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Úvodník 
Nastal čas slunovratu, doba nejdel-

ších dnů a nejkratších nocí, doba, 

kdy se rok láme do své druhé půle. 

Od vydání poslední Mantany 

v únoru se udála spousta zásadních 

věcí, přičemž za většinou z nich 

stojí virová epidemie COVID 19, 

která zasáhla prakticky celý svět. 

Díky ní jsme si na vlastní kůži vy-

zkoušeli fungování v nouzovém 

režimu, který v lecčems připomínal 

válečný stav. Jako třeba zákaz vy-

cházení, shromažďování, uzavření 

hranic, apod. A jako na potvoru do 

toho téměř celé jaro panovalo krás-

né slunečné počasí, které jako by se 

vysmívalo nám, uvězněným ve svě-

rací kazajce karantenních opatření. I 

přes tuto složitou situaci jsme si 

však našli čas  prostor na lezení, 

abychom unikli deprimujícím statis-

tikám a trochu si odpočinuli od 

toho stresu, který se na nás valil 

z rádia, televize, internetu a tisku. 

Mezi lezci se tou dobou značně 

zvýšil zájem o místní skalní terény 

včetně opomíjených  bažináčů. 

Z doslechu vím, že Petr s Hafinou si 

anektovali Orasín, kde vytvořili no-

vé hodnotné linie, Letoš odvedl 

velký kus práce na Bořni a na 

Mufloních skalách v Perštejně, já 

s boulderingovou sekcí  jsme uvedli 

do provozu dva nové sektory na 

Petráči, malej Školník oprášil pár 

nových kamenů v Prunéřově. Inu, 

jak praví přísloví, všechno zlé pro 

něco dobré.  Tak lezte, pište, raduj-

te se a o zážitky podělte se!   

           LdS 

Großes Wiesbachhorn (3564 m)  

(autor: Oto Pavlas) 

Pokaždé, kdy se podporuje místní hospodářství sedíc v hospodě, mává se rukama v popisech 
cest, s přibývajícím alkoholem se v cestách začínají vyskytovat převislé trávníky, tma bývá 
čím dál větší, medvědi čím dál blíž a v pohorkách se běžně leze za 9c, dojde řeč i na nej 
cesty a kopce. Nejlepší, nejdelší, nejhezčí, nejtěžší a nej co já vím. Ale nepamatuji si, že 
by došlo na cesty nejhnusnější. Teď tedy o mém nejhnusnějším výstupu, který se řadí i do 
série Top 10 Österreich :-). 

    Už je tomu pár let. Bylo v plánu jet na Mont Blanc. Jenže přišel monzun a na Blanc se 
nejelo. Co s časem. Shodou náhod se ozval Paštika, že se by jeli na Grosses Wiesbachhorn. 
A jako jestli bych jel taky, protože Octavka na LPG jezdí za málo peněz. A tak že jo. K 
večeru jsme se ve 4 lidech nalodili do auta a vyrazili směr Kaprun. Na parkoviště pod Kes-
selfall Alpenhaus jsme dorazili v noci a šli spát. 

    Ráno jsem zakoupili lístek na autobus a kolem spodní přehrady Wasserfallboden jsme 
dojeli k přehradě Mooserboden. Cesta je to skoro pořád v tunelech a v půlce přijde jedno 
zpestření, kdy celý autobus vytáhne lanovka přes jakýsi práh. U horní přehrady skoro 
všichni vystoupivší z autobusu skončili. My jsme začali v početných serpentinách stoupat k 
chatě Heinrich Schwaiger Haus. Chata byla toho času v rekonstrukci a zavřená. Přebalili 
jsme kletry, většinu věcí jsme nechali ve weinterraumu, a pokračovali jsme v cestě k vr-
cholu. Za chatou je asi jediný hezký úsek výstupu, průlez skalním komínem. Ten je zčásti 
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 zajištěný ocelovým lanem a je to poslední místo na cestě, kde jsme potkali Festen Fels. Dále se mělo jít sněhovými poli a firno-
vým hřebenem. Jenže už tenkrát se globálně oteplilo. Hřeben byl ze sutě a sníh už odtekl do údolí. Takže mačky a pikl táhnem 
jen z tréninkových důvodů. Dál cesta pokračovala nahoru asi jako na SZ hřeben. Všude samá suť. Nic nedrželo, všechno odjíž-
dělo do údolí. Vždycky jsme kousek stoupali, pak kus doprava, pak zas nahoru na nějakou polici, pak zas doprava a takhle jsme 
doprava prošli v podstatě celou západní stěnou až na JZ hřeben. Pak jsme to vzali rovnou nahoru hřebenem, který nebyl o moc 
lepší než ten předešlí, až na vrchol. No cesta za bludišťáka. Nahoře jsme s Mírou koumali, kudy dolu. A že teda půjdem zas k 
jihu, ale ještě kousek níž, kde jsme viděli při výstupu jakési sedélko, a tam se uvidí. Horší už to snad nebude. V sedélku kouká-
me a vidíme, jak se pod námi kdesi dole táhne rokle, ve které byly ještě zbytky sněhu a pak cosi jako labutí píseň místního le-
dovce. A náznak pěšiny přes západní stěnu směrem k severu. Tak jdem. Cestu za chvíli pohltila suť a dál jdeme jen tak po vrs-
tevnici v hromadě jílu a kamínků. Každou chvíli nám to ujede, boříme se do štěrku a nadáváme. Dojezd sice nevypadá úplně tra-
gicky, dole je furt sníh, ale tragické by bylo škrábat se tím bordelem zpět nahoru. Za neustávajícího nadávání jsme přešli stěnu 
a vrátili se na hřebínek. Po něm rychlý sestup komínem, nabrat vodu a skoro za tmy jsme na chatě. Míra s Jitkou zůstali ve win-
terraumu a já s Paštikou uléhám venku pod jasnou oblohou. Usínám s myšlenkou, že v zimě na sněžnicích to musí být super vý-
stup, ale teď je to naprostá tragédie.  

