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Úvodník 
Čas letí jako bláznivý, já nechy-
tím ho ani vy. Toliko úryvek 
z písně božského Káji, který 
přesně vystihuje podstatu věci. 
Než se člověk stačí rozkoukat, 
prázdniny jsou fuč, babí léto 
jakby smet a články do Mantany 
zase ne a ne přistát 
v horoklubácké poště. Ale není 
se co divit, když je venku hezky, 
tak si každý raději půjde zalézt 
než smolit nějaký článek. Nicmé-
ně naštěstí se pár psavých vytr-
valců přece jen našlo, kterým 
tímto děkuji. Díky nim jsme 
mohli seskládat další číslo naše-
ho samizdatu a poinformovat o 
horolezeckých aktivitách 
z letošního léta. Jak už to 
v čase prázdnin bývá, jezdilo se 
hojně na pískovce, skalky, ale i 
několik výpadů do hor se podaři-
lo. Horokroužek také nezahálel – 
děti absolvovaly týdenní soutře-
dění v labských pískovcích, boul-
deringové výpady na Žihelskou 
žulu a Děčínský Sněžník, pravi-
delné skálolezení v Perštejně. 
Lezlo se mnohem více, než by se 
podle Mantany mohlo zdát. A asi 
je to i dobře, když převažují 
činy nad slovy. Tož lezte a ra-
dujte se. Proto to přeci děláme, 
ne?  

   

   

   

Wildspitze sWildspitze sWildspitze s   CK KozelCK KozelCK Kozel   
Jířa (JíráŠ) Šťastný Jířa (JíráŠ) Šťastný Jířa (JíráŠ) Šťastný    

O výletech s Kozlem (Jiří Kantulák)  jsem už slyšel hodně, skoro každý rok 
s ním totiž brácha a jiní známí vyráží na nějakou akci.  Ať už to byly různé 
přechody (Fagaraš, Tatry apod.) nebo výstupy na některé alpské velikány 
(Gross Glockner, Eiger atd.), vždy se podle účastníků jednalo o velmi zdařilé 
akce.  Kozel totiž vše vymyslí, zamluví ubytování, zajistí dopravu a počasí a 
ostatní se jen „vezou“.  Ne nadarmo se těmto akcím říká, že je pořádá „CK 
Kozel“. 

Když mi letos Kozel nabídl účast na letošní akci, řekl jsem si, že bych to 
mohl také vyzkoušet a po delší době se zase podívat do hor.  Původní plá-
novaný výlet do Kaiseru v květnu nevyšel kvůli počasí, neboť v horách bylo 
ještě moc sněhu, do kterého se nám z teplého jara už moc nechtělo.  Další 
pokus byl v červenci s návrhem na Přechod hřebene Warscheneck (2388m) 
nebo výstup na Hochgolling (2862m).  Ani to ale neklaplo kvůli dovoleným 
a prázdninám.  Do třetice padnul návrh na výstup na Wildspitze 
(3772m)  nebo Grossvenediger (3674 m) v září, což se nakonec ujalo.  Volba 
pak padla na první ze jmenovaných vrcholů a termín: 19.-22.9.2019. 

Počet účastníků se ustálil na osmi, kteří se vešli akorát do dvou aut.  Já jsem 
jel v autě s Luďkem, který už ke mně přivezl Péťáše a v Klášterci jsme na-
brali Slavoše.  S Kozlem jel Petr Fridrich, Ondra a Roman.  Část členů naší 
výpravy měla tuto akci jako „aklimatizační“ před plánovaným říjnovým tre-
kem do Himáláje k Everestu.  Scházíme se v Klášterci u Tesca, kde ještě do-
kupujeme některé základní potraviny – chleba, vodu a rum, pak popojíždí-
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me do Hor, kde si dáváme večeři a pak už valíme směr Rakousko.  S pár zastávkami přijíždíme po druhé hodi-
ně ranní do Ventu, kde parkujeme na namrzlé louce a mezi auty uleháme do spacáků pod parádní hvězdnou 
oblohou. 

