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Úvodník 
Druhý kvartál je za námi 
a v jeho průběhu se lezecká se-
zóna rozjela na plné obrátky. 
Pískomilové seskupení kolem 
Broňka si pravidelně vyráží pocu-
chat morál na pískovcové skály 
Českosaského švýcarska, skalka-
ři testují formu na domácích 
terénech i ve vzdálených desti-
nacích (např. Frankenjura, Ka-
lymnos) a dokonce i na tradiční 
horolezectví došlo díky Ludvíč-
kovi a jeho výletu do Himaláje. 
Nesmím zapomenout na bouldro-
vou sekci, kde vyčnívají výkony 
úderné dvojky Verčy a Jirky 
Vysoudila, kteří spolu systema-
ticky přelézají Krušnohorské 
pecky a přidávají k nim nové. 
Stejně tak se jim daří i na laně, 
ale to je na separátní článek. 
Blahouš s Letošem se po létech 
opět spolu vydali na dlouhý cyk-
ločundr. Horokroužek pod vede-
ním s Radky a Bohouše vyráží na 
skály do Perštejna a Tisé. Za ty 
tři měsíce se toho událo hodně a 
z toho se jen zlomek dostal „na 
papír“, který vám tady předklá-
dáme. Děkujeme všem přispěva-
telům za jejich příspěvky a lou-
číme se s tradičním pozdravem:  
Lezte, pište, radujte se a o zá-
žitky podělte se!         * LdS* 

Trambají až do nebe. 
 

Takhle výstižně to nazvala Háša. Já, přiznávám, jsem pro 
ten květnový výlet nedokázal najít tak výstižný název. Ale než se 
šlo skoro až do nebe, tak se lezlo. 

Sedím u ohně u Atoma v Tisé a v duchu procházím blízké i 
vzdálenější lezecké sektory a přemýšlím, který z nich bych si na 
první lezení na písku vybral, a který z nich už si přede mnou nevy-
brali na plnění rodičovských povinností opeření kamarádi. Občas 
kolem mě proběhne lahvička Rumu, aby se mi lépe přemýšlelo.  A 
jak tak lahvička kolovala, v duchu jsem před sebou uviděl krásnou 
údolní stěnu zalitou jižním sluncem, proťatou dlouhou, ale nezálud-
nou spárou a vrchol s výhledy na údolí Bielatalu. Následující den 
sedím na vrcholu Titána, trochu mi krvácí natržená kůže na hřbetu 
ruky, dobírám Lubána a kochám se. Den je větrný, jižní stěna je 
přesně to, co jsme potřebovali. Šíša s holčičí sekcí leze na vedlejší 
věž cestu s třemi kruhy, jejíž název už několik let zas a znovu zapo-
mínám. Střídáme se v jištění a dobírání tak, aby si všichni zalezli.  
Variantou cesty Südwestriss postupně na vrchol Titána dolézá i 
Háša, Šíša, TaPája, Broník a svůj křest na písku si ve spáře užívá i 
kamarádka Leňa.  Já nechávám kolektiv ať se navzájem jistí a jdu 
na vedlejší jemné, stěnové VIIa, Trennung der Variablen. Než se 
v cestách vystřídáme, je odpoledne. Všichni, kromě mě, Lubána a 
Háši, se vrací do pracovního a školního procesu a já opět u večer-
ního ohně spřádám plány. Noční déšť ale plány smývá do kanálu. 
Tedy ty lezecké. Já mám ale, pro případ deště, připravený i plán 
nelezecký.  



 

 

MANTANA 02/2019 http://www.horoklub.cz Strana 2  

Před pár lety jsme s dětmi zavítali do Miniatur parku 
Saského Švýcarska ve vesnici Dorf Wehlen (a každý 
rok se tam vracíme) a tam jsem, kromě zmenšenin 
všech význačných pískovcových věží Saského Švýcar-
ska, viděl i historickou tramvaj projíždějící údolím pod 
skalami.  Od té doby nosím v batohu popis výletu tram-
vají z Bad Schandau podél říčky Křinice s tím, že ho 
jednou s dětmi uskutečníme. Přestože Lubáno a Háša 
nejsou děti, nápad je zaujal a v zatáčkách mohutně skří-
pající kola tramvaje Kirnitzstalbahn nás přenášejí do 

historie. Zajíždíme až na konečnou stanici juknout na vodopád Lichtenhainer Wasserfall a pak se 
podél kolejí kousek vracíme do stanice Beuthenfall a míříme na nedaleké Affensteiny, na které má 
vést zajištěná cesta Zwillingstiege.  

Tady přichází chvíle, která má významný vliv na naše konání v následujícím týdnu, takže si 
prosím zapamatujte, co se stalo: Jdeme po široké lesní cestě, projdeme zatáčkou a najednou se 
před námi objeví ohromná almara. Veliká až za krkem bolí…. 

Podle popisu poměrně lehce nacházíme nástup zajištěné cesty. Jdeme bez sedáků, protože 
podle popisu se jedná o lehkou, horolezecky nenáročnou cestu. A byla tam! Pro někoho, kdo lezl 
ferraty v Rakousku nebo Itálii, to není ferrata v pravém slova smyslu. Aspoň co se potřeby jištění 
týče. Ale co se týče smyslu ferrat – pohybu ve skalách, pocitů takřka horolezeckých z expozice pod 
nohama a dalekých rozhledů do okouzlující krajiny, tak toho nabízí cesta Zwillingstiege opravdu 
hodně. Obejít celý vršek Affensteinů zpět do Bad Schandau je pořádná turistika. Většina lidí míří 
spíše zpět do údolí Křinice k tramvaji. Ale mohli jsme si nechat ujít výhledy na Schramsteiny a mo-
hutný suk Falkensteinu na obzoru? No nemohli! A tak jsme si z návštěvy údolí Křinice udělali celo-
denní výlet. Odměnou nám byl pocit blízkosti nebe a něčeho nad námi, duševní nabíječky, která vy-
píná únavu ze starostí běžných dní. 
 

Broněk 
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Kurz přežití 

 O tomto kurzu jsem poprvé slyšel už kdysi dávno od Káti Knéblové, ale trochu bližší podrobnosti jsem 
získal až předloni, kdy se ho účastnila moje sestra Bára v rámci studia na Katedře tělesné výchovy PF UJEP, 
která ho pro své studenty každý rok organizuje. V zásadě se jedná o to, že účastníci kurzu jsou uvedeni do 
spánkové deprivace, která spolu s minimálním množstvím jídla, vybavení a spoustou nachozených kilometrů 
během tří dnů ukáže, kdo je schopen přežít v mnohdy drsné krušnohorské přírodě.   
 Jelikož už je to dávno, co jsme v Horoklubu pořádali „Drsoně“, tak mě napadlo, že bych si mohl něco 
podobného zase vyzkoušet.  Vloni mi to nějak časově nevycházelo, tak jsem se předběžně přihlásil na letošek 
s tím, že si k sobě zkusím sehnat někoho dalšího do dvojice.  Tak trochu jsem spoléhal na Blahouše, ale ten 
zklamal.  Nakonec to ale nebyl problém, protože jsem mluvil s Káťou, že tam má přihlášené i další lidi a něko-
ho ke mně dá. 
 Největší problém u této akce je podle mě zvolit správné oblečení a obutí, protože s sebou nesmíte mít 
žádné náhradní oblečení ani přezutí.  Podle předpovědi mělo být v plánovaném termínu nejprve hrozné vedro, 
ale pak se mělo ochladit a dost vydatně pršet.  Původně jsem si chtěl vzít svoje pohodlné nízké boty, ale jeli-
kož už dost promokají, tak jsem je raději zavrhnul a vyndal z krabice úplně nové kožené pohory zn. Mammut.  
Když jsem si je minulý měsíc zkoušel v obchodě, tak vypadaly dost pohodlně, ale jít v nich rovnou 100 km, 
jee celkem slušný risk.  Ale jelikož já nejsem pan „Jistota“, tak do toho jdu J. 

