno, pripraveno. Deticky se 
postupne splhaly  ke stropu a s vıce ci 
mýne vyvalenyma ocima se odevzdavaly 
do mý pýce a Boz ıch rukou. Pricvaknout, 
zajistit, poucit a jedem. Vsechno dobry? 
Jo! Tak dalsı! A tak to slo raz na raz Az . Az  
stala na z ebrıku vedle me PIvetka; dıte 
skakajıcı, padajıcı, zavodıcı takrka idealnı. 
Pricvaknout, zajistit, poucit aŽ vlastne po 

pravde poucit preci netreba, PIvetka uz  to 
zna delala to uz  X-krat. 

Ž  a po hlasitem oznamenı  ,,DU ““ se 
ozvalo men…  hlasite eee a nase PIvetka  
zastavila v poslednı tretine alpskýho 
traverzu. Resume: spalena ruka, 
pripecena zada a velmi kvalitnı rucnı Ř 
vlastne vlasova brzda v kladce a jen dıky 
rychlemu zasahu Honzy a n… kolika dalsıch 
prihlız ejıcıch nedoslo ke skalpovanı casti 
kaderı. A Bohumil m… l hody! Kolikrat jsem 
vam rıkalŽ Na co myslıs kdyz Ž   Buú rada, 
z e to dopadlo jenom takhle atd.atd. 
Samozrejme se lekl jako my vsichni a 
patricne PIvetce vycinil. Myslım pravem. 

A co z toho plyne? Snad jen tolik, z e ac 
se fakticky snaz ıme delat s detmi vsechno 
kvalitne, bezpecne a venujeme jim tolik 
casu kolik jen mu z eme, pres to vsechno 
zbude trochu tý pozornosti i na samotnych 
detech, který se i za cenu par vlasu  ucı byt 
samostatný a venovat se plne tomu co 
prave delame. A ta pozornost a rozvaha? 
Ta by se nezrıdka hodila nekterym i jiz  
plnokrevnym clenu m C HS naprŽ  Ale o 
tom zase az  nekdy prıste. 
 

Ahoj 
[franta novak]  
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HORE ZDAR 
1. Pozdrav lidı na horach z ijıcıch ci do hor prichazejıcıch.  
Lidı, nalezajıcıch v horach poucenı, odpocinek popr. 
vzrusenı. 
2. V kruzıch horolezecky ch termınem HORE ZDAR tez  
oznacovan prvnı vy stup v roce. Horolezecky  zvyk, pri n… mz  
skalnı prıznivci horolezectvı snaz ı se zdolati prvnı den 
v roce n… kterou ze skalnıch v… z ı. 
[toliko Velky OŠaku v horolezecky slovnık z r. 1898, dıl prvnı a jediny A Ř Z, 
str. 327] 
 

Uplynulo jiz  mnoho zim od doby, kdy jsem s tımto 
horolezeckym obycejem setkal poprvý.  Bylo to 
v Jizerkach.  Od onech casu  rok co rok vyraz ım prvnı den 
v roce vykonat nejaky ten vystup a zapsat do vrcholový 
knihy to prvnı, jedinecný Novorocnı HORE ZDAR. 

Pıse se datum 3. ledna 2002 a je tedy nejvyssı cas.  
Zrana mne odvaz ı autobus do Vysoký Pece, odkud jeste 
za tmy vyraz ım na bez kach k ňdolnı nadrz i Jezerı, 
zbudovaný knız etem Moritzem Lobkowitzem v letech 1902 
Ř 1904.  Nedaleko takrka staletý hraze se nalýza skalnı 
vez  XXIII (viz. Pru vodce Jezerka), na kterou hodlam 
uskutecnit svu j letosnı “novorocnı– vystup. Ku hrazi prave 
stoupa panı hrazna na pravidelnou obchu zku, tak se 
davame do reci a stoupame spolu.  Ve dvou se to stoupa 
lıp.  Krom mnoha zajımavych informacı o prehraz ce se taký 
dovıdam, z e na vez i, kam hodlam vystoupit, z ila po mnoho 
let kunı rodinka a hraznı jı proto dodnes nazyvajı Kunı 
skalou. Teplota se pohybuje kolem -10®C a skalisko ma 
snehovou cepici, naraz enou pekne pres usi!  V zime se da 
solıckem dostat nahoru pouze Kutılkovic Severnı hranou.  
Jiz  jsem ji lezl dvakrat, tak vım, co a jak.  Nohy jakz  takz , 
ale chyty jsou zaplneny neprıjemne kluzkym skupenstvım 
vody.  Mnohokrate odskakuji z klıcovýho mısta a pomalu 

se loucım s vidinou tak krasnýho prvnıho letosnıho 
vystupu.   