    Ráno jsme se sestoupili zpět k přehradě. Tady jsme chvíli koumali co s načatým dnem. A bylo to půl na půl. Dva počkali na 
autobus a já s Jitkou jsme šli dolu po vlastní ose. A byl to ten nejlepší nápad z celé akce. Cesta šla nejprve po loukách a pastvi-
nách. Pa sestoupila k potoku a na závěr jsme vlezli do skalního tunelu. A těsně před tím tunelem padal Wasserfall a cesta vedla 
podle něj a částečně po kramlích i za ním. A to byla paráda. Kam se na tohle hrabalo včerejší suťoviště. Když jsme došli dolu, 

Patrik a Míra už seděli na verandě a znaveni cestou autobusem studovali jídelní lístek. Míra vysvětloval servírce že si dá klobá-
su a hranolky, ale že chce dvojité hranolky, protože mu jedna porce nestačí. Za chvíli mu servírka přinesla klobásu a tááááááko-
vouhle hromadu hranolek. Míra na to spokojeně kouká a povídá, že tohle jsou dvojité hranolky podle jeho gusta. A za chvíli mu 
přinesla servírka druhý talíř a na něm druhou táááááákovouhle hromadu hranolek. Míra na to zírá, ona se jenom usmála a chtěl 
jste přeci dvojitou porci :-). 

Foto k článku lze shlédnout zde: https://otaxf.rajce.idnes.cz/Kaprun_10-09_11-09-2011/    
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Izolace v Ráj(c)i 

(autor: Blahouš Kluc) 
22.3.2020 

Celá omezení v rámci epidemie mají něco do sebe a to 
kupodivu prázdné skály. Nebo za to může zima? Kdo ví 
… Prodírám se sám lesíkem do Ptačích, pára mi jde od 
pusy. Jsem bez parťáka, izolace znamená omezení 
kontaktů, a tak se omezuju jen sám na sebe, ačkoliv 
jsem si před nějakou dobou slíbil, že se sólo lezením 
končím. Abych omluvil lež sám před sebou, tak si sli-
buju, že polezu jen lehké cesty. Moje první lezecké 
metry jsou na Hlásném v Údolní cestě I. Šest metrů 
nad zemí mi ty jedničkové kroky přijdou trochu těžší, 
asi nejsem rozlezený. O to víc jsem odhodlaný. Pře-
souvám se k Masívu u Pilářovy věže, kde jsem kdysi 
lezl na druhém trojkovou Jižní spáru. Kroky si nepa-
matuju, ale co naplat, spára mě vábí, je to tak dvacet 
metrů, ale lákavých. Lano se za mnou vine a asi 
v deseti metrech je jedno trochu nepříjemné místo. 
Musím uklidnit svojí zbrklost, protože následek by 
byl fatální. Přesně v tento moment není nic víc, než já 
a skála. To, co se děje kolem nás v posledních dnech, 
není ani povzdech… Dobírám si lano na polici, aby se 
mi nechytalo v dalším členitém terénu. Poslední metry 
jsou za odměnu. Užívám si i to osamělé slanění, jsem 
navnazen a pospíchám dále. Moucha je ten správný cíl, 

tu zdolávám trochu vlhkou Starou cestou II. Hned naproti proběhnu nějakou sestupovkou na Milana. 
Počasí se tak nějak mění, chvíli fučí, že mám pocit, že se 
na mě valí rychlík, pak se zase nechám chvíli opájet jar-
ním sluncem. Tak se válím pod Ponorkou, a pak si jen tak 
cvičně dám několikrát sokolíka cesty Amundsen až skoro 
ke kruhu … pro tu radost z lezeckého pohybu. Přesouvám 
se směrem do Rájeckého údolí, překračuju potůček a po-
slouchám ptáky. Docházím k Rájeckému rohu a neodolám 
si vylézt na jeho vrchol. Stará cesta II se dá slézt i do-
lů. Procházím dále kolem Ústecké věže a vidím ty linie, 
přitahují můj pohled. Hledím na v dáli vyčnívající Sokolí 
věž a rád bych k ní došel, ale zastavuje mě červenobílá 
páska kvůli hnízdění ptáků. To respektuju a vracím se 
podél skal opět pod Ponorku. Právě svítí slunce, nohy jsou 
bosé a moje mysl lehkovážně poletuje sem a tam. Už by 
to bylo na odchod, ale nedá mi to, pokračuju v prohlídce 
skal až ke skupině skal, kde mě na věži Šmudla láká děr-
kovaný nástup očividně těžké cesty. Usínající slunce mě 
zastihuje v prvních metrech Šmudly VIIIa, abych si vy-
tahal ruce. To se daří. Je čas jít domů, a tak jdu. Po ces-
tičce lesem kolem skal, abych se mohl rozloučit, nikdo 
neví, na jak dlouho, doba je nejistá. 
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Križna Jama 
      Kdy:  6. - 8. 2. 2020, Slovinsko 

      Autor:  *Ota Pavlas* 

      Foto: https://www.zonerama.com/OtoPavlas/Album/6001563 

  

Jednou takhle koncem října odpoledne mi Kamila poslala odkaz na jakousi FB diskuzi k jeskyni Križna Jama ve Slo-
vinsku. A co jako já na to. Já na to že to vymyslím. Za 2 dny jsem měl rezervovaný termín do jeskyně a naplánova-
nou akci na jarní prázdniny. To aby mohla jet i Miluška, protože ta krom prázdnin nemůže. Plán byl celkem prostý. 
Cestou do Slovinska lyžovačka na Turracher Höhe v Nockengebirge, další den jeskyně a cestou zpátky třetí den 
lyžovačka ve Flachau.  

    Na Turracher Höhe jsem šel se svojí drahou polovičkou na sjezdovky, abych natočil nějaké ty manželkohodiny. 
Co Vám budu povídat, po dvou hodinách mě to nebavilo. Vozit si zadek na lanovce a jezdit jenom dolu není pro mě. 
Ale pro ty plusové body jsem to do odpoledne nějak doklepal. Odpoledne jsme pojedli a přejeli do Slovinska k hlav-
nímu cíli akce. K jeskyni jsme dorazili kolem 22hod. Přespali jsme v autě na parkovišti uprostřed ničeho. Pro tyhle 
účely jsem vyměnil Berlingo za Tafica a v první fázi budování Camperwagenu jsem instaloval bufík. Hotový Winter-
raum na kolech.  