 Ve čtvrtek 25.4.2019 odpoledne vyrážím směr Most.  Cestou se ještě zastavuji v Jirkově u Kauflandu, 
kde pro jistotu kupuji impregnaci.  Na parkovišti vyndávám z krabice nové pohory a raději je několikrát po-
stříkám.  Pak už mířím na Horu sv. Kateřiny, kde máme v 17.00 hod sraz s ostatními účastníky kurzu u roz-
hledny na Růžovém vrchu. 
 Přijíždím jako poslední, těsně před pátou.  Věci si dávám na pokoj a mezitím Káťa s Honzou Hnízdilem 
losují jednotlivé dvojice.  Dostávám do party Zdeňka, jak se později dozvídám, tak je z Vimperka.  Máme za 
úkol se připravit na kratší výlet a za chvíli už všichni stojíme venku, dostáváme mapy a vyrážíme na 
„zahřívací tůru“ směr Malý Háj.  Je to sice jen asi 5 km tam a pak zase zpět, ale převýšení je nějakých 450 
výškových metrů, což je pro zahřátí docela slušná porce.  Závěrečné stoupání zpátky k rozhledně bylo celkem 
vydatné, ale s vidinou plánované večeře to nebylo až tak hrozné. 
 Vyhlášená kuchyně v restauraci pod rozhlednou opravdu nezklamala.  Většina lidí zvolila domácí bur-
ger, já jsem si dal „dietní“ vepřové koleno a také to nebyla vůbec špatná volba, jelikož to bylo poslední pořád-
né jídlo na příštích několik dní.  Po večeři se scházíme v salónku, kde probíhá až do pozdních nočních hodin 
přednáška o přežití v přírodě, následovaná filmem „Ztracen v džungli“.  Asi v půl jedné ráno jsme propuštěni 
na pokoje, dostáváme seznam povoleného vybavení (např. zápalky, ešus, čelovka, lékárnička, nůž a jeden spa-
cák do dvojice).  Žádné vlastní jídlo není povoleno.  První skupina bude vyrážet do terénu ve dvě hodiny ráno.  
Jelikož jsem s nimi na pokoji, tak musím počkat až si sbalí.  Někdy po půl druhé odchází dolů a já se snažím 
aspoň na chvíli usnout, protože my vyrážíme až za hodinu.  Čekal jsem, že okamžitě usnu, ale jsem tak natěše-
ný, že mi to vůbec nejde.  Nakonec usínám asi na 15 min, pak už mi zvoní budík, tak se oblékám a vyrážím 
dolů. 
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 Káťa s Honzou kontrolují povolené vybavení, předávají nám zapečetěnou GPS-ku pro případ nouze, ma-
pu s plánem trasy a ve tři hodiny ráno vyrážíme na první etapu.  První kontrolní bod máme na rozhledně Jeřa-
bina.  O té jsem už slyšel, protože tam u ní jsou nějaké skály, kam jezdí kamarádi z klubu lézt, ale já tam ni-
kdy nebyl.  Nasazujeme na hlavy čelovky a vyrážíme kýženým směrem.  Je krásná jasná noc, ale celkem kosa.  
Jelikož k Jeřabině nevede z našeho směru žádná turistická cesta, volíme neznačené lesní cesty a doufáme, že 
příliš nebudeme bloudit.  Těsně před rozhlednou potkáváme kluky z druhé party, kteří vyráželi o půl hodiny 
před námi, a už se z rozhledny vracejí.  Přicházíme k ní těsně před půl šestou ráno, akorát začíná svítat.  Je to 
moc hezký pohled.  Upíjíme trochu vody z toho jednoho litru, který máme s sebou povolený, ještě chvíli se 
kocháme, fotíme a pak už vyrážíme dál.  U silnice si Zdeněk lepí náplasti na puchýře na obou nohách, moje 

nohy jsou zatím v pohodě. 
 Druhý kontrolní bod máme na Kapucínském vrchu, 
kam opět nevede žádná značená cesta, tak se vracíme po 
stejné lesní cestě zpět.  Po chvíli chůze nám ale připadá 
cesta nějaká neznámá, tak zjišťujeme, že asi jdeme špatně.  
Kousek se vracíme a tam nacházíme správnou odbočku.  
Zas tak moc jsme si naštěstí nezašli.  Jdeme dál a okolo 
sedmé hodiny přicházíme k loveckému zámečku Lniště, 
odkud je nádherný výhled.  Je to opravdu moc krásné mís-
to, na které se někdy určitě vrátím.  Zhruba za čtvrt hodiny 
už stojíme u Kapucína.  Káťa nám sice říkala, že na skálu 
nemáme lézt, ale ten Hore zdar za to určitě stál J.   

 Poslední kontrolní bod je opět na skále, tentokrát je 
to ale skála Medvědí.  Z Kapucína scházíme  azimutem 

skoro přímo dolů, abychom na druhé straně údolí mohli nastoupat na protější hřeben.  Ve stoupání už začíná 
být pěkné vedro.  Je úplně jasno a teplota začíná šplhat ke třicítce.  Okolo deváté přicházíme na Madvědí ská-
lu.  Sundáváme batohy, propocené oblečení a jen ve spodním prádle si leháme do příjemně vyhřáté trávy.  Na 
slunci je krásně teplo, tak na chvíli usínáme, dokud je ještě hezky.  Na obzoru už jsou totiž vidět mraky při-
cházející fronty.  Před polednem jsme už odpočatí a tak vyrážíme na zbývající část dnešní etapy, která končí 
v Rudolicích.  Cestou ještě doplňujeme vodu u studánky a pak už přicházíme k rybníku, kde na nás čekají 
ostatní.  Podle předpokladu tam už první tým dávno je, ale třetí tým ještě nedorazil.  Dostáváme od Káti in-
strukce, že na ostrově si můžeme vyzvednout každý pět brambor.  Využíváme tedy hezkého počasí, svlékáme 
se do naha a brodíme se na ostrov pro brambory a pak zase zpět.  Na slunci pak celkem rychle zase osycháme.  
Chvíli ještě odpočíváme na břehu rybníka, ale blížící se mraky nám dávají jasný signál, že je potřeba začít sta-
vět přístřešek na noc.  Volíme co nejrovnější místo pod hustým smrkem, kam taháme další větve a stavíme si 
zde provizorní přístřešek.  Pak ještě taháme další suché větve k ohništi, kde rozděláváme oheň a pečeme si 
brambory.  To by jeden neřekl, jak pět brambor dokáže příjemně nasytit.  Mezitím přichází zbývající dvojice a 
vypadají celkem unaveně, prý nachodili přes 40 km.  Nám ukazuje telefon 26,3 km s převýšením 762 m naho-
ru a 683 m dolů.  Ještě chvíli sedíme u ohně, ale když večer začíná pršet, jdeme se raději schovat do přístřeš-
ku, protože ráno vycházíme ve 4.00 hod.  Spacák nechávám Zdeňkovi a zalézám si jen do hliníkové fólie, 
abych si vyzkoušel, jestli se v ní dá přežít. 

