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Úvodník 
Když bůh dopustí i motyka 
sama spustí. Po delší odmlce 
se nám podařilo slepit další 
číslo našeho oddílového plát-
ku. Původně to mělo být čtvr-
té číslo roku 2019, ale nějak 
nám to vázlo v přísunu článků 
a tak je z toho jednička roku 
2020. Jako majstrštyk si po-
važuji fakt, že se nám podaři-
lo vyždímat pár řádků z Lud-
víčka, který toho obvykle moc 
nenamluví, ale o to více leze 
všude možně, Orasínem počí-
naje a Himalájema konče. Dále 
bych chtěl vyzdvihnout Otu 
Pavlase, který s vytrvalostí 
pitbula kosí jeden alpský vr-
chol za druhým a vytrvale  
zásobuje náš samizdat články 
s krásnými fotkami ze svých 
výprav. Dík ale patří  všem, 
kteří drží ten náš plátek při 
životě. Nezbývá jen držet 
Mantaně palce a doufat, že se 
za nějaký čas opět sejde pár 
článků, abychom mohli slepit 
další číslo. Já osobně se třeba 
těším na Broňkův report z 
Matterhornu, který mu zraje 
doma v šuplíku už několik mě-
síců. Ale dobře uleželý článek 
je jak dobře uleželé víno. A 
tak pište, lezte, radujte se, o 
zážitky podělte se.     *LdS* 

Gran Paradiso 4061m 
16. - 20.9.2019 

Jedna z mnoha pouček praví, že pachatel se vrací na místo činu. A tak jsem se takhle v úterý ráno 
probudil na parkovišti v Pontu. Předchozí dva pokusy o Gran Paradiso z různých důvodů zkra-
chovaly. Tak jsem se zařekl, že buď letos nebo nikdy. Původně jsem plánoval sólovou akci. Postu-
pem času jsem posbíral lidi známé i neznámé a nakonec jsme jeli 4. Aspoň jsem ušetřil za LPG :-). 
Malá vsuvka. Nějak jsem se dostal k informaci, že na konci ledovce přes odtrhovou trhlinu jsou 
žebříky. A tak jsem se pokoušel ještě předem zjistit, jestli tam zůstanou i po uzavření chaty. 
Jenže bavte se s Italem anglicky. Otázka: "Do kdy budou žebříky přes trhlinu na ledovci cestou na 
Gran Paradiso?" Odpověď: "Na ledovci je mnoho trhlin, ale cesta je možná." Výstup na chatu Vito-
rio Emanuelle II byl vcelku nezáživný pochod do kopce. Chata zavřela v neděli, tak jsme obsadili 
winterraum ve staré chatě a přečkali zbytek dne na slunku na terase. Ráno jsme ještě za svitu 
čelovek a měsíce odpočítávali první výškové metry. Klasická cesta údolím a v jeho závěru na le-
dovec je toho času uzavřená z důvodů ústupu ledovce. Chodí se více vlevo, cesta je o kilometr a 
něco delší. V nástupu na hřeben je třeba vylézt pasáž kolem II. a pak to jde po plochém hřebeni. 
Asi ve 2/3 délky hřebene pak cesta buď sestupuje na druhou stranu k ledovci od chaty Chabod, 
nebo pokračuje zajištěným hřebenem za D/E. Ale stejně se všechny cesty sejdou na platu ve 
výšce 3720 metrů. My jsme sestoupili k ledovci, prokličkovali mezi trhlinami, pár jsme jich 
přelezli, a velice rozvážným tempem jsme došli do 4000m k žebříkům. Jsou tam dva, ale použitelný 
byl jeden. Počkal jsem si 20min, než na mě došla řada. Na konci sezóny tam bylo minimum lidí, ale 
stačí jeden, co neumí lézt po žebříku a s piklem mává jak se zahradní motyčkou, a fronta je na 
světe. Pak dostoupat poslední metry, sundat mačky a po kramlích vylézt k Madoně. Zde většina lidí 
končí. Leč Hauptgipfel je ještě o pár set metrů dvojčičky po hřebeni dál. V sestupu jsme byli s 
Jirkou zase za atrakci. Pod trhlinou jsme vybalili Jetboil, plecháče a zatímco ostatní z nepo-
chopitelného důvodu mazali zpátky dolu, my založili Café 4000. A s hrkem kafečína z roz-
puštěného ledovce jsme se rozvalili na slunku a koukali na vzdálené kopce. No nakonec jsme taky 
sestoupili. (Já byl za atrakci vlastně celou dobu. Všichni nahoru hrdě stoupali v membránovkách a 