        Jeskyně Križna Jama je díra v zemi:-). Od jiných jeskyní se liší formou prohlídky. Z několika tras jsme si vy-
brali tu nejdelší, nejtěžší a taky nejdražší:-). Sedmi hodinová akce pro skupinu max 4 osob stojí 280 Euro. Za tu 
cenu dostanete průvodce a komplet vybavení - helmu, světlo, overal, gumáky. Kvůli ochraně jeskyně jsou prohlídky 
pouze listopad - březen, max. 4 osoby denně a max 100 osob za sezónu. A když je jeskyně moc ošoupaná, tak jí 
uzavřou úplně, klidně i na pár let. Jako v letech 2002 - 2007. Jeskyně není nijak upravená, osvětlená, žádné chod-
níky. Je to čistě přírodní záležitost. V jeskyni je stálá teplota 8 stupňů, co je pro nás oteplení. Ráno bylo -7. Hlavní 
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trasa vede po řece přes 21 jezer. Z poloviny se jede na člunech a z poloviny se jde pěšky vodou, bahnem. Člun se 
každou  chvíli přenáší a na několika místech se přelézají závaly po skalách a krápnících. To pak na druhé straně če-
ká další člun. Náš průvodce Gašper mluvil celkem slušně anglicky, co neznal, proložil slovinsky. Slovinština je jako 
bavit se s ožralým Moravákem, takže se to dá pochopit. Hned na začátku jsme dostali poučení o ochraně ekosysté-
mu. Kam smíme šlápnout, kam nesmíme šlápnout, protože šlápota zmizí za 10 tisíc let. Kam smíme píchnout pádlem, 
kam nesmíme, protože rýha v blátě se zacelí za 100 let. A pak jsme nasedli do prvního člunu. Celkem jsme vystří-
dali čluny čtyři. Do jeskyně jsme vstoupili v 8 hodin ráno. Je to úplně jiný pocit, než v přeplněných jeskyních Mo-
ravského Krasu. Tady je úplné ticho a naprostá tma. A v celé jeskyni jsme jenom my a průvodce. A má to naprosto 
jiný rozměr. Krápníky velké, krápníky malé, krápníky obrovské, brčka a záclony. Voda je úplně průzračná, jenom na 
hladině plave škraloup vápence. Ten je tam jenom v zimě. Na všechno je dovoleno sáhnout, času na focení je dost. 
V půlce jeskyně je průstup boční chodbou. Normálně v ní teče voda a jde se korytem. Ale teď 3 měsíce nepršelo a 
z potoka zbyly jen jednotlivé kaluže. Po návratu do lodě se pokračuje dál. Míjíme útvary jako Benátský přístav je-
den a druhý, Pirátská loď, Houba. U Kalvárie je zastávka na sváču a močení. Pánové k tenkému krápníku, dámy za 
velký krápník. Na tomhle místě je opravdu nádherná výzdoba. V boční prostoře má Gašper schovanou bednu od ná-
bojů s čajem, kávou a vařičem. Než nám z jeskynní vody udělá něco na zahřátí mám čas na focení. Pak se pokračuje 
dál. Na konci jeskyně se vyleze 100 výškových metrů na vrchol závalu a když čelovkou dosvítíte na strop, tak je to 
ještě dobře dalších 50 metrů vysoko. A nad tím ještě dalších 200 metrů horniny a pak les. Po poledni jsme dosáhli 
nejvyššího místa v jeskyni a zároveň konce cesty. Po krátké svačině jsme se ještě museli stejnou cestou vrátit. Z 
podzemí jsme vyšli kolem třetí hodiny. V době naší únorové návštěvy Gašper říkal, že na letošní rok má volné jenom 
2 termíny v prosinci a další až v roce 2021. Je tedy celkem zájem.  

     No a pak následoval večerní přejezd do Flachau a nocleh na parkovišti. Přes noc bufík bufal a ikdyž venku bylo -
12, nám se spalo dobře. Ráno šly Miluška a Kamila brázdit sjezdovky a já jsem si na pásech vyšlápnul na zcela bez-
významný Grießenkareck 1991 m. A protože je to rozlehlý areál, tak už v poledne mi Miluška psala, že nesjedou k 
autu, ale ať je vyzvednu na druhé straně kopce v jakési dědině. Tak jsem jel. Tak za tuhle akci mám posbíráno po-
třebných plusových hodin dost. Září  se nezadržitelně blíží....:-)  

 

Jak srdíčko poskočilo 
(autor: Broněk Bandas) 

Byv zařazen do první linie boje s Coronou, trávil jsem tento rok hodně času na home office a v nejbližší lezecké 
oblasti,Tušimických skalách. Musím se i pochlubit, že jsem tam spáchal prvovýstup, kterému dal Honza Žižka jmé-
no Golem, protože jsem z vyhlédnuté linie musel nejprve odstranit větší množství hlíny, přibližně na Golema střed-
ní velikosti. Možná i na většího. Ale to ještě nebyl ten důvod k poskočení srdíčka. 

 Protože patřím ke skupině lidí, které dnešní digitalizovaná doba příliš neoslovila, a které říkám skupina analo-
gová, jsem tu a tam, přibližně 7x týdně, terčem dobromyslných posměšků a ústrků ze strany mých kamarádů. A 
vlastní ženy. Situace se ještě trochu zhoršila, když mě, za tragických okolností, na jaře opustil můj dlouholetý 
věrný přítel, tlačítkový telefon, protože v používání nového, chytrého přístroje pořád tápu. ALE! Opět jsme byli 
v Tušimicích a něco jsme s Šiškou vylezli a do lezeckého deníčku mi chyběl název skalního útvaru. Vyhledal jsem si 
Tušimické skály na webu ČHS v aplikaci Skály ČR, skalní útvar našel a zapsal. A jak jsem si tak tu databázi skal 
pochvaloval, tak jsem si všiml, že aplikace byla upravena i pro mobilní telefony!  

 Byla to pro mě výprava do neznáma. Ale (nejsem žádný malý blbec) nakoupil jsem (potají, kdyby mi to náho-
dou nešlo) a nainstaloval. A díky tomu mně třikrát poskočilo srdíčko. Šiška, Lubáno a Háša. Možná to pořadí bylo 
trochu jinak, ale třikrát jsem mohl ve skalách ležérně pronést: “Ty nemáš nainstalovanou aplikaci Skály ČR?“ Já, 
outsider 21. století! A samozřejmě jsem u toho nezapomněl kroutit očima a obracet je v sloup. To chytré zařízení 
má přeci jen i svoje pozitiva. 