 Ráno nám zvoní budík ve 3:30 hod, ještě mírně poprchá-
vá, ale už to není nic vážného.  Klukům vedle prý přístřešek 
propršel, tak jsou docela mokří.  My jsme v pohodě.  Balíme 
věci a odcházíme k závoře, kde už na nás čeká Honza.  Předá-
vá nám mapy pro dnešní etapu a přeje nám šťastnou cestu.  Po 
tmě vyrážíme po silnici směr Svahová a odtud po zelené na 
Legínu, kde čeká pro první příchozí malé občerstvení.  Jelikož 
jdeme společně, dělíme se o tu trochu jídla, pár sušenek a 
hrozně přeslazený čaj.  Ale aspoň je z termosky ještě teplý.  Je 
něco před šestou a začíná svítat.  Po zelené se vracíme zpět na 
Svahovou a pak už jdeme po sjezdovce dolů k potoku.  Tady 
se rozcházíme, protože každý se ho pokouší zdolat na jiném 
místě, abychom se na Pyšné zase všichni potkali.  Scházíme se 
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u stabilní mapy, kde se dohadujeme, kudy se nejlépe dostat na Žeberk.  Honza odchází na druhou stranu, než 
si myslíme, že je správně, ale na naše volání nereaguje.  My ostatní tedy jdeme přes sjezdovky dál.  Po chvíli 
nám Honza volá, co má být na té kontrole, že to nemůže najít.  Snažíme se mu vysvětlit, že je asi na Dubině a 
že musí za námi k rybníku, kde na něj počkáme.  Přichází hrozně naštvaný, že jsme ho tam nechali samotného 
a uražené odbíhá sám na Žeberk.  Jdeme pomalu za ním, fotíme se u stanoviště a plánujeme další cestu.  Po 
turistické cestě bychom museli na Jedlák přes Lesnou, což je obrovská zacházka, a tak volíme raději lesní ces-
ty a azimut.  Před desátou hodinou stojíme na vrcholu Jedláku a zapisujeme se do vrcholové knihy.  Cesta po 
silnici zpět do Rudolic je hrozně nezáživná, ale orientačně nenáročná.  Vývěsní štít u zavřeného bufetu 
v Rudolicích, hlásající, že „Tady končí hlad a žízeň“ je pro 
nás opravdu velmi vtipný.  Před polednem přicházíme 
opět k rybníku, kde tentokrát běhají po ostrůvku dvě slepi-
ce.  Dnes to vypadá, že se konečně trochu najíme.  Dva 
lovci se tedy brodí na ostrov a po chvíli se vracejí se svým 
úlovkem.  Ostatní připravují dřevo na oheň a škubají ulo-
vené slepice, které porcujeme na malé části, aby se daly 
uvařit v ešusech.  Takový slepičí vývar s kusy masa vůbec 
není k zahození.  ¨Nakonec se všichni shodujeme, že jsme 
pěkně přecpaní, což nikdo z nás nečekal.  Podle mapy má-
me dnes v nohách přes 30 km opět se slušným převýše-
ním.  Někteří si staví přístřešky, ale já věřím předpovědi, 
že už nemá pršet a ulehám jen na batoh, opět zabalený jen 
ve fólii.   
 Jelikož se opravdu vyčasilo, je mi v noci trochu kosa a budím se už okolo jedné.  Balím ležení, uklízím 
okolo ohniště a v půl druhé budím ostatní, protože je čas vstávat.  Ve dvě ráno dostáváme u závory opět mapu 
s dnešní etapou, na kterou se hned vydáváme.  Opět míříme po silnici na Svahovou, ale tentokrát uhýbáme na 
červenou, po které se dostáváme až skoro na Mezihořský vrch, kde je naše první dnešní zastávka.  Je těsně 
před čtvrtou a tak je pořád ještě tma.  Svítání nás zastihuje až na silnici do Kálku, která je nekonečná a Zdeněk 
je z ní psychicky na dně, protože ho z ní hrozně bolí nohy.  Přemlouváme ho, aby to nevzdával, což se nám 
nakonec daří.  U Kálku odbočujeme na lesní cestu a hned je to veselejší.  Další stanoviště chvíli hledáme, pro-
tože je ukryté v lese, ale po chvíli ho nacházíme dřív, než Honzovo skupina, kterou tu potkáváme a kluci jsou 
hrozně překvapení, že jsme je dohnali.  Poslední zastávku máme u Kamenného vrchu, takže musíme překonat 
údolí Telčského potoka, což je opět slušné převýšení nejprve dolů a pak zase nahoru.  Ale pak už je to jen 
kousek v mírně zvlněném profilu.  Z hřebene je odtud sice už vidět cíl naší dnešní etapy – rozhledna na Hoře 
sv. Kateřiny, ale je to opět přes údolí a mnohem dál, než to od pohledu vypadá.  Závěrečné stoupání 
k rozhledně nám dává celkem slušně zabrat, ale vidina dobrého jídla a pití nás nakonec přeci jen do hospody 
dotáhne.  Ačkoliv toho máme všichni plné zuby, jsme rádi, že jsme to nevzdali a přežili.  Káťa nás všechny 
vítá a diví se, co to mám na oku.  Jelikož nevím, o čem mluví, nevěnuji tomu pozornost.  Až na fotkách zjišťu-
ji, že jsem přišel s parádním monoklem a doteď netuším, kde jsem k němu přišel.  Po řádném občerstvení se 
všichni loučíme a rozjíždíme ke svým domovům.  Bylo to sice náročné, ale stálo to za to.  Díky všem organi-
zátorům i souputníkům, bylo s vámi všemi fajn.                                                                                           Jířa 
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Od pramene Labe na kole 
30. 6. – 5. 7. 2019 

 

V roce 2011 jsme jeli s Letošem na kole z Chomutova na Watzmann a zpět. Tak moc se nám to zalíbilo, že následně 
předseda vyplodil další nápad a to jet na kole od pramene Labe až k moři. Uplynulo mnoho vody v Labi, než jsme se 
dostali od řečí k realizaci. Domluvili jsme se na první prázdninové dny v roce 2019, ale bylo jasné, že nálada už je 
jiná. Už jsme věděli, jak chutnají stovky kilometrů v nohách s brašnami na kole, a že ani my dva nemládneme. O 
tréninku na kole v podstatě nelze mluvit. K tomu měl parťák vážné peripetie se zápěstím ruky, takže jsem čekal, 
kdy to zruší. Nakonec domluvil svou rodinu, že nás přiblíží do Krkonoš, čímž nám ušetřil mnoho problémů s cestou 
na startovní čáru. V kontextu výše uvedeného jsem vše bral se stoickým klidem s jedinou ambicí, užít si pěkný 
čundr s kamarádem. 
 