Ráno je sice azuro, ale úzké údolí k nám slunce jen tak nepustí, tak před osmou vylézáme ze spacáků a snídá-
me.  Pak balíme věci do báglů a okolo deváté již začínáme stoupat svahem pod lanovkou směrem k Breslauer 
Hütte (2844m).  Z Ventu, který se nachází v nadmořské výšce 1900 m, to máme na chatu více než 900m pře-
výšení, ale je krásně, tak si to užíváme.  Já jen do té doby, než Péťáš prohlásí, že je to jak před dvaceti lety, 

kdy jsme také chodili pod lanovkami.  V tu chvíli mi došlo, že dnes už jsem přeci jen trochu někde jinde a že 
tohle opravdu nemám za potřebí.  A tak jsem se otočil, těch pár desítek nastoupaných metrů zase sešel, kou-
pil si zpáteční lístek na lanovku a z té pak klukům zamával.  Na mezistanici jsem na ně počkal a přitom se 
krásně opálil.  Kluci měli žízeň a tak ušetřené peníze za lanovku utratili za pivo ve zdejší restauraci a zatím co 
já se potom vyvezl až na konečnou, oni zase stoupali po svých.  Jelikož si cestou udělali piknik, už jsem na ně 
nečekal a došel jsem k chatě sám.  Čekal jsem na ně s rádlerem v ruce na terase a opět se slunil.  Když dorazi-
li, tak jsme si dali další piva a pak se šli ubytovat.  Vyfasovali jsme místa na společné noclehárně nahoře na 
palandách, což nás na dvě noci s polopenzí stálo každého 86 Eur (pro nečleny Alpenvereinu to bylo 106 Eur).  
Celkem ranec.  V půl šesté se podávala večeře – polévka, výběr ze tří hlavních jídel a dezert.  Pivo za pět Eur 
sice nebylo nejlevnější, ale žízeň byla veliká.  Po setmění, které v tuto dobu přišlo už okolo osmé hodiny, jsme 
ještě chvíli seděli, ale pak už nás únava a představa ranního vstávání zahnala do postelí.  Podle instrukcí měl 
mít každý vložku do spacáku, ale nikdo to nekontroloval, tak většina lidí zalezla jen pod deky.  Nahoře na pa-
landách bylo dost vedro a díky zelí, které bylo k večeři, i celkem nedýchatelno.  Jelikož někteří celkem slušně 
chrápali a někteří nedočkavci vstávali už okolo páté, tak jsme se moc nevyspali. 

Takticky jsme si počkali až na druhý termín snídaně, který byl v půl osmé.  Ze švédského stolu jsme se celkem 
slušně najedli a před osmou hodinou vyrazili s námořnickou rozvahou k vrcholu.  Od chaty to bylo nejprve 
mírné stoupání ke krásně zelenému plesu, od kterého již byl vrchol Wildspitze na dohled.  Bohužel cesta 
k němu vedla velkou oklikou, takže nám ještě pěkných pár hodin zabrala.  Dlouho jsme nevěděli, kudy se 
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vlastně na hřeben dostaneme.  Sedlo je totiž vidět až z úplného závěru doliny, protože ho kryje menší boční 
hřeben.  Pod ním jsme museli nandat mačky, abychom mohli překonat nejvyšší část ledovce Mitterkarferner.  
Za ním následoval pás skal, zajištěný ocelovými lany, který nás dovedl do sedla Mitterkarjoch.  Odtud je krás-
ný pohled na Pitztal a ledovec Taschachkerner, po kterém vede cesta až skoro k vrcholu.  Opět si tedy bere-
me mačky, tentokrát se i navazujeme na lano, a s několika pauzami na vydýchání přicházíme pod skalnatou 
vrcholovou hlavu.  Zde necháváme všechny věci a jen nalehko docházíme po půl jedné k vrcholovému kříži.  
Je tu docela dost lidí, tak nám chvíli trvá, než se uvolní místo u kříže pro udělaní společné fotky.  Nebe je bez 
jediného mráčku, tak se kocháme nádhernými výhledy a nikam nespěcháme.  Po sestupu k věcem si v klidu 
dáváme svačinu a pak vyrážíme stejnou cestou zpět.  Dolů to jde mnohem rychleji než nahoru a tak jsme 
zpátky na chatě někdy okolo čtvrté hodiny.  Dáváme si pivo, malou svačinu a potom se jdeme převléct a rov-
nou se přesouváme na večeři.  Po ní to chvíli vypadá, že dnes odpadneme brzy, ale jen do té doby, než někdo 
objeví v herním koutku kostky.  Macháček nám zajišťuje zábavu na pár hodin, přičemž stíháme dopít všechny 
zbylé zásoby alkoholu v kombinaci s místním pivem nebo rádlerem.  Okolo desáté se přesouváme na chodbu, 
kde děláme piknik ze zbylých zásob jídla a potom už jdeme ulehnout do postelí, k velké radosti všech, což už 
spí a ráno musejí vstávat, protože vyráží k vrcholu až v neděli. 