 Databázi Skály ČR najdete na webu ČHS na tomto odkazu https://www.horosvaz.cz/databaze-skal-cr/, bližší infor-
mace k její mobilní aplikaci pak na tomto odkazu https://www.horosvaz.cz/udrzba-skalnich-oblasti/mobilni-aplikace-skaly-cr/. 
Aplika je zdarna ke stažení na Google play i App Store ve verzích pro telefony se systémem Android od verze 5.0 
a iOS od verze 10. Aplikace je propojená s mapami, můžete se hned podívat kde jsou nejbližší oblasti i sektory, 
pod kterou věží stojíte, popis cest, aktuální uzavírky, odkaz na počasí, fotky, můžete i přidávat souřadnice atd. A 
pracovat s ní jsem se naučil i já, tak neváhejte a stahujte. 
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100 let na Vlkovu věž 
(autor: Blahouš Kluc) 

Mám rád výročí a v životě lidském je 100. výročí velice významné. Proto jsem zimní ob-
dobí trávil tím, že jsem pročítal průvodce a hledal cesty, kterých se to týká. Ono nejde 
jen o to, že se honím za nějakým jubileem, ale tyto cesty se vyznačují logickou linií, čas-
to projevenou odvahou prvovýstupců a jsou vytyčené na věže. A nakonec, to setkání 
s legendami, protože například Otto Dietrich takovou lezeckou legendou musel být. Ne-
chci čtenáři odhalovat roušku tajemství, a jestli chce vědět, kde pan Dietrich 
s konopným lanem před sto lety vytyčil další významné cesty na hranici možného pro 
normálního smrtelníka, nechť se začte do průvodce a nechá se jím vést do světa dobro-
družství. Mně se nabídla první lezitelná možnost v daném roce a to výroční Stará cesta 
IV na Vlkovu věž v Ostřížích stěnách. Jedná se o moc pěknou linii, která začíná několika 
metrovou spárou se zajímavým přechodem a následuje nejištěná hrana až na zasloužený 
vrchol. Z velké skupiny, která se zajímala o zdolání cesty, jsem toho rána 4. 4. 2020 
zbyl jen já. Nakonec se mě Jířovi zželelo, vzal rodinku a vyrazili jsme každý zvlášť do 
skal. Pod skálou se přibrouzdala skupinka, která chtěla cestu také zlézt. Nabídl jsem 
jim, že se můžou připojit, a že není kam spěchat, jde o výročí a ne o závod. Beztak Běli-
na je vždycky první. Trochu mrzlo, sluníčko na skálu ještě nedosáhlo, ale já jsem naštěs-
tí dosáhl do chytu na rozhraní mezi spárou a hranou. Exponovaná hrana byla již za odmě-
nu. A tak dobírám Jířu a Marušku, Filípek nás fotí, a zářím pod rouškou jako sluníčko. 
Ani metr cesty mě nezklamal a mohl jsem obdivovat um prvovýstupců. A samozřejmě, 
Bělina byl opět první … Pěkné narozeniny Stará cesto na Vlkovu věž. 
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Sedmá nejvyšší hora Alp 
(autor: Broněk Bandas) 

Úvod: Zdvižený prst páně Svinaříkův 
 V září 2019, po úspěšném výstupu na mou vytouženou horu, jsem se rozhodl, že článek z výstupu napíšu za 
dlouhých zimních večerů. Ale poslední zima byla taková nijaká, sníh pořádně ani nebyl a dlouhé, zádumčivé večery 
se nekonaly a tím pádem se nekonal ani článek. Tak jsem psaní odsunul na jaro. Za to jsem od Svinči dostal drobnou 
výtku v Mantaně. Tedy spíš takové popíchnutí, po kterém přišlo krátké vzedmutí mých psacích sil, ale.... Den za 
dnem  ubíhal, za okny už zpívali ptáčci, div si zobáčky neroztrhali, ale článek nebyl. V mých představách se Svinčo 
pomalu měnil na varovně vztyčený prst: “Ty nepíšeš!“ Pak přišel Covid 19 a já začal s dětmi při domácím vyučování 
objevovat dávno zapomenuté větné členy, rody, vidy, osoby, časy, způsoby a další krásy jazyka českého, a  jen 
představa psaní článku mi způsobovala nevolnost. Pravda, občas jsem školu vypnul a utekl lézt. Ale co čert nechtěl, 
visíc v Perštejně na laně jsem uviděl dva lezce. Letoše a vedle něj kráčel obrovský (s trochou nadsázky samozřej-
mě, on zas tak obrovský není) vztyčený prst:„Ty nepíšeš!“ Tak jsem zase sebral všechny síly, ale ...... Ve škole při-
tvrdili a já, zničený  podmětem vyjádřeným, nevyjádřeným, několikanásobným, rozvitým a přísudkem slovesným, 
jmenným se sponou a beze spony, dal dohromady sotva pár holých vět. Až doteď. Protože už je to tady! Konečně! 
Oprášili jsme školní brašny! Zítra, zítra už chlapci jdou a já potěším čtenáře Mantany!  Snad. 

 