30. 6. 
V 07.30 hod. doma nakládám kolo na Oktávku a ve 12.00 hod. vykládáme to, co máme, u kempu ve Špindlerově 
mlýně, protože nás zastavuje zákazová značka. Tímto děkuju Míle s holkama, že nám věnovala čas a odvezla auto 
zase zpět do Chomutova. Brašny hodíme do kopřiv a pomalým tempem jedeme na kole několik kilometrů, než je ces-
ta vhodná jen pro pěší. Kola položíme do borůvčí a stoupáme asi 800 výškových metrů k Labské boudě a následně 
k samotnému prameni Labe, který je tvořen jakousi skruží, ve které se válí zárodek Labe. Na uměle vytvořené zíd-
ce visí pár desítek erbů měst, kterými prochází řeka až k moři. 
Tak, a začínáme. V dusivém horku sbíháme zase dolů ke kolům a moc se s tím nepářeme. Ve 40°C vedru připevníme 
brašny ke kolům a jedeme, co to dá kolem řeky. Zatím to jde celkem dobře, protože do Vrchlabí je to spíš dolů. 
Pak se jede po rovině a horko zatne do nás své drápy. První zastávka je v Hostinné. Jsme oba latentní punkeři, tak-
že proteinovým nápojem je nám pivo a místo energetických tyčinek pojídáme klobásy a polívky. Poté se začínáme 
zakusovat do prvních kopců a také se smát heslu: „Řeka teče s kopce, i my jedeme s kopce!“ Když dorazíme do ob-
ce Nemojov, nacházíme krásné zázemí v podobě pěkné hospody a u ní zatravněné plochy s dětským hřištěm. Zde 
přečkáme první trochu chladivou noc, já se nepoučím a furt s sebou beru spacák, který by se spíš hodil jako hadr 
na výtěr podlahy. Noc je nádherná, hvězd se člověk může dotknout. 
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1. 7. Probuzení je sice chladivé, ale je jasné, že se den brzy ohřeje. 
Vyrážíme asi v 06.30 hod. a dostáváme se do Dvora Králové. Samozřej-
mě nemáme mapu, jen takový německý itinerář, takže se bloudění ne-
vyhneme. Občas mrknu do mapy v mobilu, ale šetřím baterii, takže vy-
jíždíme na výpadovce na Jaroměř a trochu se oddalujeme od Labe, což 
nás stojí výšlapy do kopce. Když přijedeme do Jaroměře, tak slunko už 
pěkně přitápí. Narazíme na bufík, kde je toho fakt hodně na výběr, tak 
nám snídani tvoří výborná polívka. Poté směřujeme na Hradec Králové, 
ale dostáváme se opět do problémů s orientací a mydlíme to po silnici 
č. 33, kde se přetlačujeme s polskými kamiony. Boj prohráváme 
s pošramoceným sebevědomím a konečně se vplétáme do vesniček, až 

se dostaneme k samotnému toku. Z potoku už je říčka se strmými břehy a řeku lemuje cyklostezka č. 2. Jsou opět 
čtyřicítky a nás začíná dusit horko. Na zadku se mi vytváří opruzeniny, ze kterých se postupem pár hodin stane 
opravdový problém. Kdykoliv se zvednu ze sedačky, protože už mám zadnici otlačenou, tak se to živé maso odlepí, 
až zasyčím. Konečně jsme v Hradci Králové, jedeme podél řeky, kde je cyklostezka dobře značená a mineme sou-
tok s Orlicí. Škoda, že jsme v té rychlosti ten soutok nezahlédli, ale není všem dnům konec. Po několika kilomet-
rech přijíždíme ke komunikaci č. 37, kterou nemáme šanci překročit. Znovu a lépe, vracíme se opět k soutoku 
s Orlicí, který jsem tolik chtěl vidět, a přejíždíme přes most do budoucnosti. Tlačí nás to přes vesničky, až máme 
správný směr na Pardubice. Je takové vedro, že zastavujeme u jednoho safari, kde sličná dívčina v plavkách stříká 
vodu zvířatům v boudách, tak nás taky pokropí. Konečně Pardubice, je čas oběda a voda dochází. Zase se motáme 
v tom betonovém bludišti, kde vládne snad jen slunce a prach. Netrefili jsme žádnou restauraci, tak se na benzíně 
krmíme ze zásob a doléváme vodu. Trochu jsem si popletl č. 2 silnici s č. 2 cyklostezkou, ale neva, kdo by si dělal 
hlavu s detaily. Ono nás to bezpečně tlačí na Přelouč, kde je další překročení řeky. Cestou vidíme rybník a musíme 
se opět ochladit. Na zadek si aplikuju Bepanthen a Leoš nabízí pudr. Není to žádný kamarád, protože mi ho odmítá 
na zadnici nanést. No nic, co si člověk neudělá … V Přelouči přichází první buřina, která hořekuje nad krajem celé 
odpoledne. Na zastávce se potkáme s klučinou, který z Prahy jede do Pardubic. Předáme si poznatky ohledně cesty 
a on nám, pankáčům (nebo dinosaurům, kdo jak chce), prozradí, že na mapy.cz existuje nakreslená cyklostezka. 
Dobrý, jen to bude stát energii na mém mobilu. Na Letošově mobilu se zobrazí sotva telefonní číslo. Zachmuřeným 
večerem dojíždíme do Kolína a parťák si celou cestu zpívá „Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině …“. Upřímně, mě ty 
ujeté kilometry po rovině na horskáči přímo ubíjí. Jsem kluk hor a na tohle nemám vůbec hlavu. První dojmy 
z Kolína nejsou nic moc. Samí cizinci, které byste si domů nepozvali, a budovy působí zanedbaně. Dostaneme se 
přes centrum na konec Kolína, kde je posekaná tráva pod mostem a dva kluci, kteří nám dají tip na hospodu nedale-
ko. Dáme pár piv, a parťák se dává do řeči s učitelkami, které nám poradí, kde se nachází veranda mateřské škol-
ky, kde se můžeme schovat před deštěm, který nás nemilosrdně pronásleduje. Je z toho krásná teplá noc. Máme za 
sebou přes 100km, ale víme, že najíždět v takovém horku více kilometrů je nad naše síly. Mimoto si musím přiznat, 
že se po těch dvou dnech cítím celkem vysátý. Horko je fakt k…a. 
 
2. 7. Začíná to dobře, bloudíme jen trochu. Už víme, kudy máme jet, ale držení se stezky znamená, že jezdíme růz-
ným terénem od pěšinky pro jedno kolo až po krásnou cyklostezku. Letoš ztrácí v terénu na trekovém kole, já zase 
na silnici. Následuje nádherný kraj s Poděbrady v čele. Toto město má příjemnou energii a dobrou pramenitou vo-
du. Snídáme a nekonečnou rovinou ukrajujeme další metry přes Nymburk, Lysou n. Labem a Čelákovice. Sice není 
takové horko, ale pro změnu proti nám fučí celou dobu vítr. Mě bolí zadek a Letoše ruka, k tomu máme unavené 
nohy, prostě užívačka. Labe je už mohutným tokem s krásným okolím. Neratovice jsou průmyslové, a narážíme tu 
na fotbalové hřiště, které kropí rozstřikovač. Jdeme do Adama a pobí-
háme po hřišti v rytmu stříkačky. Mělník se brání, nejdřív jedeme po 
terénu, kde se bojíme, že propíchneme gumy a najednou před námi vy-
vstane kopec, který z paměti nevymažeme. V mžiku jsme v centru a co 
teď? Dáme pivo a já jedu do drogerie pro pudr. Chceme jet dál a obdi-
vujeme soutok s Vltavou. Letoš nadhodí, že bychom mohli dojet do Dol-
ních Beřkovic, což hádám, zcela odpovídá našemu psychickému rozpolo-
žení. Zde je parádní hospoda, která je hned u řeky a po občerstvení 
nacházíme asi 100m od ní krásný zatravněný plácek, kde strávíme noc 
pod hruškou. Zase máme v nohách přes 100km a je jasné, že na další 
velké výkony to nebude. Jedno je tutovka, chceme dojet na hranice 
s Německem. 
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3. 7. Ráno je slunečné, ale zase fouká, samozřejmě proti nám. Co naděláš! Přední kolo je píchlé, ale když ho dofouk-
nu, tak drží nějaký ten kilometr. Na snídani dojíždíme do Roudnice nad Labem a poté projíždíme vsi jako Lounky, 
kde mám pocit, že jsem někde ve Španělsku. V Litoměřicích se zdržíme jen na pivo a hermoše. Dnes mě opravdu 
bolí stehna, vůbec mě neopouští pocit, že furt jedu proti větru nebo do kopce. Konečně se prokoušeme Ústím nad 
Labem, kde se při parkování vymlátím díky neodcvaknutým nášlapům a Letoš mě zavede do hospody, kde mají dobré 
pivo a jídlo. Pak už není moc co vypravovat, nohy bolí jak čert a my to tlučeme přes Děčín až k Dolnímu Žlebu. Od 
Děčína je se na co dívat, krásné skalní útvary se tlačí až k nebi a uprostřed je řeka, která podezřele ztrácí vodu a 
je lemována oblázkovými břehy. Na sluníčku se ještě vykoupeme, a pak jdeme do stínu ke Kosťovi ve Žlebu. Letoš 
mě pobaví, když má se smrsklým žaludkem sníst normální porci jídla a řekne mi, že má s sebou celou dobu power 
banku na dobíjení telefonu. Přespíme v bivaku, který tam mají připravený pro tuláky, a čeká nás chladivá noc. 
V noci se převaluju a parťák je kamarád, tak mi nabízí ve tmě „svetr“. Šmátrám, ale nalézám jen láhev se slivovicí. 
No nic, neodmítnu. 
 