já si to ve 4tisících na ledovci kráčel v plátěných kapsáčích s 
ustřiženými nohavicemi.) Další den byla v plánu Tresenta. Leč 
tento 3609m vysoký kopec se ukázal býti hromadou suti, která 
ale vůbec nedržela pohromadě. Všechno, na co se stouplo nebo 
se vzalo do ruky, se okamžitě odporoučelo do údolí. S konsta-
továním, že fakt nemusíme mít všechno a že v zimě to bude 
super výstup, jsme to v 3200 metrech zabalili. Zato jsme si 
užili sestup. Údolí pod kopcem je úžasné. V pevné skále, asi 
jakási žula?, je celá řada kaňonů a roklí vyhloubených od vody. 
V některých teče potok, jiné jsou suché. A tak jsme se celé 
odpoledne proplétali kaňony, někdy jen metr širokými. U dvou 
spojených jezer jsme založili Café Lago. A když jsme vyšli z 
posledního kaňonu, jenom kousek napravo byla chata. No a v 
pátek už jenom sestup, v tabáku v Degiozu ve výšce 1540m 
zaplatit winterraum a v Aostě sehnat LPG. V zatáčce u silnice 
jsme ještě od domorodce nakoupili výborný Formaggio a přes 
Grand St. Bernard Pass , jak praví klasik, domů, do Čech, do 
lékárny, do prdele.... 

Fotky naleznete zde: https://www.zonerama.com/OtoPavlas/Album/5629353 

*Oto Pavlas* 
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Výšlap na Jedlák 
 

  Po 15-ti ročnících Běhu na Jedlák, kdy účast běžců 
byla stále nižší a nižší, jsme letošní ročník přejmenovali 
na výšlap, protože počet účastníků, co se jde jen projít, 
výrazně převyšuje počet běžců.   Termín byl letos naplá-
nován na sobotu 23.11.2019. 

Místo srazu u koupaliště ve Vysoké Peci zůstalo stejné, čas byl stanoven na 10:30 hod.  Jelikož 
přijíždíme přesně v půl, většina lidí už na nás čeká.  Jsou tady:  Bandasky, Happiny, Verča, Blahoš, Le-
Toš, Pavla Koukolíčková, Deivina, Honza Žižka, Nociarovi, Luděk, Jitka, Kuba Kamtulák a další.  Po chvíli 
se všichni vydávají na cestu a LeToš odjíždí autem k vysílači, aby tam na nás počkal.  Před jedenáctou 
dojíždím k vysílači na Jedlák, kde jsou místy patrné zbytky sněhu.  Kousek nad hájovnou nás předbíhají 
běžci, kterých se letos na startu sešlo pět.  Čeká je stejně jako nás cesta na vrchol Jedláku o výšce 851 
m n.m.  s převýšením 528 m. 

 Podle informací LeToše přiběhl na vrchol jako první Pepa Lehrl v čase 35:10 min, což je o 8 min. 
více, než je traťový rekord.  Za dalších 7 min. přibíhají postupně další běžci, tj. Honza Žižka, Deivina se 
Šiškou a Blahoš, všichni v rozmezí jedné minuty.  Pěšákům trvala cesta na vrchol zhruba 1,5 hod.  Jelikož 
nahoře byla pěkná mlha, zima a foukal studený vítr, nikdo se tam moc dlouho nezdržoval a buď pokračo-
val po krátkém občerstvení dál na Lesnou a nebo se vracel zpět do Pece k autu. 

 V hospodě na Lesné jsme měli zamluvených 20 míst na kryté terase, ale jelikož přijeli ještě další 
lidi, bylo tam celkem plno.  Po občerstvení předal LeToš všem účastníkům pamětní listy a domluvili jsme 
se, že další klubovou akcí, na které se sejdeme bude nejspíše až „Zdobení vánočního stromečku pro zví-
řátka“.  Pak už se postupně všichni vydali k domovům. 

 Všem ještě jednou děkuji za účast a doufám, že příští rok se na dalším ročníku sejdeme v podob-
ném počtu jako letos. 