My opět míříme až na pozdní snídani, po které balíme věci, neboť chata dnes ve 14:00 hod zavírá.  Před devá-
tou odcházíme za lehkého mrholení zpět do údolí.  Já se od kluků po chvíli odděluji a mířím na lanovku, za-
tímco oni jdou poctivě i dolů po svých.  Na mezistanici beru Kozlovi aspoň lano, ať se s ním nemusí vláčet, a 
čekám na ně dole v údolí.  U aut si ještě dáváme oběd a pak už nás čeká jen cesta zpět, kam přijíždíme okolo 
půl osmé večer.  Cestou ještě probíráme, kam by se dalo vyrazit příště.  Že bychom příští rok dali něco větší-
ho?  Co třeba nádherný pětititisícový Kazbek?  Ještě jednou touto cestou děkuji CK Kozel a všem účastníkům 

Bečovský příkrý srázBečovský příkrý srázBečovský příkrý sráz   
*Broněk Bandas**Broněk Bandas**Broněk Bandas*   

Když jsem letos na jaře, už po několikáté, vytrhával ná-
lety v naším oddílem vytvořené lezecké oblasti Bečov-
ský ostroh , ani jsem už nevěřil, že se kastelánovi podaří 
dotáhnout do konce nápad na zpřístupnění velmi pěk-
ného skalního srázu – ostrohu, v bečovském zámeckém 
parku. Takže když jsme s Jířou v pátek 4. října sledovali, 
jak pozvaný duchovní křtí novou oblast svěcenou vodou 
a poslouchali, jak velmi hezky mluví o sportu, bylo to 
veliké zadostiučinění jak pro nás, tak pro autora myšlen-
ky, Tomáše Wizovského. V očekávání špatného počasí 
jsem si já truhlík nevzal lezení a tak jsem přišel o pózo-
vání pro média na skále. To mě ale tolik nemrzelo tolik 
jako to, že si Jířa ve vrcholové knize v říjnu ulovil Hore 
zdar. Frustraci jsem naštěstí utopil v podstatném zbytku 
šampáňa, a proto, nejen díky tomu šampáňu, hodnotím 
celou akci jako velmi zdařilou. 

Bečovský ostroh nabízí příjemné jednodenní lezení a ve 
spojení s návštěvou Bečovské botanické zahrady i odpo-
činkový víkendový pobyt. Díky práci, kterou v Bečově 
Horoklubáci odvedli, jsme jak na zámku, tak v botanické 
zahradě na ferratách vítáni a za výbor Horoklubu vám 
můžu návštěvu jen doporučit. Plánek s nákresy cest na-
jdete přímo pod stěnou. Další  info viz odkaz níže. 

https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/statni-hrad-a-

zamek-becov-lezecka-stena-lezci-zkusebni-

provoz.A191007_506322_vary-zpravy_ba 
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Stanice pro prožitkářeStanice pro prožitkářeStanice pro prožitkáře   
*Broněk Bandas* *Broněk Bandas* *Broněk Bandas*    

Původně jsem ten zastrčený kout v Bielatalu, 
který se v originále jmenuje Bergstation 
(Horská stanice), chtěl nazvat Stanice pro po-
žitkáře. Pak jsem ale ve slovníku zjistil, že po-
žitkář je člověk, který holduje tělesným požit-
kům na úkor morálních zásad. A to bych nemohl 
udělat. I jen hypoteticky umístit člověka bez 
morálních zásad do pískařského ráje. Nikdy! 

Do německého Bielatalu jsme přeběhli hranici 
v Ostrově za poslední roky několikrát. Ale Bie-
latal jsou i vzdálenější pískovcové oblasti 
s pomyslným centrem v Otomühle. Tam mě kdy-
si dávno vytáhl Bohouš Dvořák a do asi nejfrek-
ventovanější části skalního města, do okolí 
Herkulových sloupů, jsme se s oddílem vrátili 
až v roce 2017. Už tenkrát jsem pošilhával po 
vzdálenějším okolí Otomühle, protože nádherné 
pískovcové věže jsou tu na každém kroku. Ale 
až letos  jsme Bielatalu propadli. Nemůžu říct, 
že by za to úplně mohl Lubáno, podíl má i Jířa, 
Štěpán a já, ale Lubánova záliba v mapách, kop-
cích, jeskyních a významných cílech dost po-
mohla tomu, že jsme objevili tu výše zmíněnou 
Stanici pro prožitkáře.  