4. 7. Máme jasno, že dojedeme ke hranici s Německem, pak Letoš skočí do vlaku a pojede do Chomutova, šetří no-
hy pro další akci. Já si udělám jasno až v průběhu rána, když dojedeme do Bad Schandau a vím, že mi hlava nedovo-
lí, abych jel vlakem domů. To by nebyl punk. Sjedeme nazpátek, čekáme na vlak v Dolním Grundu ve Žlebu, kde se 
dobře občerstvíme. Nechám Letoše v blízkosti nádraží svému osudu a po dosažení Děčína ukrajuju v horku první 
metry z cyklostezky č. 23. Plán je dnes vystoupat asi 500 výškových metrů a 12km na Sněžník, a pak přespat u 
Atoma v Tisé. Nohy docela drží, ale šetřím síly, vím, co mě čeká další den. Dojedu k Hřebenové boudě u Sněžníku, 
kde se dám do řeči s trempíkem Petrem. Poklábosíme a já přejedu na Kačák, kde už na mě čeká chladivá voda na 
tělo a pivo s jídlem do břicha. Poté se jdu projít na Dogu a mezitím se za mnou staví Pája Koukolíčková, která mi 
dělá několik hodin příjemnou společnost u táboráku. Poté odjíždí a já brnkám pár tónů na kytaře, které kouř 
z táboráku odnáší do tmy. Děkuju Atomovcům za zázemí. 
 
5. 7. Je pěkně zamračeno, ale cíl je jasný. Doplachtit 100km a 1500 výškových metrů do Chomutova. Ráno začíná 
standardně, jsem nevyspaný, gauč mi nesvědčí a k tomu měním píchlé kolo. V Petrovicích natlačím chlebíček a už si 
to šinu cyklostezkou č. 23, kterou museli v posledních letech přeznačit, takže mi nabízí překvapení v podobě 
„mělnických kopečků“. U Cínovce potkávám půvabnou učitelku, co jde už několik dní sama pěšky od Chebu. Na Vitiš-
ce si dávám studenou polívku a zakalené pivo a v Novém městě se na chvíli schovám před deštěm. Pěkně fučí a mně 
už fakticky dochází síly. To se projeví po dosažení Flájí, kde prosvítá slunce a já padám do nově zaseté trávy. 
„Tatínku, proč ten pán leží na tý trávě?“ „To on tak odpočívá po obědě.“ Pěkný, nohy bolí jako kráva, jídlo jsem ne-
viděl, ani nevím a čekají mě ještě čtyři sakra těžké kopce. No nic, jako mnohokrát se smiřuju se svým osudem, 
který si píšu sám a jdu bojovat. V Mníšku je nová restaurace s výbornou polívkou, která mi dá sílu na stoupání 
v Nové Vsi v Horách. Tam přežvýkám sušené maso a jdu na další stoupání, kde mi vlije trochu energie setkání se 
starším borcem, který mě dojede. „Jsi pěkně obtěžkanej brašnama, odkud jedeš?“ „Ale, od pramene Labe, co ty?“ 
„Dneska z Kralup nad Vltavou a zase tam dojedu.“ „Pěkný, to je tak 300 kilometrů?“ „Jo, 360.“ „Tak držím palce, 
kamaráde“. A už ho vidím předjíždět Němčoury na silničkách za statisíce. Stále jsou mezi námi bohatýři. Konečně 
je přede mnou poslední kopec, ale já vím už své. To už dám, pak mě čeká horká koupel, večeře a moje rodina. 
V 18.00 hod. dojedu domů a čeká mě bota na autě a setkání s měšťáky. Všechno je tak, jak má být. 
Celkem najeto něco přes 500km. 

 
Děkuju Letoši, že jsi se na to nevykašlal a dělal jsi mi skvělé-
ho parťáka. Je neuvěřitelné, kolik se toho dá na pivo ujet J. 
Další poděkování patří mé rodině, která trpělivě čeká na ta-
tínka, až vyblázní svou toulavou duši.                           Blahouš 
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       Momentky z Kalymnosu 
22.6 - 7.7.  

O lezení na Kalymnosu toho bylo v našem oddílovém samizdatu v minulosti napsáno 
víc než dost. Vždyť Jířa se tam pravidelně vrací jak vlaštovka skoro 10 let a s ním 
nebo díky němu tam zavítali v průběhu let i další  horoklubáci, takže lze jen těžko 
něco nového zásadního sdělit o této populární lezecké destinaci. Asi nemá cenu zde 
vysčítávat nalezené metry, omračovat klasifikací, unavovat jmény sektorů a cest. A 
tak mi nezbývá, než se s vámi pokusit podělit o některé zajímavé postřehy a momen-
ty z našeho pobytu, které se udály mimo „lano“. 

Květa nebo Květuše aneb nervy na odletu z Prahy 
Že bude transport dobrodružný jsme věděli již dlouho dopředu, protože Jířa zabukoval letenky pro moje holky na 
jméno Květa místo Květuše. Opravit se to nedalo a kupovat nové se nám zdálo drahé, tak jsme se rozhodli, že to 
riskneme. Nastal den D. Ačkoliv odlétáme v nemožnou ranní hodinu, je letištní hala přeplněná k prasknutí. Téměř 
ve stejný čas odlétá do Řecka asi 5 letadel. Fronta lidí se klikatí od přepážek až ke vchodovým dveřím. Štěpán 
kroutí hlavou a tvrdí, že tolik lidí na odletu ještě nezažil. Pokorně si jdeme stoupnout na konec fronty. Jířovci a 
Štěpán se záhy odpojují k jiným poloprázdným přepážkám, protože se fikaně odbavili v předstihu přes internet. 
Takže jdou jen odevzdat zavazadla. My je záhy následujeme, protože zřízenci letiště začali odklánět rodiny 
s malými dětmi k těmto poloprázdným přepážkám, aby děti nemuseli stát tak dlouhou frontu. V duchu se raduji a 
jsem rád, že jsou moje holky po mě, tedy trpasličího vzrůstu. Jenže radost netvá dlouho. Vyfasovali jsme přepáž-
ku s ukrajinským mladíkem, který zjevně nepatřil k nejzkušenějším a rozhodně neměl pochopení pro Jířův překlep. 
Opakovaně zíral do pasu, na letenku, do monitoru a s potížemi hláskoval Květa – Květuše. Květa mu dvakrát asertiv-
ně řekla, že je to překlep, že ty jména jsou významově stejný a pomalu jí při tom začala rudnout hlava. Chvíli jsem 
koukal na toho greenhorna za přepážkou a když jsem viděl, že je to marný, tak jsem vytáhnul poslední trumf 
z rukávu, a houknul jsem na něj, že jsme urgovali SMARTWINGS o opravu a že oni zapsali o tom překlepu poznám-
ku do systému, tak ať se tam koukne. Nevím jestli se tam kouknul nebo ne, jestli mi vůbec rozumněl, ale zabralo to. 
Vyzval nás k naložení kufrů na pás, aby nás je nechal záhy sundat a vybalit z útrob foťáky a kameru. Prý tam nesmí 
být. Ještě že jsme si ty kufry neobalili igelitem, jak jsme původně měli v plánu. Pak se přesouváme do bezcelní zó-
ny přes rentgeny. Tady zase pro změnu zabodoval Štěpán s nožíkem v příručním zavazadle. Paní z ostrahy mu nej-
prve přeměřila čepel nože kartou a následně mu nůž zabavila. Poslední drama nastalo u vstupu do tubusu do letadla, 
kde se opět kontrolovaly letenky a pasy. Chlapík nalevo luštil důkladně každou letenku jak křížovku, kdežto jeho 
kolega vpravo to bral hákem. Vybrali jsme si pochopitelně chlapíka napravo a dostali se tak konečně na palubu leta-
dla. Za chvíli letadlo roluje po rozjezdové dráze a moje holky prožívají svůj první let v životě. Usínám. Byl to dlou-
hý den. 