Jířa 
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Poslední slanění 2019 
8.11. - 10.11.2019 

Letošní poslední slanění Horoklubu Chomutov se konalo v restauraci penzionu Kukačka v Tisové u Nejdku.  Toto místo 
jsme si vyhlédli v zimě při „Přezejdu Krušných hor“, kdy nám tady domluvil Luboš spaní a proběhl zde celkem zdařilý 
večírek.  

Jelikož páteční část posledního slanění byla spojená s oslavou Jířovo, Svinčovo, Tondovo a Hasičovo kulatin, byl to ten-
tokrát ještě větší mejdan, než obvykle.  Když dorazili všichni ohlášení hosté, proběhlo hromadné přání oslavencům, spo-
jené s předáváním darů.  Moc pěkný dárek byl ten nehmotný, který zahráli a zazpívali: Blahoš, Ivánek a Renča.  Pak už 
se nástrojů chytili hudebníci a parket se brzy zaplnil tanečníky.  Jelikož občerstvení, piva a slivovice bylo dost, zábava se 
protáhla do pozdních nočních hodin.  

Není proto divu, že na sobotní bo-
jovou hru někteří účastníci 
přicházeli ještě celkem vysmátí, 
ačkoliv počasí nebylo až tak ús-
měvné.  Za mírného mrholení a 
mlhy nás Šišky rozdělily do dvou 
družstev, která spolu soupeřila o 
vítězství.  V každém družstvu bylo 
asi 9 dospělých členů a děti měly 
svá dvě dětská družstva.  První 
soutěží byla jízda na kole s 
obráceným řízením, což vůbec 
nikdo nedal.  Kdo ujel aspoň metr, 
byl dobrý a v celkovém součtu 
ujeté vzdálenosti to bylo znát.  
Popšli jsme po silnici o kus dál a 
zde proběhla druhá soutěž.  
Družstva měla za úkol nakreslit na 
silnici křídami co nejvěrněji do-
movenku Horoklubu, samozřejmě 
bez možnosti obkreslování.  Něk-

teré obrázky byly celkem zdařilé.  Opět jsme popošli kus dál a v lese jsme vytvořili provizorní přemostění mezi dvěma 
stromy pomocí lan, po kterých muselo postupně přejít celé družstvo.  Potom jsme na lesní cestě o kus dál zřídili 
provizorní střelnici.  Úkolem bylo sestřelit vzduchovkami co nejvíce duchů na terči, což nebylo až tak jednoduché, jak to 
vypadalo.  Pak už jsme došli k rozhledně na Pajndlu, kde už Dick stihnul pod skálou rozdělat oheň.  Někteří se vrhli 
hned na pečení buřtů, jiní začali lézt na skálu a postupně 
slaňovat na konopném laně pomocí Dülferova sedu.  Po ob-
čerstvení si někdo vyšlápnul i na rozhlednu, ale vidět byla 
tak maximálně mlha, která byla všude kolem.  U ohně bylo 
celkem fajn, ale jinak byla docela slušná zima, takže lidé se 
postupně vytráceli a vraceli se do vyhřáté restaurace. Tady 
se konal tradiční horobál.  Nejprve zahrála k tanci i poslechu 
osvědčená bluegrassová skupina Album z Chomutova, 
kterou později vystřídala kapela Petr Kalandra Memory 
Band pod vedením Míry Kuželky, takže parket byl stále ob-
sazen.  Přestávky byly vyplněny různými soutěžemi, takže 
se nikdo rozhodně nenudil. 

Myslím, že akce se opět vydařila a musím touto cestou 
ještě jednou poděkovat všem, kteří se na její organizaci podíleli, hlavně ale Deivině se Šiškou, které opět přip-
ravily bojovou hru, a oběma kapelám, které nám tak pěkně hrály.  A pak také všem, kteří se této akce zúčast-
nili, neboť účast na slanění už není taková, jako kdysi, ale zdravé jádro zůstává, což je jen dobře. 