Předpokládám, že už chcete vědět, co ta stani-
ce nabízí tak ohromného, že by to měl být ně-
jaký zvláštní prožitek. Pokusím se vám to aspoň 
nastínit: „Na travnatém palouku jsme si udělali 
základní tábor a mezi stromy natáhli houpací 
síť. Před námi se tyčí mohutná pískovcová věž. 
Pevná skála je krásně vyhřátá a všechny cesty 

jsou příjemně odjištěné. Jsme v bočním údolí a kromě občasného zvuku kola na turistické cestě 
sem nedoléhá žádný civilizační hluk. Jako první vylézáme cestu s příznačným názvem Exqui-
sitweg a na vrcholu nás pevným stiskem ruky a přáním Berg Heil vítají němečtí lezci. Společně 
slaňujeme na nabídnutém laně a česko – německy žertujeme. Pak tu zůstáváme sami a s dalšími 
vylezenými cestami se síla prožitku stupňuje.“ 

  Každý má s lezením spojená nějaká očekávání. Ten den, který vám popisuju, splnil 
všechna má očekávání, která mám spojená s pískovcovým lezením. Na webu www.horyinfo.cz, 
v článku Za saskými lahůdkami XV,  najdete všechny potřebné informace k oblasti a já tímto 
děkuji autorům za skvělý tip i popisy cest. 
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FERATOVÁ TRILOGIEFERATOVÁ TRILOGIEFERATOVÁ TRILOGIE   
*Ota Pavlas**Ota Pavlas**Ota Pavlas*   

Alpspitze 
22.7. - 23.7.2019 

Dodělal jsem školu, konečně se setkalo počasí a volný čas, vyrážíme na Alpspitze. V noci na parkovišti v 
Hammersbachu to žije, nejsme ani zdaleka jediní, kdo tu čeká kolem auta na ráno. Asi proto, že to tu 
vypadá jak v kempu, stoupla i cena parkovného. Naposled jsem tu platil 4eura/den a teď po mě chce 
automat 17e za dva dny. Ráno si ušetříme výškové metry lanovkou na Osterfelderkopf. Pak už začíná 
Alpspitze Klettersteig. Přezdívka Alpspitze Eisenweg je vcelku přiléhavá. Železa je tu vskutku dost a 
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obtížnost je lehká. Proto je hlavně o víkendech cesta velmi frekventovaná. Z posledního žlabu už je 
vidět Gipfelkreuz. No on není až tak vrcholový, protože je na ostrohu před vrcholem. Na vrcholu 
samotném, který je kus za křížem, je akorát hromada kamení. Samotný vrchol není z Ga-Pa vidět a 
legenda praví, že kříž je před vrcholem proto, aby na něj Führer viděl, když byl na olympiádě.  

Po vrcholové pauze pokračujeme jihozápadním hřebenem do sedla Grießkarscharte. Hřebenovka má 
několik krátkých zajištěných výšvihů a pár vzdušných míst. Ze sedla následuje už v sestupu Klettersteig 
Matheisenkar B/C. Není ani zdaleka tak sanován železem jako Alpspitze Ferrata a ve výstupu je to lepší 
výzva. Sem už nikdo moc nechodí a tak potkáváme jenom několik málo lezců. Ferrata končí v suťovém 
poli. Miluška už toho má plné kecky, tak dáváme pauzu na kafe s rumem a polévku. Po načerpání energie 
pokračujeme po cestě k Höllentalangerhütte. První půlka jde, ale druhá půlka je těžký padák lesem. 
Celkově z vrcholu zklesáme nějakých 1200hm. Na chatě přijde zasloužený tuplák a večeře. A ráno už 
jenom sestup soutěskou Höllentalklamm plnou vody a tunelů do Hammersbachu k autu. 

 