Panı hrazna ukoncila obhlıdku a pomalu odchazı.  Mam 
poslednı sanci dostat se nahoru s vidinou eventualnı 
moz nosti na pomoc pri nerızeným odskoku z vyssıch partiı 
“steny–. No vida jak to jde, kdyz  pada snıh do bot!  Ani 
nevım jak a stojım na vrcholu vez e.  Mavam panı hrazný a 
mý nitro zaplavuje nevyslovny pocit stestı.  Vım, z e jsem tu 
letos prvnı Ž . a taký asi poslednı.  Na protejsım svahu 
vytlacuje vychazejıcı slunce temný stıny noci a probarvuje 
zasnez ený strane do ruda. Nadherna, neopakovatelna 
chvıle. Vyhrabavam ze snehu vrcholovku, procıtam zapisy 
a zkrehlymi prsty doplnuji ten dnesnı.   

Je vsak treba se zamyslet taky nad sestupem.  Ten je i 
v prıznivejsıch podmınkach dost obtız ny.  Teú je prakticky 
nemyslitelny.  V zasade mam dve moz nosti.  Buú skocit do 
strmýho protisvahu pokrytýho pu lmetrovou snehovou 
pokryvkou, coz  predstavuje asi tak 5 m letu (velice 
hodnotny prvoseskok) nebo preskocit na neprılis 
vzdalenou, avsak pomerne tenkou vetev mohutnýho boku 
a nasledne sestoupit po jeho kmeni.  V lýte bych asi bez 
rozmyslenı volil strom, ale v tom mraze si nejsem jist,  zda 
vetev vydrz ı. Asi ctvrt hodinky “nenucene– balancuji na 
hrane skaliska a  propocıtavam letovou drahu, vybıram 
dopadiste a mnohokrate se shybam do podrepu z e uz  
skocım.  Neco mne vsak vz dy zarazı a tise naseptava 
“jeste ne!–.  Opet tedy uvolnuji krecovite napjatý svaly a 
ňkon opakuji do zblbnutı.  R ıka se tomu taky strach. 

Po nejaký chvıli se presouvam opet k vetvi a zacınam 
propadat jemný panice a litovat, z e jsem si nevzal lano, z e 
jsem sem vu bec lezl a z e jsem idiot a HOP!   Vetev drz ı.  
Jeste ani poradne ani nestojım na pevný zemi a uz  vım, z e 
zase az  tak velkej idiot nejsem, z e lano je desne tez ky a z e 
tenhle prvnı letosnı vystup stal ZA TO. 
    HORE ZDAR 

[parek] 

Je patecnı 12. lednovy podvecer a 
dokonce s predstihem u nası brany 
zvonı Pıtrs s ňsmevem na tvari. Takz e 
rychle dobalit, nahazet veci do auta - 
hlavne nic nezapomenout - a hura na 
cestu. Brzko nasleduje dalsı zastavka, 
pribırame Francıka a pak uz  padıme 
fordıkem smer Praha. 

Kdyz  mne Pıtrs nahodil minuly 
tyden udicku, co treba vyjet na 
Dachstein, okamz ite jsem se chytil. 
V pameti mi vytanuly vzpomınky 
z naseho poslednıho spolecnýho 
pokusu o dobytı vrcholu Dachsteinu ze 
severu z ledna roku 1999: pesı vyslap, 
mnoho snehu, tez ky krysy, du chodci 
predjız dejıcı nas na skialpech, 2 
poctivy bivaky, kousek lezenı z labem 
na Niederkreuz, nekonecny sestup. 
Tentokrat to snad bude veselejsı, 
mame s sebou totiz  ski. 

 U Trnku  prehazujeme veci do 
Romanova fara, napajıme se cajem, 

cumıme do map a hlavne cekame na 
“drogistu Vanka–, az  dorazı ze 
sluz ebky. Zhruba o pu lnoci vyraz ıme 
v sestave Lenka, Roman, Francık, 
Pıtrs a ja ku Hallstattu. Zde parkujeme 
cca v pu l sesty rano. Maly oklepanı, 
posnıdat, prebalit, nahodit batu z ky, 
nasadit pasy a lyz e a rovnomernym 
tempem ukrajujeme prvnı metry tňry. 

Cestou dostava Pıtrs genialnı 
napad, z e si dame variant nastupu, z e 
tuhle cestu uz  stejne zname. My mu to 
odkejvali, coz  melo za nasledek: 
raz enı nekolika set metru  stopy, 
zjistenı, z e tudy cesta nevede, navrat 
zpet na znamou cestu, asi 
dvouhodinový zdrz enı a odcerpanı 
neco sil. 