Tak ahoj zase za rok.  Jířa 

Více zde: https://www.horoklub.cz/news/posledni-slaneni-2019/ 



 

 

MANTANA 01/2020 http://www.horoklub.cz Strana 4  

Volia Veža 2355m - Južné rebro III 
Ještě nejsou ani 4 ráno. Zlehka a tiše vstávám z postele. Žena spí, děti spí. 
Dole potkávám Rosťu, opouští pokoj stejně tiše, jako já. Dostali jsme sice 
jednodenní opušťák, ale přeci jenom, lepší je se vypařit nepozorovaně. Za 
svítání už šlapem kolem Popradského plesa. Pak Žabí pleso jedno, druhé, 
třetí. Cestou koukáme do stěny. Její pravou stranu ohraničuje Južné rebro. 
Byl jsem tu naposled před mnoha a mnoha léty, ale žádná změna. Kopec je 
pořád na stejném místě, nástup taky :-). Žebro je pěkná pevná skála. V cestě 
jsou jenom štandy ze dvou lepených borháků, jinak se leze po vlastním. 
Ideální polezení na poslední den rodinné dovolené pod Tatrami. Po lijáku 
posledních dní je s podivem, že je tu skála suchá. Stěna vedle, kde vede 
oblíbená Štáflovka, je mokrá od pohledu. První část se leze vpravo od žebra, 
pak přímo po žebru. Jedna délka, druhá, tahám hore. Ráno byla na skále do-
cela kosa. Slunko nás postupně rozehřálo. Na druhém štandu se bavíme 
pohledem na Rysy. Na vrcholu pobíhají lidé jak mravenci na mraveništi. Z 
Polské strany je tam nekonečný had lidí. Ze Slovenské se dělá zácpa u 
řetězů. Vypadá to jak na fotkách z Everestu. Nekonečný zástup se ani nehne, 
horolezci umírají ve stoje....Ještě, že jsem zvolil kopec, kde jsme úplně sami. 
V třetí délce je asi nejhezčí úsek, kdy se leze přímo po lehce exponovaném 
úzkém ostří po lištách. Od posledního štandu už je to jenom lehký hřeben 
přes jeden podvrch na vrchol. A opět se bavíme pohledem na přelidněné 
Rysy. Další plán byl sestoupit k Puškášovu komínu a slaňovací trasou přes 
cesty Puškáš - Stanislawsky slanit na tři délky kolmou stěnou k nástupu. 
Jenže jak sedíme na vrcholovém šutru ozve se z druhé strany "Pomoooc, pomooc". V hloubi pod námi na skalním bloku 
stojí bezradná ženština. No co. Našli jsme štand, házím lano na druhou stranu a slaňuji k ní. Stojí na polici asi metr pod 
vrškem pilíře. Sedák nemá, nic nemá a na poslední krok jí došly nápady i síla. Tak jí pomáhám vyškrábat se na vrch. Ro-
sťa zatím také přistál. Jmenuje se Adriana. Kamarádi, co šli lézt, jí řekli, že ze sedla vede na vrchol pěšina označená 
mužíky. Ale ona zahnula ještě před sedlem, dostala se pod hřebenové skály a lezla, dokud to šlo. A když už to nešlo ani 
nahoru ani dolu, začla volat o pomoc :-). Podotýkám, že ta cestaze sedla označená mužíky sama o sobě za moc nestojí. 
No nic. Z prsáku a smyce jí dělám  improvizovaný celotělový postroj, Rosťa jí půjčuje kýbl. Ještě že slaňovat aspoň tro-
chu umí. Chvíli debatujeme, kudy nejlépe dolu.Jsme u hrotu se smyčkama, pod sebou ve správném směru vidíme další 
špici omotanou smyčkama, tak snad pak bude něco dalšího. Nakonec na 5 délek slaníme jakýmsi mokrým žlabem až k 
nástupu. Poslední slanění je hodně na morál. Hroty došli a tak bereme za vděk starou, fest rezavou, skobou s 
kroužkem. Kdo pamatuje původní slaňák na Ďáblově kazatelně na Bořeni, tak ten byl ještě v dobré kondici. Skoba kupo-
divu vydržela a všechno dobře dopadlo. Následoval rychlý sestup davem lidí sestupujících z Rysů na Popradské pleso. 
Tam už čekaly naše drahé polovičky a děti. Opušťák je u konce a zas jdeme nasbírat nějaké ty rodinohodiny. Do Alp je 
jich třeba. 