Vrabinec 
Na Vrabinci jsem nebyl 20 let. Za tu dobu na kopci lecos přibylo. Karel Bělina tam vytvořil 5 ferrat. 
Některé jsou na prd. Jenom stoupák v hliněném zářezu. Ale najdou se tam i pěkné pasáže a dvě údolní 
ferraty jsou v našich končinách úkazem, protože jsou ve vertikále a ne v traverzu. A obtížnost C v 
pevné skále také není k zahození. Ve stěnách přibylo spousta pevného jištění, na konci cest jsou slaňáky. 
Relativně množství lehkých cest se dá parádně využít při lezení s malými dětmi. A na rozcestí přibyl i 
pěkný bivak. Ten se mám hodil, když se přihnal mrak. Jediný mrak ve střední Evropě přesně nad hradem 
a začlo lejt. Nikde jinde ani nekáplo :-D. Ale po každém dešti vyleze slunko a lezení pokračovalo. 
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Spitzberg 
Spitzberg je zalesněný 510 Hm znělcový vrch u vesnice Oderwitz. A Oderwitz je u Žitavy. Takže BRD - Sasko. 
Toliko zeměpisné údaje. V zatáčce pod kopcem je Wanderparkplatz. Za ním se cesta stáčí do pravoúhlé zatáčky k 
chatě na kopci. Tam je další parkoviště, hospoda a možnost noclehu. A protože horolezci jsou národ na krok lenivý, 
tak když nepojedete do zatáčky, ale rovně sjedete na polní cestu, tak po cca 300 metrech je Parkplatz für 
Kletterer. A odtud je to jenom kousek do kopce pod stěnu. Cestou do Basecampu minete stylovou kadibudku. 
Basecamp je perfektní přístřešek v sektoru Mittelwand, stůl, židle, místo na spaní. Pod spacím prostorem je pár 
bas piv, kasička s ceníkem "Každý dá kolik může." Na Spitzbergu jsou 3 ferraty ve vertikále, žádné traverzovky. 
Obtížnost B, C a C/D a všechny v pěkné pevné skále. Na lezení je to tam super. Výška cest v sektorech S - O - N 
Pfeiller, Kinderklettergarten a Mittenwalt se šplhá od 15 do 40 metrů. Některé cesty mají až k 60 metrům. 
Všechny cesty, a to i ty lehké za II, jsou velmi dobře odjištěny borháky a na konci jsou slaňáky. Skála je pevná. 
Povětšinou je více či méně položená v plotnách. Ale najdou se tam kolmice a převisy. Trochu to připomíná Špičák u 
Mostu. Nebo Tašov. Akorát hodně zvětšený. Oblast je to super na lezení s dětmi. A když jsme tam byli, tak se 
opakoval úkaz z Vrabince. Všude slunce, jenom nad naším kopcem se udělal kilometrový mráček a lilo jak z konve. A 
po dešti to pekelně klouzalo.... 
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Tyrolské elegie 2019  
*Broněk Bandas* 

 

Opravdu, bohužel, z mého pera nečekejte dílo 
úrovně K.H. Borovského. Vypůjčil jsem si ten 
název článku jen proto, protože slovní spojení 
„Tyrolské elegie“ ve mně zůstalo z dob povinné 
školní četby. Takže jak se řekne Tyrolsko, hned 
se mi elegie připomenou. Ve slovníku jsem zjis-
til, že slovo elegie znamená nářek nebo ža-
lozpěv. Žalozpívat samozřejmě nehodlám, i 
když, popravdě, zanaříkat bych si, při porovnání 
úrovně služeb a nabídky pro turisty u nás a v 
Rakousku, asi mohl.  
Z technicko – organizačních důvodů přijíždíme 
do Imstu dost pozdě večer, což má dva násled-
ky: za prvé nám provozovatel kempu asi v devět 
večer ne právě radostně telefonicky sděluje, že 
na nás pořád čeká  a za druhé nás větší část 
cesty mezi Innsbruckem a Imstem doprovází 
světla na svazích okolních hor. Přízračná noční 
podívaná na dlouhé horské hřebeny plné světel, 
obrovská znamení kříže, srdce nebo kalichu,  až 
bere dech. Teprve později se mně na internetu 
podaří zjistit, že jsme úplnou náhodou přijeli v 
den, přesněji noc, kdy si v Tyrolsku „horami v 
plamenech“ připomínají více než 200 let starou 
přísahu, kterou se obyvatelé, zoufalí z přichá-
zející války, „zaslíbili srdci Ježíšovu“.  
V Imstu nejsme poprvé. I v Mantaně už se Imst 
objevil v roce, myslím, 2017, kdy jsme, při výle-
tu s mládeží do Dolomit, vezli právě do tohoto 
centra sportu a turistiky Martina Jecha na zá-
vody v lezení na obtížnost. A koho jsme to v 
Imstu po dvou letech nepotkali?! Určitě už jste 
uhodli, že Martina Jecha i s jeho přítelkyní a 
zase jsme si, ve stejném kempu jako před lety, 
pro sebe zabrali společenskou místnost a velmi 
příjemně si s nimi poklábosili.   Zapomněl jsem 
napsat, že tento článek popisuje náš pobyt v 
jižním Tyrolsku z července 2019 a že naše do-

volená byla jen náhražka, ale hodně povedená, za odpískaný výlet na Kalymnos.    
Když nás kempiér, po našem nočním příjezdu, ubytovával, moc úsměvy nehýřil. Ale druhý den ráno 

už byl dobře naladěný a to mu vydrželo celou dobu našeho pobytu. Každé ráno a večer projel kempík na 
své elektrokoloběžce, pozdravil stálé zákazníky i náplavu z Čech, tu dovezl našim klukům koblihu nebo 
mně klobásku a když zjistil, že jsme horolezci, věnoval nám průvodce na okolní skalní oblasti. Všichni 
jsme, hned první den, také dostali dovolenkové Activ pasy, které pro své hosty nabízí většina rakous-
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kých oblastí. A protože na nadmořskou výšku 800 m.n.m., v které Imst leží, bylo docela vedro, využili 
jsme pasy a jeli do vodního adrenalinového centra AREA 47.  