Vítej v Řecku 
Přistáváme podle plánu. Půlka letadla potřebuje na záchod. 
Vrháme se hromadně na toalety. Nevěřím svým očím. 
Podlaha pod vodou, ze záchodových mís plavou hovna ven. 
Co načůráš do jednoho pisoáru tam, vyteče druhým ven na 
podlahu. Vítej na jihu! Pak čekáme dlouho na kufry, takže 
nestíháme trajekt. Čekáme hodinu v přístavu Mastichari na 
lavičce. Smrdí tu rybina a malá Květuška si kvůli tomu celou 
dobu zacpává nos mikinou. Jedeme menším trajektem na 
Kalymnos do přístavu Pothia. Je to necelých 14 km nicméně 
to trvá asi třičtvtě hodiny. Je slunečno, fouká a jsou doce-
la vlny. Užíváme si to na horní palubě. Další zádrhel nastal 
při přesunu taxíkem z Pothie do vesničky Panormos, kde máme objednáno ubytování v ressortu Seagull. Taxikáři 
netuší kde to je. Na Kalymnosu totiž nemají popisná čísla na domech a tak si taxikáři musí pamatovat kde co je 
podle vlastní zkušenosti. Resort Seagull funguje teprve rok a tudíž ho ve své hlavě-mapě ještě nemají uložený. 
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Snažím se je navigovat pomocí mapy stáhnuté ze Seznamu. Jířa zkouší volat majiteli. Cestou několikrát stavíme a 
domlouváme se kudy kam. Nakonec nás taxikáři dovezli spletí úzkých uliček až na dvorek jednoho domku. Na první 
pohled to vůbec  nevypadá, že jsme správně. Z poza plotu na nás kdákají slepice. Vypadá to, jako bychom někomu 
vjeli na zahradu.  Na horní terase domu je však malý vývěsní štít s rackem a nápisem Seagull, což je neklamná indí-
cie o tom, že jsme správně. Záhy se objevil i majitel a tak nás taxikáři opouští a my se začínáme seznamovat 
s naším novým bydlištěm, které je vskutku luxusní. 

Tvůj dům tvůj hrad 
večer. Dále je tu plně vybavená prostorná kuchyně, dvě 
ložnice, obývák, dvě koupelny s WC. K tomu zahrada 
s bazénem a zázemím pro grilování. No a naše dětičky nej-
více ocenili wifinu, jak už to tak u teeneagerů bývá. Já pro 
změnu nejvíce ocenil klimatizaci o kterou jsme po zbytek 
pobytu s holkama sváděli tuhé bojeResort Seagull je rodin-
ný dům, který je situován na strategickém místě. Během 
pár minut člověk dojde všude tam, kam potřebuje. Hospoda 
je hned 50m za rohem, půjčovna skůtrů 150m, malý krámek 
200m, velký supermarket 500m a pláž je vzdálená cca 
300m. Přesto je domek dobře schovaný mezi stromy a 
ostatními domy tak, že sem nedoléhá hluk ze silnice. 
Z terasy jsou výhledy na okolní kopce. Domem nás provází 
mladý kluk, jménem Iannis. Zajímavostí je, že jeho bratr studoval 5 let v Brně veterinu, takže Česká republika mu 
není neznámá. Máme vyhrazené celé jedno patro tohoto rodinného domu. K dispozici nám jsou dvě terasy, přičemž 
jedna je ve stínu ráno a druhá . Jediným zádrhelem, kterým trpí celé Řecko je skutečnost, že se toaletní papír 
nesmí splachovat do záchodu, jinak by se ucpaly úzké odpadní trubky a dopadlo by to jako na letišti v Kosu. Použitý 
toaleťák se hází do odpadkového koše hned vedle záchodu. Musím říct, že na tohle jsem si zvykal dost těžko. Na 
uvítanou jsme od domácího dostali ošatku domácích vajec, rajčata ze zahrádky a v lednici vychlazeného melouna. 
Iannis bydlí s rodiči hned vedle v druhém domě, takže když něco budeme potřebovat, stačí houknout z terasy. 

Když máš plný bříško tak dáš velký dýško 
Hospůdku máme hned za rohem a tak není divu, že 
jsme do ní hned druhý den zapadli na slavnostní veče-
ři na uvítanou. Hospůdka se jmenuje Taverna Nikolas 
a její majitel je usměvavý chlapík s vizáží zápasníka. 
Sekunduje mu mladá servírka, drobná usměvavá bru-
netka. Jířovci a Štěpán jsou již zběhlí v Řeckém jí-
delníčku, kdežto já a můj harém ještě nevíme co nás 
čeká. Holky jsou jako umanuté a chtějí ochutnat moř-
ské potvory a tak si objednaly krevety. Já ryby a 
mořské plody nemusím a tak jsem si zvolil steak 
z mečouna a udělal jsem dobře. Zatímco holky se 
v těch krevetách jen porejpaly, já jsem se výborně 
najedl. Zlatým hřebem večera bylo placení. Nikolas 
nám to sečetl dohromady tužkou na papír. V tom 
přítmí vidím na účtence cifru 109,0 EUR, ale pro jis-
totu to dávám Jířovi, protože v tý tmě blbě vidím. Jířa potvrzuje částku, Květa taky a tak zaokrouhluji na 120 
EUR, ať nevypadáme jako držgrešle. Nikolas a servírka se s námi vřele loučí a my spokojeni kráčíme těch 50m 
zpět na barák. Při večerním rozkontu některým nás zhořkla večeře v ústech, neboť se zjistilo, že správná částka 
byla 100,00 EUR avšak desetinná čárka byla napsaná u nuly tak blízko, že to vypadalo jako 109,0 EUR. Takže dýško 
se vyšplhalo na 20 EUR. Po zbytek zájezdu nás Nikolas se servírkou uctivě zdravil, kdykoliv jsme šli kolem. 