Fotky jsou na https://www.zonerama.com/OtoPavlas/Album/5541487 

*Ota Pavlas* 
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Grossvenediger 
*Ludva Kostka* 

 

Prázdniny v plném proudu a já jsem se těšil, že opět 
vyrazím do hor. Tentokrát jsme vyrazili na Grossve-
nediger.Věděl jsem, že se chodí v zimě na skial-
pech,proto letní túra po ledovci mne moc nelákala. 
Při zjištění, že se dá i lezecky vylézt od severu mne 
povzbudilo. Osmičlenná skupina rozdělena do třech 
aut jsme vyrazili. Ve složení: já, Pavel, Michal a jeho 
brácha Roman jsme přespali v takové malé rybářské 
chaloupce a ráno jsme zalezli cvičně v lomu - obec 
Sebi.Druhou noc jsme přečkali na parkovišti Neukir-
chen am grossvenediger, na začátku údolí vedoucí k 

hoře.Ráno jsme se zabalili na tři dny a stoupali jsme údolím..Minuli jsme vodopád (f1)a pokračo-
vali jsme na chatu-Kursingerhutte ze severu.Tam jsme se ubytovali.Ten den procházka nad cha-
tu a zjišťování podmínek na hřebenu.  

   Den D jsme vyrazili na Grossvenediger severním hřebenem. Přes plato a u skály dilema-
navázat se nebo ne!?!?.. v tu chvíli nás míjí dvoučlenný tým. Jdou rychle a bez lana..koukame na 
sebe - Pavel, Michal, já.. Tak jo. Zprvu opatrně a za nějaký čas nám to vůbec nepřišlo, že nemá-
me pupeční šňůru..(f2)Michal šel před námi a my si děláme srandu,že až nahoru půjdeme sólo.. 
za chvíli Michal křičí:"tady jsou nějaké nýty,lezu dál".my jsme se na sebe s Pavlem podívali a 
smáli jsme se: nováček a leze sólo.. u plotny jsme se raději navázali a v pohorkách s chladnými 
prsty na rukou, všichni tři zdárně přelézáme plotnu..(f 3,4,5,6) pak už zbývá jen kousek na vr-
chol.(f7)Počasí zprvu bylo krásné později byla mlha a na vrcholu jsme zažili právě tu mlhu.-
(Strávili jsme tam asi 10 minut,udělali jsme si společnou fotku a ve třech už navázaní jsme se-
běhli normálkou přes ledovcové plato zpátky na hranici skály a ledu. Cestou potkáváme zbytek 
naší výpravy- Zdenda, Jára, Roman kteří vylezli normálkou. Jana a Gabča měli jiný cíl.. 

Díky bando.. 
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Westliche Törlspitze 2427m 
6.-7.11.2019 

 
Na poslední akci letošní letní sezóny jsme po zhodnocení času a počasí vyrazili k těm bližším Alpám, na Ně-
mecko - Rakouský hraniční hřeben Wetterstein. Odjezd byl tentokrát pozdě večer, takže do spacáků jsme na 
Wanderparkplatzu v jakési rakouské dědině zalehli hodně po půlnoci. Ráno byla pěkná kosa, ale taky pěkný 
výhled na okolní kopce. Rychle jsme pojedli, pobalili a vypadli. Protože na Meilerhüte je to dobře 1400hm a 
nikdo pořádně neví, kolik je nahoře sněhu. Cesta se klikatí zprvu lesem, pak v nekonečných serpentinách klečí 
a sutí. Nad hlavou je jenom stěna Wettersteinwandu. Ve výšce kolem 1400m začal být sníh. Pozvolna přibýval 
a kolem chaty už ho bylo 30 - 40cm. V 17 hodin jsme s posledním slunce dorazili na chatu. 
Winterraum na Meilerhütte jsme měli jako obvykle jenom pro sebe. Na rozdíl od všech ostatních winterraumů 
tu není dřevo, ale všechno jede na plyn. V chatě je za mezistěnou několik mnoho PB lahví, na stole je sporá-
ček a na zdi vafky. Topení má sice delší rozběh, ale zas krásně topí celou noc. Voda tu není vůbec žádná, tak-
že jsme se dali do rozpouštění sněhu. Když není sníh, musí přinést všechna z údolí. Večer jsme se uradili , že 
původní kopec vzhledem k množství sněhu odkládáme na jindy, protože jsme ještě museli sestoupit a časově 
by se to nestihlo. A další den jsme už neměli.  
Ráno jsem vytáhl stativ před chatu a jen tak ve vestě jsem se jal fotit. Leč mi poněkud ztuhly prsty a s konsta-
továním, že takhle letních -5, které měly být podle předpovědi,  nevypadá, jsem zalezl dovnitř. Našel jsem 
bundu a teploměr a vyrazil jsem zas fotit. Špiritus v teploměru celkem svižně zmizel pod nulu a nakonec se 
ustálil těsně pod -13.Pozdní léto jak má být.  Když nás pořádně osvítilo, vydali jsme se na Westliche kopec 
přímo nad chatou. Rovnou hore kuloárem, co je hned vedle chaty. Byl vysněžený, zafoukaný, mačky se pěkně 
zakusovaly a za chvíli jsme byli nahoře. Rozhledy na Wetterstein, Karwendel a Meimingerkette prostě paráda. 
Vše však jednou končí a nám nezbývalo nic než sestoupit, poklidit winterraum a zas v nekonečných serpenti-
nách dolů. 
Doma pak 4 neděle utekly jako voda a hurá na Kitzsteinhorn na zahájení sezóny zimní. 
 