Kromě toho, že jsme si užili tobogánů a jiných proplachovačů nosních dírek, jsme díky Activ pasu 
ušetřili na vstupném takřka 80E. Využili jsme i zdarma vstup na koupaliště vedle kempu, vstup do muzea 
hornictví, zdarma dopravu místní MHD a lanovkou a vzhledem k tomu, že jsme za tři dospělé a tři děti 
za týden v kempu zaplatili necelých 300E, měli jsme pobyt vlastně zadarmo. Už to by samo o sobě byla 

dost přesvědčivá pozvánka k tomu, abychom se sem opět vrátili na další dovolenou, ale Imst má i další 
lákadla: každoranní pohled na zasněžené vrcholky hor všude kolem nás,  krásné prostředí a spoustu leze-
ní, ferraty, rafty a cyklostezky, kde se podíváš. 

Z toho, jak a kde polezeme, jsem měl trochu těžkou hlavu. Na dovču jsme jeli s Deivinou a malou 
Adélkou a s kočárkem se do hor většinou chodí buď obtížně nebo velmi  obtížně. Ale z toho roku 2017 
jsem si pamatoval, že v průvodci byla i nějaká „kinderkletterngarten“ a tak jsem si říkal, že něco jako 
Ferdova zahrádka nad Osekem v Rakousku taky bude a prostě se nezblázníme a vezmeme zavděk i tako-
vým horolezeckým štěkem. Druhý den pobytu jsme průvodce ještě neměli, ale v info centru údolí Ötztal 
nám slečna velmi ochotně poradila, že stačí kousek popojet a v městečku Oetz lezeckou zahrádku snad-
no najdeme. Parkoviště, stůl, lavice, tabule s nákresy všech cest. Našli jsme to opravdu snadno a ten 
„štěk“ nabízel 42 cest v obtížnosti 3 – 9 UIAA, většinou kolem 20 – 30 metrů.  Krátká dešťová přeháň-
ka nás vyhnala do kempu. Ale už za chvíli jsme našeho odjezdu z Oetz litovali, protože přeháňka se pře-
hnala, jak to tak přeháňky dělávají, sluníčko svítilo a v té malé „zahrádce“ bychom měli co lézt celé od-
poledne. Ale pak nám kempiér dal toho průvodce.... A v průvodci jsme zjistili, že kousek dál v ötztálském 
údolí  v Tumpenu je další zahrádka, v které je 75 cest včetně dvou vícedélkových od 3 do 9+ UIAA a 
ještě o pár kilometrů dál v Oberriedu ještě jedna, kde je 135 cest, většinou dlouhých kolem 20 metrů a 
obtížnosti 3 – 10 UIAA. A to už byly „zahrádky“ docela slušné a jejich společným znakem byly odjištěné 
cesty, tabule s nákresy cest, stoly, lavice, ohrádky pro děti, houpačky, umělé lezecké stěnky pro děti a 
tekoucí voda. V Tumpenu a Oberriedu byla sice placená parkoviště, ale udělané to bylo tak, že parkovací 
lístek z Tumpenu platil i v Oberriedu a opačně.  Takže jsme nakonec z osmi dní byli šestkrát lézt.V Tum-
penu v oblasti Engelswand jsme i zažili něco zvláštního: S trochou nadsázky /i když kdo ví ??/ říkám, že 
ortodoxní lezci z našeho oddílu typu Párka, LeToše nebo Svinči, by takovou situaci psychicky nezvládli a 
buď by se zhroutili, odjeli do jiného vesmíru nebo se aspoň pozvraceli. Lezeme, lezeme a najednou vidím 
jak po cestě přijíždí dodávka. Dodávka zastavila kousek od stěn, vystoupil z ní  chlapík v bílé zástěře a 
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čepici, otevřel boční dveře pojízdné cukrárny a lezecký život na pár minut utichnul. Přítomné lezkyně 
ulehly pod stěnu s ledovou kávou a café laté a děti si pochutnávaly na zmrzlině.  