Kapitola první - přípravy 
 V Mantaně z října 2018 jsem dost podrobně popsal náš neúspěšný pokus o výstup na vrchol Matterhornu. Kdo 
článek četl, si možná ještě vzpomene, že jsme, ale oprávněně, celý neúspěch výpravy svedli na Buchtíka Zabijáka a 
ještě na chatě Abruzzi jsme se tenkrát jednomyslně shodli, že už ho sebou nikdy nikam nevezmeme. A to dokonce 
se zpětnou platností, protože jsme ho vlastně, protože doma v Čechách marodil s pásovým oparem, ani nikam ne-
vzali. Do Posledního slanění jsem pak neměl jasno v tom, jestli hned v roce 2019 zkusíme další pokus.  Ale na slanění 
se mnou dal řeč Easy, řka, že ho můj článek tak pobavil, že jestli ještě jednou na kopec pojedeme, musí být u toho 
a zažít tu legraci na vlastní kůži. Takže jsem na jaře 2019 poslal mail. Jako první se „nečekaně“ přihlásil Buchtík 
Zabiják, nevěda, ťunťa jeden, že jsme ho vyloučili z nejbližšího vesmíru. Z původní party se hned ozval i Tomáš 
Hradecký. Kromě Easyho se mnou o kopci mluvil ještě Lubáno a tak jsme Buchtíka vzali na milost a už nás bylo pět. 
Easy i Buchtík mají transportéra a kdyby se našel ještě jeden zájemce, vyšlo by to hezky do auta a i na dvě lezec-
ké trojky. Můj kolega Míra, také účastník minulé výpravy, jet nechtěl, ale Tomáš  hbitě sehnal kamaráda Alexe a  
„bylo nás šest.“ 
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Kapitola druhá – zalehlé ucho 
 Každý ví, že výprava začíná daleko dřív, než se sedne do auta a vyjede do neznáma. A že, nějakým 
zvláštním činěním, většina výprav nezačíná právě idylicky. Mně dva měsíce před plánovaným odjezdem 
zalehlo ucho. Dost dlouho jsem čekal, že nějak zívnu nebo vypláznu jazyk nebo něco, v uchu chrupne a 
bude zase fajn. Ale nic z toho se nestalo a já všechno slyšel jak s hlavou pod vodou a nepříjemně mně v ní 
pískalo. Nechtěl jsem před odjezdem na kopec nic podcenit, tak jsem jednoho dne s tou „kravinou“ zašel k ušaři. 
Tedy nejdřív jsem delší dobu čekal v čekárně na kožním, protože kromě toho, že jsem blbě slyšel, taky blbě vidím, 
ale pak jsem trefil správné dveře a za pár hodin už jsem ležel na kapačkách v nemocnici v Mostě a valil do sebe 
nějaké prášky. Pan primář mi vysvětlil, že takhle dlouho zalehlé ucho může mít tři příčiny. Špatně prokrvené vnitř-
ní ucho -  na to jsou ty prášky. Zablokovaná krční páteř – na to jsou ty kapačky. A nádor  v hlavě - a to musíme po-
čkat, jestli to není špatně prokrvené vnitřní ucho nebo zablokovaná krční páteř.  

Kapitola třetí - odjezd 
  Rámcový termín odjezdu jsme si domluvili už někdy začátkem léta s tím, že na cestu tam a zpátky, aklimati-
zaci a výstup by nám měl stačit týden volna a pro jistotu si ještě necháme dva dny navíc. Jako rezervu na počasí. 
Odjezd uprostřed týdne, výstup o víkendu, návrat v pondělí. Tenhle plán byl vypočten z průměrné výkonnosti běž-
né populace a průměrné úspěšnosti předpovědi počasí. Z prvního pokusu o výstup jsem věděl, že Tomáš je nabušený 
sporťák a předpokládal jsem, že Alex bude taky a asi je budeme zdržovat. Ale počítal jsem s tím, že se trochu 
přizpůsobíme a pomyslný průsečík našich požadavků a přání celkem bez problémů najdeme. Už se blížil konec srpna 
a tak jsem svolal účastníky zájezdu na společnou poradu. Všechno důležité vypadalo dobře (třeba Buchtík), jen ten 
průsečík našich přání se nám nějak neprotínal. K odjezdu nám Alex řekl, že může odjet až ve čtvrtek, ale až odpo-
ledne po šichtě, a že v pondělí ráno v 7:00 musí být zpátky v práci. Že mu víc volna nedají. V duchu jsem si to před-
stavil: 12 hodin jízdy autem, v pátek ráno v Cervinii, vynáška na Abruzzi, aklimatizace a výstup a sestup tak, aby-
chom v neděli kolem čtvrté odpoledne vyjeli z Cervinie směr CZ. Hned jsem si vzpomněl na vyprávění Bohouše Dvo-
řáka z doby, kdy vodil v Dolomitech turisty. Jak je podle výkonnosti dělil na chrty a rozvážné. A bez zaváhání jsem 
se zatřídil do skupinky rozvážných. Ke mně se přidal Easy, Lubáno a Buchtík, které Alexova minimalistická verze 
plánu výstupu taky trochu překvapila. Tomáš, jak jinak, patřil k chrtům a tím došlo k tomu, že nám Easyho i Buchtí-
kův Transportér byly k prdu, protože jsme do Itálie jeli dvěmi menšími auty, dvěmi různými trasami a ve dva různé 
dny. 

Kapitola čtvrtá – na cestě 
 Jak jsem už psal, Easy se k nám připojil v očekávání dosažení vrcholu parádního kopce a zažití veselých scé-
nek, které naše skupina tak nějak přitahovala. Ovšem Easy nebyl jen pasivní konzument, ale dokázal veselé scénky i 
sám generovat! Dokázal to hned po přejetí německých hranic, kde jsme, s mnoha jinými, uvázli ve spárech celníků. 
S německou důkladností kontrolovali jedno auto za druhým a už jsme na odstavném parkovišti stáli dost dlouho. V 
té chvíli si Easy zřejmě vzpomněl na to, že s převlekem sudetoněmeckého lezce minulého století vyhrál na Posled-
ním slanění v soutěži masek (jinak si to nedovedu vysvětlit) a pod dojmem tohoto úspěchu se rozhodl jednat. Vyklo-
nil se z okýnka a zvučným hlasem oslovil nebližšího celníka vybroušenou, ryzí sudetoněmeckou němčinou: „HELETY! 
Pocem vole, kommen ke mně Sie blíž. Ich, ich, yes, kolegen, čechiše policist. Rozumiš Du? My fahren šnel, šnel, long 
daleko. Pocem, ty kuken moje placka!“ No, takový úspěch jsme ani nečekali! Místo 40 minut jsme tam stáli minut 40 
a dokonce nás ani nezatkli! Dál už cesta ubíhala bez zádrhelů. Tedy snad až na tu naftu. Easy obratně ovládal (a to 
myslím vážně) svůj chytrý telefon. Objížďky, trasy, zkratky, prostě kde co vygooglil.  Včetně zkratky kolem jeze-
ra Garda (jeli jsme trasou na Miláno). Někde po cestě jsme potřebovali natankovat, ale všude po cestě byla nafta 
skoro za 1,6E a to se nám zdálo být hodně. Ale Easyho chytrý kamarád nám poradil, ať sjedeme z dálnice v Affi, 
kousek si zajedeme a tam mají na pumpě naftu za necelé 1,4E.  Jak telefon radil, tak jsme udělali. Na tabuli oprav-
du cena 1,38E, snad 30 tankovacích stojanů a plno aut. Hned jsem tam zajel a ani jsem pořádně nestihl vystoupit a 
už byl u našeho auta pikolík v uniformě a jestli chci plnou nádrž. S gestem Rotschilda jsem mu ukázal, ať to tam 
pere pod tlakem. Za ty prachy....! Kluci šli na toaletu, já stál u auta a koukal všude a nikde a na stojan. Nahoře se v 
okýnku točila velká čísla vydaných litrů, pod nimi se točila velká čísla ceny a dole pod nimi bylo takové malé oký-
nečko a v něm údaj 1,64. Začal ve mně vrtat červík pochybností, zkontroloval jsem znovu údaj na tabuli před pum-
pou, ukazovala 1,38E, vše mělo být správně. Ale takové nepříjemné černé tušení, že nám Easyho chytrý kamarád 
neřekl všechno, ve mně nemizelo. A jak tak ty litry tekly do naší nádrže, trochu jsem se porozhlédl a uviděl, že za 
těmi 30 stojany s obsluhou jsou, takové bokem zastrčené, tři stojany bez obsluhy, v kterých se platí pouze hoto-
vostí a došlo mi to. Chtěl jsem rychle něco důležitého říct tý obsluze, ale v pistoli v naší nádrži to cvaklo. FULL! 
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Cestou kolem Gardy jsme minuli snad deset pump. Nevím, co na tom bylo tak zábavného, že mně ty tři pitomci u 
každé z nich nezapomněli upozornit, že je tam nafta minimálně o Euro levnější než v Affi.  