Los bodlákos 
Při pohledu na okolní kopce se zdá, že jsou porostlé zelenými travnatými drny nebo mechy. Je to však jen optický 
klam. Ve skutečnosti se jedná o půl metru vysoké pidikeříky všemožných pichláků a bodláků, které vytváří neprů-
stupnou bariéru. Projít azimutem napříč takovýmto porostem je naprosto nemožné, pokud člověk nemá skafandr.  
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Tyto pichláky lemují také všechny stezky včetně těch přístupových do skal. Stezky jsou poseté šotolinou a tak 
není divu, že jsem si při jednom sestupu ze skal do těch bodláků ustlal. Květa mi pak celý večer tahala trny z ruky. 
Některé tam mám ještě teď. Od té doby jsem kolem pichláků procházel s velkým respektem jak kolem minového 
pole. 

Kolik umíš jazyků tolikrát jsi člověkem 
Na ostrově se člověk v pohodě domluví anglicky, pokud teda umí a nebojí se komunikovat. Nicméně díky jazykové 
bariéře jsme zažili spoustu překvapení i legrace, o kterou se postarala Maruška, jejíž lingvistická kuráž silně pře-
vyšovala její slovní zásobu. A tak se stalo, že jednou šla Maruška krmit slepice a při tom domluvila s panem domá-
cím dodávku BIO vajec za výhodnou cenu 12,50 Kč/ks, což je zhruba dvojnásobek oproti supermarketu. O pár dní 
později  domluvila 1,5l domácího vína, kterému jsme po zbytek zájezdu říkali trestný čůčo. Každej kdo spadnul, 
pověsil pytel, nebo se jinak prohřešil proti lezecké etice, si musel dát večer trestnou sklenici. Když jednou večer 
Maruška přeložila text z průvodce „Love it or hate it“ jako „Láska na první pohled“, zakázali jsme jí chodit krmit 
slepice a mluvit s panem domácím v obavě, čeho všeho bychom se ještě mohli nadát. 

Skůtr tady, skůtr tam, všude kam se podívám 
Základním dopravním prostředkem na ostrově 
jsou skůtry. Jezdí na nich kde kdo, od mladých 
slečinek v šatičkách počínaje až po vetché sta-
řečky. Všude je spousta půjčoven a tak není 
problém si skůtr obstarat. Ostrované jezdí na 
skůtrech zásadně bez přileb, protože si ne-
chtějí zapařit hlavu v nějaké skořepině. Někte-
ří turisté vycepovaní evropskými předpisy však 
přilby používají. Lze si je zdarma půjčit ke sků-
tru. Někteří lezci používají svoje horolezecké 
přilby, jako například Jířa. Já jsem chtěl sply-
nout s davem a tak jsem jezdil bez přilby, což 
mi dělalo obrovskou radost, protože mi ta ev-
ropská přilbománie leze krkem. Zlatým hřebem 
rebelie, na který nikdy nezapomenu bylo, když 
jsem vezl obě své malé holky najednou na výlet 
přes kopec do Masouri. Pochopitelně v šatičkách, bez přileb, pěkně na pankáče. Tak jak to dělají místňáci. Jedna 
seděla přede mnou a druhá za mnou. Holky nikdy před tím na motorce nejely a tak si to pěkně užívaly, zejména 
v serpentýnách do Masouri.  Evička říkala: Ty vole já se bojím s tebou a nedovedu si představit jak s mámou. Když 
jsem jí řekl, ať se kochá výhledem na moře, tak mi opáčila: Já seru bobky do kalhot a ty chceš abych se k tomu 
ještě kochala.  Říkám jim, že kdyby to viděla babička, to by bylo něco. Evička hned dodala, že by se posrala. Můj 
skůtr měl obsah jen 50cm3 takže to byl takový kozí dech, ale dalo se z něj vytáhnout na rovině i 60km/hod. Když 
jsem vezl Květu s batohem, tak však do kopce sípal na hranici svých možností. Jířa si fikaně půjčil silnější stroj 
s obsahem 125 cm3 a bylo to znát.  Hravě nám ujžděl. Provoz tady byl dost hustý,chaotický, auta otřískaná a přes-
to jsem neviděl žádný karambol. Základem je se nějak protáhnout, uhnout a zmizet. Nejhorší bylo proplétat se na 
skůtru mezi turistama v Masouri. To člověk nikdy nevěděl, kdo se odkud vyloupne a skočí mu pod kola. Měl jsem 
ruce furt na brzdách. Když to zpětně hodnotím, tak jízda na skůtru tvořila 50% dobrodružství z celého pobytu. 

Kdo netřídí s námi, třídí proti nám 
Jednou z dalších výrazných odlišností proti středoevropskému způsobu života, která mi utkvěla v paměti, je fakt, 
že se na ostrově netřídí odpad. Bylo úsměvné pozorovat, jak se nám v apartmánu v jednom koutě hromadí roztřídě-
né plastové a skleněné lahve, abychom je pak společně nacpali do jednoho pytle s komunálem a hodili do centrálního 
podzemního kontejneru. Neříkám, že je to tak správně, ale každopádně aspoň ostrované nic nepředstírají. U nás se 
mnohdy rozříděný odpad stejně sveze na jednu skládku, takže výsledek je stejný, akorát mají lidi větší pakárnu. 

Voda základ života 
S vodou je to tady prekérka. Z kohoutku teče odsolená mořská voda,vhodná na umytí. Nedá se moc pít. Tak maxi-
málně uvařit v ní brambory nebo špagety.  Pitnou vodu tady však člověk může zadarmo natankovat z cisteren, které 
jsou rozmístěné v jednotlivých obcích. Vypadá to jako automat na kafe, ale je to větší a je to zadarmo. Lidé se 



 

 

MANTANA 02/2019 http://www.horoklub.cz Strana 12  

k tankovacímu místu sjíždějí v autech, na skůtrech a tankují vodu do PET lahví, kanystrů a jiných nádob. Nabrání 
pitné vody se stalo každodenním rituálem po celou dobu našeho pobytu. Člověk si doma v Čechách ani pořádně neu-
vědomuje, co mu teče z kohoutku za vzácnost. 

Koleda koleda Štěpáne šestbéčka ti nedáme 
Každý z nás přijel na ostrov s jiným cílem. Jířa s Maruškou chtějí dokompletovat hvězdičkové cesty, Květa nachy-
tat bronz, já přežít to vedro, děti chtějí všechno a Štěpán, matador naší výpravy, ten je nejskromnější, ten chce 
vylézt alespoň jedno „šestbéčko“. A tak den co den prohlíží průvodce a vybírá a zkouší a pořád nic. Občas ho nemi-
ne trestný čůčo po nějakém tom neúspěšném pokusu. Jednou Štěpán prohlásil, že tady na ostrově leze šestbéčka 
každej, kdo má do prdele díru, tak proč on ne? Asi právě proto, že zákon schválnosti funguje líp než cokoliv jiného. 
Poslední noc před posledním lezením se tak vystresoval, že nemohl spát a ráno byl nevyspalý, takže není divu, že se 
mu zase nezadařilo. Pochopitelně, my se jeho hořekováním bavíme a popichujeme ho, když na terase popíjí trestný 
čůčo. Na druhou stranu ve dvaasedmdesáti letech tady posekal hromadu šestáček a šestáplusek, takže by mohl 
být spokojený. Ale to by nebyl Štěpán. 