Přímo z centra Imstu se dá vstoupit do vodou vymleté, hluboké rokle nazvané Rosengar-
tenschlucht, kterou podél divoké říčky vede částečně visutá a částečně do skály vysekaná cesta do 
Horního Imstu ke stanici lanovky a k vyhlášené letní bobové dráze. Byli jsme v Imstu v infocentru a Dei-
vi se tam před paní zmínila, že bohužel rokli neuvidí, protože kočárek tam neprojde. Paní v centru jen 
udiveně pronesla, že ona neví, kde je problém, zašla dozadu a přinesla takřka novou nosičku na dítě a za 
podpis a zálohu ve výši asi třetiny ceny nosičky nové nám jí půjčila. Prošli jsme roklí, Šiška, Deivina a 
Broník s Davídkem využili Activ pasy a odjeli lanovkou k nástupu bobové dráhy a já s Adélkou na zádech 
jsme šli na procházku. Obloha byla modřejší, tráva zelenější, sluníčko sluníčkovatější než doma a okolní 
hory nebetyčné. Adélka se dívala na pasoucí se krávy, v domnění, že jsou to velcí pejsci na ně dělala haf, 
haf  a nadšením kopala nožičkama. Kdybych se nebál, že upadneme, taky bych nadšením nožičkama kopal.  

Nechtělo se nám jít zpátky do kempu stejnou cestou a Šíša zjistila, že za chvíli jede autobus. 
Activ pasy se hodily a Šišky znalost němčiny ještě víc. Zcela nezávazně se řidiče zeptala, jestli náhodou 
nejede k našemu kempu. A pan řidič k našemu kempu nejel, ale na konečné nás nevysadil, ale jel s námi 
dál, potkal další autobus, nechal nás přesednout a za chvíli jsme vystupovali přímo u recepce. A my jsme 
takovou dobu jezdili do Itálie, protože se říká, že jsou rakušáci studení čumáci! 

Píšu tenhle článek a ještě cítím, jak jsem se z Tyrolska vrátil nadšený. A vím, že jsme tam nebyli 
naposled. V průvodci na Ötztal a Pitztal, který máme doma,  je spousta lezeckých oblastí a cest a ani 
zdaleka jsme nestihli navštívit všechno, co jsme chtěli. 
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Prostě prima parta 
*LdS* 

Ahoj parto! Takto záměrně oslovuji děti z našeho horokroužku, když se potkáme na stěně v Kadani nebo na nějakém 
společném horoklubáckém výletě. Nezvolil jsem ten pozdrav náhodou. Za ty roky, co se vzájemně potkáváme, totiž v 
horokroužku vykrystalizovala skupina fajn holek a kluků, kteří drží při sobě nejen kvůli lanu, kterým jsou k sobě 
navázaní. Jsem rád, že jsem se k nim nachomýtnul, neboť mě to obohatilo o poznatek, že „ti mladí“ nejsou všichni zase 
tak špatní, jak se obecně tvrdí. Je prima vidět, jak se naši „mlaďoši“ s urputností vrhají do skalních stěn a boulderů, tak 
jak jsme to kdysi dělali a stále děláme i my, služebně starší. Připadám si jako by mi někdo nastavil zrcadlo historie. I 
nám totiž kdysi říkali „mlaďoši“a i my jsme měli svou partu a taky jsme chodili na kroužek. Je to už strašně dávno, zbylo 
nás jen pár, co pořád držíme při sobě, ale jsme tu a pořád lezeme, pořád se přátelíme. A kdyby pro nic jiného, tak proto 
trvalé přátelství to stojí za to. To je totiž asi to nejcennější, co si naši „mlaďoši“ můžou z horokroužku odnést. A zatím to 
vypadá, že k tomu mají dobře našlápnuto.  
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FinailspitzeFinailspitzeFinailspitze   
*Ota Pavlas**Ota Pavlas**Ota Pavlas*   