Kapitola pátá – vynáška 
 Modré nebe bez mráčku a přímo proti nám se tyčí hora mých snů! Balíme bagáž, ale každou chvíli zabloudíme 
pohledem ke vzdálenému vrcholu. Z loňska jsme se poučili a tak jsem si mailem předem ověřil, jestli chata Abruzzi 
bude ještě otevřená. Záporná odpověď na můj mail znamenala, že jsme na parkovišti ještě v klidu poobědvali, a že 
batohy byly toho dne obzvlášť velké. Ale nijak zvlášť jsme nespěchali, cestu už jsme znali a celé odpoledne jsme 
měli na výstup 1000 výškových metrů k chatě a postavení stanu. Byl nádherný den, zatáčku za zatáčkou jsme stou-
pali obklopení horskými štíty. První vodopád, druhý vodopád, můstek přes potok, vodojem, další můstek, alpinská 
louka, dokořán otevřené dveře a okna chaty Abruzzi, stolečky na terase, turisté u pivečka…..?! Mé odhodlání tru-
covat a na protest proti italské nespolehlivosti otevřenou chatu ignorovat mi vydrželo jen do té doby, než jsme u 
jezírka Oriondé postavili stan a najedli se. Stejně bych u stanu zůstal jak kůl v plotě, protože kluci mé odhodlání 
protestovat nesdíleli a už jsem viděl jen jejich záda, jak mazali do chaty na pivo. A protože to ve chvíli, kdy slunce 
zakryl nejvyšší štít okolních hor, vypadalo, jako by někdo lusknutím prstů vypnul radiátor, rychlým přesunem jsem 
je následoval. 

Kapitola šestá – aklimatizace 
 Zmar. Trápení. Ponížení. Nikdy jsem na pátek třináctého nevěřil, ale ještě dneska se mi špatně hledají slova, 
která by vyjádřila mé pocity z toho pátečního  aklimatizačního výstupu na chatu Carrel. Buchtík mi vrchovatou mě-
rou vracel všechny jedovatosti, kterými jsem ho kdy počastoval a rádoby vtipně glosoval mojí nejčastější polohu 
při výstupu suťoviskem:“Ááá, Broněk si opět prohlíží kameny.“ Neměl jsem ani tolik síly,  abych se to aspoň pokusil 
převést na vtip, že v hlubokém předklonu hledám v suťovisku polodrahokamy. Mé nohy nenožily, plíce neplícily, oči 
neočily, hlava nehlavila - kromě jediné, neodbytně se vracející myšlenky, že jestli nemám špatně prokrvené vnitřní 
ucho, nebo zablokovanou krční páteř, tak je tohle možná moje poslední šance jak vystoupit na kopec, na který se 
těším už dlouhých 12 let a prostě musím šlapat dál. Protrápil jsem se až pod začátek fixních lan. I když už jsem se 
cítil o něco líp, tlustá lana, po kterých kluci celkem v pohodě ručkovali, jsem radši zdolával s pomocí prusíku. A pak 
závan větru přinesl neklamnou známku blízkosti chaty – zápach hromady výkalů. (Svou výškou nebyl tento výkalový 
vrchol mezi okolními štíty příliš významný, ale jeho vznik nepostrádal jistou dávku adrenalinu a tak se o něm taky 
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zmíním. Toaletu na chatě Carrel tvořila dlouhá, tmavá chodbička,  zvenku přilepená na zadní stranu budovy. A na 
konci té chodbičky  byla díra v podlaze a do té díry byl vložený turecký záchod! Jak je záchod upevněný nebylo 
vidět, ale skrz něj jsi koukal přímo do závratné  hlubiny. Stoupnout si na nášlapy chtělo opravdu dost sebezapření, 
nikdo se tu nezdržoval déle, než bylo nutné. Díky tomu se ale u dveří netvořily fronty.)  