Pak uz  cesta probıha monotonne 
krok-sun-krok az  k chate Wiesberg 
Haus (1882 m). Zde se ocitame kolem 
15 hod. A jelikoz  jsme docela koz enı, 
rozhodujeme se prespat zde oproti 
pu vodne zamyslený Symony H ẗte 
(2206 m). Bude toho zıtra sice vetsı 
porce, ale zase si dneska pekne 
odpocineme v teple chaloupky. 

Vysedavame v lokale, co to jde, 
usrkavame pivka za 43,- ATS a 
akumulujeme teplo ze dvou radiatoru  
pod lavicemi. Vecer ulýhame a 
okamz ite vytuhujeme. (noc 60,- ATS 
pro cleny OAV) 

Rano se v tom mrazu nemu z eme 
nejak dostat do tempa, ale kdyz  pak 
vyleze mozol a dame za z ebro “na 
spicicku spıcku–, tak je hnedle veseleji. 

DACHSTEIN 
12. � 14.1.2001 

8.6.2002 se kona 
PERSTEJNSKY  

CTYRBOJ 
v tradicnıch disciplınach : 
§ jızda na kole 
§ lezenı (2 cesty RP) 
§ jızda na kajaku po i proti 

poudu 
§ rohlık a pivo na cas 
Sraz v Perstejne u sochy 
Rezace. Pitrs 

(info. Stanko tel.0776/026928) 
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Potom zase krok-sun-krok az  pod 
vlastnı masıv Dachsteinu. Zde se 
rozdelujeme: Lenka s Honzou, kterı 
nemajı touhy po vrcholu, pokracujı 
k Seethaler H ẗte (2740 m), kde si 
odpocinou a pockajı na nas; Pıtrs, 
Roman a ja slapeme az  k ňpatı, kde 
menıme lyz e za macky a hu lky za pikl 
a drapeme se v sılıcım vetru na vrchol 
(2995 m). 

Nahore jsme kolem 14.00 hod a 
pekne zde protahuje. Videt je docela 

pekne, ale vichr nas popohanı 
k sestupu. Dole zase vekslujeme 
vybavu a hura sjezd (to jsem jeste 
netusil, z e k veceru budu mıt sjezdu  
po krk). Stavujeme se na chatce pro 
zbytek skupiny a pak spolecne 
zacıname sestupovou anabazi. 

S temi 2000 vyskovymi metry 
sjezdu bojujeme skoro 3 hodiny. Padu  
bylo nepocıtane, nastestı vsechny bez 
nasledku . Nohy nalez ite zdrevenelý, 
ale celkovy pocit Ř pekný. 

Dole u auta nas cekalo obligatnı 
prekramovanı, likvidace zbytku  zasob 
a hura na cestu ku domovu. Po 
pu lnoci me Pıtrs vysazuje v Jirkove. 
Pekne vyuz itej vıkend. 

[LeTos] 
 

P.S. Doporucenı: Pri sjezdu 
nesundavej sichraky, neb Ti lyz e muz e 
skoncit v lese, nebo v �  

 

HOROLEZECKY  ZAJEZD S MLADEZ I DO 
SEVEROITALSKYCH DOLOMIT 

Pocet byl limitovan sedadly v aute Ford Tranzit, ktery nas na mısto dopravil a 
byl na tyden nasım domovem. Nakonec odjız delo pet clenu  krouz ku a novacku  
Horoklubu Chomutov ve veku od 14 do 17-ti let. Lucka a Iveta, Vojta s Martinem 
a Jardou. Na mıste je jiz  ocekavali Radek s Markýtou, kterı zde jiz  byli tyden 
soukrome se svymi rodici, lezci. Takz e sedm. Spolu s nimi prijeli tri instruktori 
C HS a Horoklubu. Vystupy tedy zajisŠovali Bohous, Jirka, Honza, Bronek a dnes 
jiz  zkuseny lezec Franta.  

Zajezd jsem naplanoval do horskýho prostredı okolı Cortiny dů  Ampezzo. Je 
zde nadherný seskupenı vysokych 3000vych  hor, relativne teplych, 
nezalednenych, schovanych pod hlavnım hrebenem Alp s obrovskym vyberem 
horolezeckych cest vsech druhu  a obtız nostı. 

Nasi mladı lezci byli poprvý v horach, zacınali jsme na Peti vez ıch (Cinque 
Torri). I mıstnı je majı jako vycvikový prostredı. Od tech nejlehcıch cest na jednu 
dýlku lana az  po ty extrýmne tez ký na vez  Torre Grande do 100 m vysky. Týmer 
vse je odjisteno nyty a tedy relativne bezpecný. Vybrali jsme si a vsichni si za ty 
tri dny stravený zde ve slunıcku zalezli dle svych predstav a max.moz nostı.  