Tak jsem se zas jednou sebral, Rosťovi to doma taky prošlo, a zaparkovali jsme ve Ventu. Ve winterraumu Martin-Bush-
Hütte bylo kupodivu plno. Parta Italů, co se šli projít. Ten největší z nich, co měl tak 2 metráky, chrápal v noci jak celá 
tlupa medvědů, takže spánek po cestě nic moc. Ráno jsme se sebrali a v půl šesté jsme už šlapali s čelovkama údolím. 
Údolí je to dlouhé a nezáživné. Ze stereotypu šlapání ve tmě nás probral jenom zajíc. Ve 3000 metrech si to hopkal 
mezi kameny, měl hustý šedobílý kožich a vypadal spokojeně. Jenom by mě zajímalo co tam dělal. Po stoupání 
následovalo plato, sedlo a byli jsme u Ötziho pomníku. Jak už to tak bývá, pomník nestojí tam, kde jej našli, ale je to asi 
70 metrů tímhle směrem. Pak výstup na další sedlo a další plato a jsme konečně pod hřebenem. Necháváme na místě 
kletry a na lehko dáváme z části zasněžený hřeben na vrchol Finailspitze 3514m. Je to s podivem, ale gipfel jsem dosáhli 
v 11 hodin, což není můj styl. V 11 hodin jsem byl na gipfelu tak akorát na Milešovce když jsem vyrazil z Bořislavi po 
snídani. Protože začlo dost foukat a vypadá to, že monzun je už na cestě, dáváme pár rychlých fotek, zápis do 
Gipfelbuch a jdeme dolu. Na sestup vyndaváme z kletru pro jistotu i lano. Přeci jenom sníh začal ujíždět a dolu je to 
horší jak nahoru. Sestup byl dobrý. U kletrů vaříme kafe a koukáme přes hranu na ledovec, kudy tudy 
cestička.  Ledovec byl rozměklý, pokrytý vrstvou sněhu a bořil se. A najedou hups a už jsem ležel přes hranu trhliny s 
nohou po pás v díře. Díra jak do pekla. Už aby se pořádně globálně oteplilo, pak nebudou trhliny :-D. Jinak jsme ledovec 
přešli na pohodu. A pak následoval dlouhý a otravný sestup na Hochjoch Hospiz. Tam jsme zase obsadili winterraum. 
Na noc přišel ještě jeden Nizozemec. Ten si užíval přechody po chatách a nějaké kopce, protože bydlí ve vesnici 14 
metrů pod hladinou moře.  
    Monzun nakonec přišel přesně podle předpovědi. S posledními metry před chatou začalo pršet a za chvíli sněžit. 
Ráno bylo všude bílo. Závěrečný sestup údolím přes Rofen do Ventu se mi fakt moc líbil. Hluboký kaňon potoka, 
podzimní barvy, mlha, pak i slunko vylezlo. Pod Rofenem je u cesty vystaven původní kříž z Wildspitze a kamenné 
kukátko na vrchol. No a tady mě dostihl signál a s ním práce. Idylka skočila a domů, do Čech, do pr.... Ale netřeba úplně 
zoufat, za 3 neděle jsem tu zpět. Fotky z akce lze shlédnout na odkazu:  https://www.zonerama.com/OtoPavlas/
Album/5680144 
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Horká novinka od studených kamen, aneb u Atoma bude hic 
*Broněk Bandas* 

Že Atom zahájil v loňském roce generální rekonstrukci ko-
mína od kamen v kuchyni zaregistrovali všichni, kteří k 
Atomovcům do Tisé jezdí. S pečlivostí sobě vlastní, a nut-
no říct až mimozemskou, Atom skládal díl po dílu, vyřešil 
problémy s klenbou a už, už to vypadalo, že v kamnech 
slavnostně zahoří. Jak nás ale informoval náš redaktor B., 
při posledním měření Atom zjistil, že komín je na posled-
ních dvou metrech odchýlen od roviny o celé tři milimetry! 
Jestli se Atom vydrží až do konce života dívat na křivý ko-
mín, nebo komín odbourá, není zatím zcela jasné a slav-
nostní zažehnutí se tím zřejmě odkládá na rok 2020. 
 

Knihovna 
*Broněk Bandas* 

Dny se krátí, už zase musím ráno i brzy večer svítit. V jakémsi záchvatu podzimní nostalgie 
jsem dokonce v Bielatalu výstupem na Grossvaterstuhl oficiálně ukončil pískařskou sezónu. 
Hned týden poté mně sice Jířa  v Labáku ukázal, že to bylo ukončení předčasné, ale příchod zi-
my to asi neodvrátí. Kromě toho, že budeme obléhat lezecké stěny, máme ještě, jako členové 
Horoklubu, možnost zajít si do naší oddílové knihovny a za dlouhých večerů už si vybírat cíle a 
lezecké destinace na rok 2020 z mnoha průvodců i horolezeckých časopisů. Knihovnu spravuje, 
průvodce i časopisy dokupuje,  a seznamy pravidelně aktualizuje Jířa. Odkaz na knihovnu najde-
te na našich stránkách i se seznamem v Pdf a pro toho, komu se nechce hledat, odkaz ještě při-
pojuji: https://www.horoklub.cz/knihovna/ 
 
 

Pozvánka na poslední slanění Horoklubu Chomutov 