Kapitola sedmá - v které musím, nerad, přiznat Buchtíkovy zásluhy o úspěšný výstup 
 Po sestupu z chaty Carrel nás u jezírka čekalo překvapení. Vedle hromady kamenů přibyl stan. Ale to nebylo 
to překvapení. Že dorazí Tomáš s Alexem jsme samozřejmě čekali. Ale ta hromada řízků a koláčů, to překvapení 
bylo.  Sbohem polévko YUM-YUM, sbohem dehydrovaná stravo! Tomáš do nás řízky doslova nutil, prý abychom měli 

síly na zítřejší výstup a světlo linoucí se z oken chaty Abruzzi nás pak přitáhlo jak můry. Pár piv na doplnění teku-
tin a my do stanů a Easy pod hvězdnatou oblohu do celty. Ani jsem nestihl říct Dobrou a už zase stoupáme v dalším 
krásném dnu k chatě Carrel. Nevím, jestli to bylo těmi řízky, nebo to opravdu způsobil pátek 13, ale mé včerejší 
trápení je pryč. Stoupám naprosto v pohodě, v hlavě mi nepíská, nohy noží, plíce plící, batoh na zádech ani necítím. 
Míjíme velké cedule, upozorňující, že bez rezervace nebude nahoře na chatě nikdo ubytován a že se za palandu pla-

tí (vloni to ještě nebylo) 30E. Ale my rezervaci máme. Před druhou hodinou už se sluníme a obědváme na terase 
chaty Carrel lehčí o 30 E. Výběrčí číhá u schůdků na terasu a je neodbytný. Lenošíme a válíme se jako spousta dal-
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ších lezců, kteří přicházejí zezdola, jako my, i seshora z vrcholu. Jak by tu bylo krásně, kdyby Buchtík pořád neru-
šil a neotravoval, ať se zase obujeme a jdeme dál, projít si trasu vedoucí na Lví hřeben. Nakonec, abychom se ho 
zbavili, jdeme. A dobře děláme. Přecházíme improvizovanou přistávací plochu pro vrtulník ze spousty pletiva a ka-
menů a s pomocí tlustého řetězu překonáváme převis zdánlivě vedoucí na hřeben. Do téhle chvíle je cesta jasná. 
Pak ale přichází nepříjemný, velice delikátní traverz doprava, který je označený pouze nýtem na začátku a na konci 
a v noci bychom ho tutově minuli. A takhle to pokračuje stále dál, protože na hřeben se nastupuje velkou oklikou a 
na některé ty traverzy bych si za „normálních“ okolností určitě vzal lano. Nastoupali jsme ještě asi 300 výškových 
metrů až k dalšímu tlustému řetězu, po kterém se teprve leze na samotný hřeben. Tam pro dnešek končíme. Pak už 
jen na chatě rozpouštíme hromadu sněhu a připravujeme si věci na ráno, abychom mohli jít brzy spát.  

Kapitola osmá – těžké rozhodnutí 
 V malé kuchyňce není pro spoustu těl na podlaze kam šlápnout a obsazené jsou i všechny lavice. Buď ty lidi 
neví o tom, že na chatě je rezervační systém nebo jdou nahoru s jasným kalkulem, že když přijdou pozdě, tak je na 
noc zpátky do údolí nevyženou. O nějaké přípravě snídaně si můžeme nechat zdát. Stěží se mi povede se prodrat k 
věšáku s mými věcmi. Trochu místa jsme získali, až když jsme poslali pět spáčů na naše uvolněné palandy. Jenom 
pět. Šestá palanda zůstala obsazená Alexem, který ještě předešlý večer udělal těžké rozhodnutí a po zvážení le-
zeckých a psychických obtíží, už jen přístupu na Lví hřeben, pokus o vrchol odpískal. Největším problémem 
„profláknutých“ kopců, mezi které samozřejmě Matterhorn patří, zpravidla nejsou lezecké obtíže. Největším pro-
blémem je logistika výstupu – jak se vyhnout frontám u fixních lan, nebezpečným zácpám v traverzech a neomale-
ným průvodcům s klienty.  Buchtík radil vyrazit před třetí hodinou ranní a zase to nebyla chyba. Před námi blikaly 
jen tři čelovky a orientačně nejhorší část nástupu k řetězu vedoucímu na hřeben jsme prošli bez zdržení. Byla po-

měrně jasná noc a teploměr ukazoval 10o pod nulou.  S tím jsme sice počítali, ale přesto nám mrzly ruce, protože na 
celé trase bylo jen minimum míst, kde by nebylo potřeba se přidržovat studené skály nebo fixních prostředků. O 
výstupové trase přes Liongrat se v průvodci píše, že kdyby nebyla zničená fixními prostředky, jednalo by se o čis-
tě horolezecký výstup. A to je pravda. Místy byl hřeben široký jen metr, místy se na něm dalo tancovat, ale větši-
nu cesty to byl lezecký terén obtížnosti II až III. V místech, kde z hřebene vyrůstá Pic Tyndal, nás převálcovali 
tři nebo čtyři průvodci, na laně doslova  vlekoucí „horolezce“ a my jsme na hřebeni osiřeli. Buchtík s Tomášem byli 
o dost rychlejší než my tři a zmizeli kdesi před námi a čelovky za námi byly hodně daleko. Zatím jen tušené sluneč-

ní paprsky vygumovaly z nebe měsíc, přišlo kalné ráno. Zkřehlými prsty jsme se chopili příčlí provazového žebříku 
ukotveného v závěrečné převislé pasáži cesty a najednou jsme stáli na vrcholu a uviděli slunce vycházející z mraků. 
Přesněji, stáli jsme na jednom ze dvou vrcholů. Teprve teď přišla chvíle na cepíny a mačky, které jsme sebou celou 
cestu táhli. Přejít po sněhovém hřebínku z italského na švýcarský vrchol jsme si prostě museli. Ostatně to platilo i 
obráceně o lezcích, kteří vylezli ze švýcarské strany hřebenem Hörnli. Fotky, kochání se, svačina. Buchtík s Tomá-
šem spěchali dolů, protože Tomáš měl problém. Je dobrý sportovec, ale nelezec a po pěti hodinách sice lehkého, 
ale pořád lezení,   dostal křeče do předloktí a tak většinu cesty dolů musel slaňovat a to zdržuje. I my jsme vypad-
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li, protože se vrchol začal plnit lidmi a do toho kolem kroužil vrtulník s japonskými turisty. Tak nějak jsme si zvykli 
na tu hloubku pod nohama a většinu cesty jsme slézali a jistili se minimálně. V jednu chvíli jsem, oprávněně,  i do-
stal od Easyho vynadáno za špatné jištění – já, metodik!  