Fotky jsou na  https://www.zonerama.com/OtoPavlas/Album/5755995                        Ota Pavlas 

 



 

 

MANTANA 01/2020 http://www.horoklub.cz Strana 7  

Lezení na Tenerife  
29.11.2019 – 13.12.2019 

Předvánoční shon a zmatek jsme se naučili řešit úprkem za teplem, za poklidnou, lenivou pří-
mořskou atmosférou, za LEZENÍM. Po sérii úrazů a blokád kosterního svalstva se ani jeden ne-
cítíme být v kondici, proto vybíráme Tenerife. Ostrov primárně exotický se spoustou treků 
překrásnou přírodou a s lezením vhodným pro všechny typy lezců. 
Hned po příletu jsme okusili proslulou vyčůranost španělských autopůjčoven, kdy nám neuznali 
pojištění zaplacené českým zprostředkovatelem jejich autopůjčovně a museli jsme ho zaplatit 
znovu ve dvojnásobné výši. Auto nás tedy vyšlo na 13 500,- za malýho lenivýho Huindae, co se 
vláčel do kopce padesátkou. Budiž nám drobnou útěchou, že místní phm bylo pod euro. 

První den navštěvujeme asi nejproslulejší lezeckou oblast Arico. Jsou to dva táhlé kaňony situo-
vané na sever a jih. Jeden je pro siláky, co lezou velmi dobře a ten druhý od dětí a začátečníků 
po střední až výborné lezce. Cest je tam strašně hodně, materiál pevný, neoklouzaný, zajímavý 
linie, jen výška bohužel spíše do 20m. 

Sektor El Rió byl v některém z článků na Lezci opěvován svou úžasností, tak jsme to potřebova-
li zažít a ozkoušet na vlastní kůži. Scenérie, která se před námi otevřela byla neuvěřitelně 
krásná, jako někde v Utahu. S lezením už to bylo horší, příliš lomovité na můj vkus a děsně těž-
ký, začínám propadat trudomyslnosti, jestliže El Rió je top oblast na Tenerife.  
V lezeckém krámku pořizujeme průvodce, rok vydání 2019, který popisuje 17 velkých oblastí. 
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90% lezení je v kaňonech, to je celkem výhoda, když pálí slunce nebo fouká silný vítr, 
v kaňonech je klid. V každém sektoru jsou cesty perfektně odjištěné (tyto převládají) nebo si 
lze vybrat klasiku po vlastním jištění. 

Postupně navštěvujeme jeden sektor za druhým, tak přidávám krátký popis pro případné budou-
cí výletníky: 
Tamadaya – pro mě nejlepší lezení a největší počet cest v obtížnosti 5 až 6b+. Nejzajímavější 
linie, většinou kolmé až mírně převislé, velmi technické a legrační zároveň. Lezla jsem tam 7 
cest a u každé jsem nevědomky utrousila, ty vo.. to je nádhera, fantastický. 

Planeta Zarza – sektor z roku 2013 s převislými cestami má výhodu, že jsme si tam oba zalezli 
skvěle na celkem malém prostoru. Vedle mých 6a-6b jsou hned vedle 7a-7c pro Petra. 

Los Naranjos – malý sektor, kde průměrný lezec už musí tlačit na pilu, cesty spíše od 6b, mírně 
převislé, moc hezké. Nástupy jsou přímo na vodním kanále, kterým je Tenerife doslova prošpi-
kované, takže jsme pořád koupali lano při stahování. Zde si vylezl Péťa po urputném boji 8a na 
OS, v cestě strávil asi 20 minut před posledními dvěma kroky k řetězu, protože si to nechtěl 
zkazit. 