A teď slovo do pranice jaká byla lezenice 
Přece jen si neodpustím pár vět o vlastním lezení. Mozaika by nebyla úplná, kdybych to neudělal. Lezení má na ost-
rově výsadní postavení. Je to hlavní tahák a pilíř cestovního ruchu, ze kterého tento ostrov žije. Kromě lezení se 
tam provozuje i potápění, ale to je minoritní. Místní infrastruktura je ušitá na míru pro lezeckou komunitu ubyto-
váním počínaje, přes krámky s lezeckým vybavením , hospůdky, půjčovny skůtrů až po tisíce vynýtovaných cest 
konče. Místní lidé zde na lezce nenahlíží jako na škodnou, ale naopak jako na vítanou a váženou klientelu. Nevím, 
jestli to lezení na ostrově vzniklo samovolně nebo cíleně v rámci nějakého byznys plánu, ale byl to povedený krok, 
který přinesl ostrovu nový ekonomický impuls. Celkově bych to shrnul slovy: Lezení nádherné, lidé přátelští. Nedi-
vím se Jířovi, že se sem rád vrací. 

PS: Cesta zpět proběhla hladce i když při kontrole jmen na letenkách nám paní za přepážkou opět trošku brnkala 
na nervy. Ale oproti Praze to byl čajíček. 
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Bloßstock 
Almara! Doufám, že jste už četli zprávu o výletu Háši, mě a Lubána na Affen-
steiny a že jste si zapamatovali ten důležitý okamžik, kdy jsme vyšli z lesa, a 
před námi se objevila ALMARA. Veliká až za krkem bolí…. 
Ta almara byla v názvu článku zmíněná pískovcová dominanta a my zůstali 
stát, jako když do nás uhodí. Očima jsme hledali možné výstupové linie a 
v duchu už jsme přemýšleli, jaké to asi je na vrcholu. Maličko problém byl 
v tom, že jsme žádné výstupové linie neviděli. Z dálky to dokonce vypadalo, 
že pro lezce naší úrovně na tuhle věž všech věží žádné cesty nevedou. A 

z blízka to vypadalo, že předchozí věta je, bohužel, pravdivá. Následující týden byl ve znamení zou-
falé komunikace mezi mnou a Lubánem o tom, že nikde na netu nemůžeme najít nákresy cest. Jedi-
né, co jsme zjistili, bylo to, že na věž vedou, kromě mnoha osmiček a devítek, i dvě pětkové a jedna 
šestková cesta. Pak jsem se jeden den nějak před Jířou zmínil o problému s nákresy cest na Bloss-
tock a Jířa, s klidem sobě vlastním, vytáhl z knihovny úplně nového průvodce, kde bylo všechno! 
Popis i nákres. 

Zvoní telefon. Volá TaPája, co dě-
láme o víkendu. „Jedem na Blosstock.“ 
„No ještě štěstí, že jsem ti zavolala! Jedu 
taky.“ 

Stojíme pod tou ohromnou masou 
pískovce a hledáme nástup do Staré se-
verní cesty V. Já, Lubáno, Háša a TaPá-
ja. Čtyři lezci a tři lana na výrobu lezec-
kého kombajnu. Kolem nás prochází klu-
čina z Benátek nad Jizerou. Zdravíme se 
a on nám vysvětluje, že ta pětka vede 
z druhé strany a oblézá a traverzuje ko-
lem celé věže a teprve pak se dostane 
do míst, kde stojíme. Přesněji o 50 metrů 
výš než stojíme. Podle nákresu je před 
námi převislý nástup do šestky Gipfelstürmerweg.  Zvažuji, jestli raději nejít šestku, protože ty staré 
pětky bývají pořádné vraždy. Zvažuji docela dlouho, protože stěna před námi je složená z úplně bí-
lých fleků sypajícího se pískovce, proložených ohromnými železitými plackami a já tenhle terén ne-
mám moc rád. Nakonec ale nastupuji do těch vystouplých kyzových placek. Samozřejmě zbytečně 
moc jistím a díky tomu jsem si z dolezu k prvnímu kruhu udělal neskutečnou dřinu. Dobírám Lubá-
na, Lubáno dobírá Hášu, Háša dobírá TaPáju a já mezitím odlézám do další délky a tak pořád dál. 
V druhé délce trochu bloudím. V popisu je, že se leze mírně dolů, ale já nenacházím kruh. Vracím 
se a pokrčený traverzuji po minimálně 20cm tlusté železité desce k začátku komína. Ani tady kruh 
nenacházím. Znovu velím k návratu, natahuji se doprava nahoru a rukou zajíždím přímo do kruhu. 
Chtělo to, se narovnat! Opět začíná dobírací strategie a když už sedíme v „certifikovaném“ kruhu 
z roku 1911 tři a  zem je hodně hluboko pod nohama, zbaběle provazuju malé hodiny v hraně komí-
na a rovnou přes ně odlézám. Po dvou krocích se komín zužuje v útvar, kterému říkám „kalibrační 
otvor“. Sedřené koleno a loket signalizují, že komín nebyl úplně kalibrovaný na mou postavu, ale 
postupně se dá vylézt ven a stoupat rozporem. Jištění je takové normální, komínové. Jedny hodiny 
v půlce a v pětadvaceti metrech dobírák. Jistím a vychutnávám si funění a nadávání kamarádů. Ta-
Pája si ráno vzala tričko s boulema a zanadávala si docela dost, ale nakonec jsme se na plošině u 
dobíráku sešli všichni. Komín pokračoval ještě 30 metrů a opět začínal kalibračním otvorem. Tady 
už bylo docela husto. Ve stěně přede mnou byly vyšoupané dlouhé rýhy od zoufalé snahy našich 
předchůdců opřít se, marně, aspoň špičkama bot. Jako správný Krušnoblbec jsem si už bůhví po 
kolikáté nechal přes rameno smyčku „lepičku“ a díky tomu jsem si vysloužil odřeninu druhého lokte i 
kolena. Dál a dál. Pevná skála a šířka přesně tak akorát. Jištění takové normální, komínové. Tři me-
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try před výlezem jsem provázal hodinky a za záda 
napasoval ufo pro případ, že by výlez byl solivý. 
Ale nebyl. Vyhoupnul jsem se na sluníčko a chtělo 
se mi halekat. Ale na vrchol samotný to chtělo ješ-
tě dvakrát přelézt předvrcholy a jednou přepadnout 
a já vytočil skoro celou délku lana, než jsem se do-
stal k vrcholové knize.  

Co dodat? Radost byla veliká. Holky si ještě 
užily přepadu, TaPája zase nadávala (asi si příště 
vezme jiné tričko), sluníčko hřálo a my stáli na al-
maře a dívali se do dálky, do hloubky i do výšky. 
90 metrů slanění (jak se nám tři lana hodila!) a 
pozdní oběd. Hodně pozdní. Nahoru a dolů nám to 
trvalo bezmála pět hodin. Za celý den jen jedna 
cesta z roku 1911. S tím se snad ani nemůžeme 
chlubit. 

I když vlastně: „Můžeme a chlubíme!“ 
                                                          Broněk                                                                                            
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Z našich lesů, luk a strání 
A máme tady něco pro znalce horoklubácké komunity. Při jedné z našich nedělních vycházek po Českém středohoří, kon-
krétně na hradě Košťálov, jsme natrefili na informační tabuli inzerující výskyt vzácných motýlů – Otakárka ovocného a 
Otakárka fenyklového. Když jsme se vyšplhali až nahoru ke zřícenině, skutečně tam byli a předváděli nádherný motýlí 
tanec. Třešničkou na dortu bylo, že jsme na témže místě spatřili ještě mnohem vzácnější exemplář z tohoto rodu, který 
se však motýlých tanečků účastní jen velice zřídka. Jestlipak uhodnete jeho správné rodové a druhové jméno? J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
              Otakárek fenyklový                                  Otakárek ovocný                                             ??? 
 
Nápověda:  Zdrobnělina jména Otakar + opak slova líný. 
   

Horokroužek Kadaň na Hasištejnských skalách 
 

 