Kapitola devátá – Easyho lingvistický majstrštyk 
 Po 11 hodinách jsme se vrátili zpátky na místo, odkud jsme ráno vycházeli. Buchtík se přidal k chrtům a s 
Tomášem a Alexem se právě chystali k odchodu, že chtějí ještě odpoledne rychle sejít až do Cervinie a odjet do-
mů. Naše skupinka rozvážných, já, Lubáno a Easy, si na terase sundala boty i kalhoty a vyhřívala se na slunci a vý-
sluní slávy. Obědvali jsme, občas s pohledem upřeným na vrchol a výrazem dobyvatele pohodili hlavou a prsty pro-
hrábli lví hřívu. Lenivě jsme balili věci a chystali se sejít do údolí. Easy si ještě vzal PET lahev vody z rozpuštěného 
sněhu, která zbyla od včerejška, rozloučili jsme se s výběrčím éček a zvolna slézali podél fixních lan až ke kolmé 
plotně. Tu jsme se rozhodli radši slanit. Easy vytáhl z batohu tu lahev vody, napil se a dal jí bokem do skalního vý-
klenku, pak vyndal lano a připravil slanění.  Slanil jsem první a kousek poodešel, takže jsem viděl Easyho, ale neviděl 
jsem přes hranu skály, že k fixu seshora přišel nějaký ekoterorista, chvíli okouněl a pak vzal tu Easyho petku, ob-
sah vylil a lahev zmačkal. Že Easy perfektně zvládá němčinu už jsem věděl. Ale že dokáže mluvit česky a u toho s 
výrazným italským akcentem gestikulovat, jsem vůbec netušil. Popsat Easyho lingvistickou perlu bude dost těžké, 
ale pokusím se: TY – tělo v pozici toreadora chystajícího se zabořit čepel meče do býka, místo meče ukazováčky 
namířené na teroristu, DEBILE – ukazováčky  namířené do výše ušních boltců, ruce ohnuté v loktech rytmicky pul-
sují, TO – výměna nohou v pozici toreadora, prst ukazuje do míst, kde stála lahev, BYLA - mírný předklon, zlostně 
jiskřící oči, ruce v pozici „větrný mlýn“, MOJE - ukazováčky  namířené do výše srdce, ruce ohnuté v loktech ryt-
micky pulsují, VODA – ruce svírají krk, při polykání ohryzek demonstrativně drhne, A JEŠTĚ SI – ukázka bělost-
ného chrupu, zlostně jiskřící oči, ruce v pozici „medvědí obětí“, TY IDIOTE – ukazováčky rytmicky buší do čela, 
NAMOČIL – tělo v poloze  „pružina“, jedna ruka ukazuje na vzniklou loužičku, druhá virtuálně ždímá italský krk, 
LANO - ruce svírají mokrý kus lana a zběsile jím třesou směrem k teroristovi. Bohužel, asi to nebyl Ital, ale Fran-
couz, protože Easyho skvělé italštině  zjevně nerozumněl.  Dál už jsme sestupovali sice pomalu, ale bez větších po-
tíží a pokračovali jsme až k chatě Abruzzi doplnit tekutiny. Ale žádná světla nás nevítala, dveře otevřené dokořán 
nebyly, stolečky z terasy zmizely. Konečně bylo doopravdy zavřeno.  

Kapitola desátá – co jsme si z výstupu odnesli 
 Ráno jsme naposledy posnídali pod paprsky vycházejícího slunce a zabalili. Přestože jsme snědli spoustu jídla, 
batohy byly opět obzvláště velké a plné zevnitř i ověšené věcmi zvenčí.  Naposledy jsme prošli přes terasu chaty 
Abruzzi a Lubáno tam zastavil, aby si převázal tkaničky. Jak jsme tam tak postávali, všimli jsme si, že vedle popel-
nice jsou opřené tři páry turistických holí a leží tam velká papírová krabice. Easy ze zvědavosti vzal do ruky jeden 
pár holí a vyzkoušel je. Já jen tak ze zvědavosti nakoukl do té krabice a v krabici bylo všechno, co v chatě lidi za-
pomněli. Trekové boty, trička, tenisky, sáčky od všeho možného, kalhoty, spodky.... Tak jsem se v tom trochu pře-
hraboval a Easy uviděl plátěné, světlounce modré kraťasy. Jen tak je vzal do ruky, pak si je zkusil, zjistil, že mu 
neskutečně sluší a narval je do svého narvaného batohu. Pak se zeptal Lubána, jestli taky něco neshání a Lubáno 
odvětil, že všechno má. Leda snad, že by se mu na Spartána hodily běžecké boty, ale muselo by to být číslo 46. Ea-
sy pohybem Davida Copperfielda sáhnul do krabice a vytáhl tenisky číslo 46! Zkouška dopadla výborně, ale posmut-
nělý Lubáno prohlásil, že už se mu nikam nevejdou. Nevejdou? Jasně, že vešly. Easy předvedl další kouzlo a vešly. 
Už to vypadalo, že já si z Matterhornu nic neodnesu, když jsem v bedně našel velmi hezké tričko Adidas velikosti 
38. Přesně na Šišku. A krásně se do báglu vešlo.  

Závěr – zase doma 
 Sestupujeme do Cervinie a zase nás provází slunce. Je takové horko, že Easy vytáhl z batohu své nové, mod-
ré kraťasy a celou cestu domů už je nesundal. Týden v horách a jeden den hezčí než druhý. To bylo až zvláštní. Já 
jsem dokonce ani nevyndal z obalu goretexovou bundu, kterou jsem si, v očekávání horského, proměnlivého počasí, 
konečně koupil. V Cervinii jsme se ještě pohledem rozloučili s Matterhornem a valili domů. Většinu cesty jsem pro-
dřímal, přesto ještě jeden silný zážitek z výletu mám. Pozdě v noci jsme Easyho vysazovali ve Výsluní a to bylo za 
celý týden jediné místo, kde bych tu goráčovku klidně vyndal. Zima jak prase, mlha by se dala krájet, z mlhy vypa-
dávaly kapičky vody smíšené s vločkami sněhu a ještě do toho fičelo. To vůbec nechápu, proč se Easy táhl až kamsi 
do Alp, když by mu stačilo vyjít na zahradu. 

Výpravy na Matterhorn se v září 2019 zúčastnili: Pavel Easy Lev, Tomáš Tom Hradecký, Petr Buchtík Brandl, Luboš 
Lubáno Třeba, Broněk Bandas a Alex Holý, video z výstupu můžete zhlédnout na tomto odkazu: https://
www.youtube.com/watch?v=eKeljN5RRIs 