Guaria – se charakterem lezení liší od všeho ostatního, co na Tenerife je. Cesty mají i přes 
40m, jsou výrazně převislé a strašně těžké. Některé mají 4 délky a hodně se leze po vlastním 
jištění. Pro vstup do oblasti je potřeba žádat o povolení skrz stránky ochranářů jedním kliknu-
tím. Denně smí oblast navštívit max. 70 lidí. My jsme byli v Guarii sami. Péťa si lezení zde velmi 
užil. Já jsem kromě jednoho 6b vše lezla na druhém konci a strašně jsem se nadřela. 

El Capricho – lezení v národním parku pod nejvyšší horou Španělska – Pico del Teide 3 718m. 
Nám se povedlo vychytat počasí a za nádherného sluníčka jsme lezli v tílku  se zasněženou sop-
kou v pozadí. Lezení nebylo kdovíjak pěkný, ale ta krajina, příroda a všechno co nás obklopovalo 
bylo nepopsatelně krásné. Po lezení zde jsme se vydali na výstup na horu Pico del Teide. Za mě-
síčního svitu jsme dosáhli předvrcholu Montaňa Blanca  2 748m.  Vrcholový hřeben byl ještě 
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4km, pozdní večer a silný vítr nám nedovolili pokračovat. 

Fantasma – ta mě hodně bavila. Nástupy cest jsou vyleštěný zhruba do 2m výšky, tím jak se ka-
ňonem valila voda. Je to jako když chcete lézt po flašce od piva. Ale kdo to překoná, užije si 
strašně zajímavé, hezké linie. Z této oblasti mám nejvíc pádů ale také jsme se nejvíc vzájemně 
sobě vysmáli při dobývání prvního jištění. 

Z turistických výletů musím určitě zmínit krásné pohoří ANAGA, které se táhne od severního 
pobřeží na východ. Prošli jsme si část tropického deštného pralesu a Vavřínové lesy. Ráz kraji-
ny je úplně jiný než na jihu. Zde to vypadalo něco mezi Venezuelou a Skotskem. Po panoramatic-
ké silnici jsme doklouzali k moři na nejkrásnější pláž Playa de las Teresitas s pískem dovezeným 
ze Sahary. Jako jediná má zlatý písek, jinak ostatní pláže jsou černé. 
Od severu na západ jsme se zase vydali po panoramatické silničce do vysokohorské vesnice 
Masca, odkud vede dlouhý trek hlubokou roklí, kde musíte skákat po kamenech jako kamzíci až 
k moři. Zpátky se dá dostat kombinací lodě, autobusu a taxíku. Určitě stojí za návštěvu města 
Garachico, které bylo výbuchem sopky srovnáno se zemí  
kromě několika budov a přístavního mola a město la Orotava , kde je k vidění architektura 
z doby kolonizace.  
Žádný návštěvník by si neměl nechat ujít národní park Teide, treky okolo vulkánu Pico del Teide 
jsou pastvou pro oči. 

Kdo přemýšlí o rodinné dovolené a snaží se zkombinovat lezení, koupání, zábavu pro děti a celko-
vý relax pro tělo a duši, je Tenerife tím pravým místem. 



 

 

MANTANA 01/2020 http://www.horoklub.cz Strana 10  

expedice - Nepál 2019   
17.3.- 10.4.2019  
*Ludvík Kostka*  

a)  na pochodu 21.3-7.4.19 - z Phaplu přes Luklu, Namche bazar až do Gokya a zpět  vedlejším 
 údolím- 180km 

b)  nejdrsnější přistávací plocha na světě - Lukla - létají tam i česká letadla L 410 Aero Vodochody 

c) batohy kolem 22kg pořád na zádech, někdy kolem cesty kvetoucí rododendrony 

d) v Namche bazzaru nezvyklý poprašek sněhu, je tam přece jenom jaro 

e) na cestě s Grootem, mezi námi se tyčí vrchol Ama dablam 

f ) Renjo La 5 412 m - spojuje osadu Gokyo s dolinou Bhote Koshi. Z průsmyku výhledy na  

 vrchol Everestu, Nupce, Lhotse, Makalu 

g) ukázka urbanistické kultury, domky a lodžie - ubytování za 100-500rupii..všude wifi:-o 

h) chodící lednice - těžká práce nosičů - náklady až 110kg - a to popruhy drží na čele, žádné  

 kolem ramen. 