Po tomto zdomacnenı a rozlezenı se mely byt jiz  nase dalsı aktivity 
nasmerovany do vyssıch nekolikasetmetrovych sten okolnıch vrcholu . Vz dy ctyri 
lezecka druz stva a patý druz stvo na ferrate. Ferraty jsou vlastne cesty pro 
vysokohorskou turistiku jistený ocelovymi lanky. Pro nase abonenty mely vyznam v orientaci a seznamenı se s rozlehlym 
horskym okolım. Umoz nily jim dostat se dlouhou, lezecky lehcı, ale fyzicky pro ne narocnou cestou az  na 3250 m vysoký 
vrcholy vcetne zkusenostı z orientacne narocnejsıch vystupu  a sestupu .  

Vyrazili jsme ferratou Via Lipella na Tofanu di Rozes cca 3250 m, Jarda s Jırou na lezecky velmi tez kou cestu 
v mnohasetmetrový kolmý a previslý stene Tofany, ostatnı na krasný 150 m vysoký ostrý z ebro Falzarego Turme. 
Bohuz el, pocası nam jiz  nedopralo, vsichni jsme po dosaz enı polovicnı vysky vystupu  museli ustoupit. DýsŠ a kroupy, 
prisla fronta. Sjeli jsme dolu  do Cortiny, stale lilo. Predpoveú az  do patku spatna. Rozhodnutı bylo jednoznacný. Otocit 
volantem a sjet dolu  z hor na jih do okolı mestecka Arco nad jezerem Lago di Garde.  

V týto oblasti je mnoho lezeckych moz nostı v dobe, kdy v horach nepreje pocası, zde cca 60-200 m n.m. je slunce, 
teplo a klid. V Arcu se kaz dorocne v zarı kona jeden ze zavodu  svetovýho poharu ve sportovnım lezenı na umelý stene. 
Ale prırodnıch skalnıch sten je zde taký dost. Zakotvili jsme v ňdolı Lomasone se zazemım piknikovýho taboriste. Nic 
nam zde nechybelo, i slunıcka bylo dost, lezenı lehký i tez ký, kratký i vıcedýlkový cesty. Poslednı den tydennıho zajezdu 
byl venovan lezenı na “Slunecnı stene–, kde jsme si vyzkouseli moral v cestach na trenı v hladkych nekoliksetmetru  
dlouhych plotnach, ve slunıcku. Je zde i pekna ferrata nad mesteckem Pietramurata. Co vıc si prat. Snad aby prıstı rok ty 
hory na nas byly vlıdnejsı s pocasım a umoz nily nam projıt trasy a hor.cesty, který jsme letos nestihli.  

V prıstım roce 2002 tento osvedceny zajezd s novacky zcela jiste zopakujeme. Moz nosti, který nabızı toto horský 
prostredı jsme jeste zdaleka nevyuz ili. 
 

Ved.horolezeckýho krouz ku 
Bohous Dvorak 

 
P.S. Dıky patrı vsem dosp… lakum, instruktorum Horoklubu, kterı se na teto akci podıleli a lezenı s mlady mi zacınajıcımi 
lezci v… novali svoji dovolenou. Samozrejm…  take Horoklubu, ktery  celou akci podporil a dotoval. 

M A N T A N A  v   horolezecky obcasnık  v  vydava HOROKLUB Chomutov  v  Adresa klubu : HOROKLUB Chomutov, Husova 2806/83, 
430 03 CHOMUTOV, tel.0396/624068  v  e-mail klubu : horoklub@horoklub.cz  v  e-mail mantany : mantana@horoklub.cz  v   webový 
stranky klubu : http://www.horoklub.cz  v  webový stranky metodiky : http://horometodika.webpark.cz  v  sazba : Microsoft� Word 97 v  
U P O Z O R N E N I  -  nadale bude obcasnık MANTANA k dispozici na schu zi, na klubu, na umelý stene, na internetu nebo bude zaslana mailem. 

Mesto Jirkov a Klub ceskych turistu  
(odbor VTZ Chomutov) poradajı 

v sobotu 
08.c ervna 2002 

2. rocnık silnicnıho a lesnıho behu 
JIRKOVSKY  

CROSSMARATHON  
§ Tra� : 40km prevaz ne horskym 

terýnem v okolı mesta, soucet 
prevysenı je 795m. 

§ Prezentace : 2.ZS Jirkov, 
sıdliste Vinaricka, ulice 
Studentska, 7:00 Ř 8:30 hodin 

§ Kontakt : Jaromır Raisr, 
Hornicka 1467, 431 11 JIRKOV, 
tel.0724/064608 

TraŠ je moz ný absolvovat i na 
kolech, startuje se pred behem. 


