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Úvodník 
Po slunci je dávno veta, 
hlásí se barvy podzimu, 

vzpomínáme na střípky léta 
a chystáme se na zimu.  

 

Chorvatsko - Cliffbase 
*Chosé Jířa Šťastný* 

Původně jsme měli  v plánu letět na přelomu září a října na Kalymnos, ale nakonec nás odra-
dily testy na Covid, prováděné namátkově při příletu na Kos, neboť při jejich pozitivním 
výsledku by člověk musel kamsi do hotelu do karantény, což se nám ani trochu nechtělo 
riskovat.   Ale naplánovanou dovolenou se mi úplně rušit nechtělo, a tak jsem přemýšlel, 
kam by se dalo vyrazit jinam.  Rakousko i Itálie byly zavřené, stejně jako Německo.  Potom 
jsem si vzpomněl, že minulý týden jsem se dovolal Radkovi Vopatovi na Hvar, a ten si to 
tam hrozně chválil.  V průvodci jsem objevil, že nejznámější oblastí na Hvaru je Cliffbase u 
Svete Nedelje.  O tom mi vloni říkala Jana, že je to tam super, i když kdysi jsem na Lezci 
zaregistroval jistou duchaplnou diskuzi o tom, jestli majitel Cliffbase Slovák Miro Štec je 
ko*ot nebo není.  Tak jsem si řekl, že bych to měl prozkoumat.  Předpověď počasí na týden 
byla slibná, teploty vzduchu přes den kolem 25°C, v noci asi 20°C a moře 23°C.  Zkusil jsem 
to tedy navrhnout Štěpánovi a ten nebyl proti.  Jelikož Maruška na poslední chvíli omarodi-
la a odmítla se léčit u moře, tak jsme nakonec odjeli v pondělí 28.9. jen ve třech (já, Fíla a 
Štěpán). 
 A protože cesta do Chorvatska je dlouhá, vyrážíme raději ve 3:00 hod ráno.  Za 
mírného deště projíždíme Čechy až do Rakouska, kde celkem levně tankujeme a za stálého 
deště pokračujeme přes Slovinsko do Chorvatska.  Na žádných hranicích nemáme vážnější  
problém, jen Slovinci nás zastavují na hranici s Chorvatskem a upozorňují nás, že máme 
špatnou dálniční známku, protože na dodávku musí být jiná, dražší, kterou nám hned prodá-
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 vají a hrozí pokutou až 300 Eur.  Potom už za občasného deště projíždíme Chorvatskem až k pobřeží.  Tady konečně začíná 
vylézat sluníčko a před pátou hodinou večer dorážíme do přístavu v Drveniku, odkud nám v pět hodin odjíždí trajekt na Hvar.  
Po půlhodině plavby vyjíždíme na ostrov v Sučuraji, odkud musíme přejet přes celý ostrov až skoro na druhou stranu, což je 
sice jen 65 km, ale trvá to 1,5 hod, takže do Svetej Nedjelji přijíždíme už za tmy těsně před sedmou hodinou.  Ubytování sice 
máme po E-mailu domluvené s Mirem na Cliffbase, ale žádné podrobnosti o tom kde máme zaparkovat a kam jít jsme nedostali, 

tak mu raději volám.  Naštěstí mi bere telefon a posílá nás do ostré zatáčky k zrcadlu, kam za chvíli také přijíždí.  Auto nechá-
váme zde, bereme ty nejnutnější věci a s čelovkami vyrážíme pěšky přes les.  Po asi pěti minutách chůze přicházíme ke skále, 
podél které slézáme trochu náročnějším terénem k místu ubytování.  Dostáváme prima pokoj s jednou skalní stěnou a palandou.  
Záchody a kuchyně jsou společné a přístupné po venkovní terase.  Z terasy je krásně slyšet hukot moře a zrovna vychází měsíc 
– těžká romantika.  Ale my jsme tak utahaní z cesty, že jen uděláme pár fotek a zalézáme do spacáků.  Otevřeným oknem k nám 
doléhá hukot moře, který nás hned uspává. 
 
 Ráno nás probouzí slunce, které už svítí na terasu.  Místní Slováci, kteří tu jsou na brigádě, zrovna skáčou do moře, tak 
jdeme taky.  Nejdřív se zdá studené, ale po chvíli si člověk zvykne a už je to v pohodě.  Kolem útesů je spousta malých rybiček i 
větších ryb, takže se chvíli ve vodě kocháme.  Snídani jíme na terase, kde už začíná být pěkné vedro.  Podle průvodce v této 
oblasti moc lehkých cest není, tak volíme na rozlez jednu z nejlehčích – 40 m dlouhou Evanjelium 5c.  Celá cesta je kolmá až 
mírně převislá a nemůžu říct, že bych si v ní nezalezl.  Oproti měkké klasifikaci na Kalymnosu to bylo opravdu poctivé 5C.  Říkám 
si, že jsme třeba trefili jednu z těžších a tak po vyklepání bandasek nalézám do další 40 m dlouhé Andante za 5c+.  A opět mám 
co dělat, abych to vylezl v kuse.  Štěpán je z toho vyloženě zklamaný, protože pro něj je to fakt těžké, tak z toho nemá vůbec 
dobrý pocit.  Opět vyklepávám  a po chvíli zkouším jen 20m dlouhý Luk 6a.  Nad převisem mi vychází v klíčové díře obráceně 
ruce, tak na pokraji pádu dělám křížový přesah a nakonec to dolézám, ale cítím, že to bylo nadoraz a tato klasifikace bude pro 
mě asi v této oblasti maximum.  Balíme věci, jdeme si udělat oběd a pak se jdeme raději koupat, protože je krásně teplo. 
V tomto duchu trávíme na cliffbase celý týden.  Lezeme tak tři cesty denně, koupeme se v moři a relaxujeme na slunci.  Občas 
si zajdeme do vesnice nakoupit, ale krámek nám svým sortimentem trochu připomíná období socialismu u nás, protože tam toho 
opravdu moc nemají.  Kupodivu tam ale mají v chlaďáku lahvové Krušovice, jen jsem se nepodíval za kolik, protože pivo  jsme si 
přivezli vlastní.  Ale vejce jsou dost drahé a zeleninu tam nemají prakticky žádnou. 
  Jelikož v sobotu má přijít Jugo, což je silný jižní vítr, vytahujeme raději už v pátek Mirovu loďku na pláž.  Odpoledne 
už dost fouká, tak se nám nechce lézt a tak přemýšlíme, co dělat.  Průvodce se zmiňuje o nějaké via ferratě, tak se ptáme klu-
ků, jestli o ní něco neví.  Prý ji udělal Miro bez povolení a teď mu za ní hrozí soud, ale radí nám, kudy k ní a kudy z ní sestoupit.  
Žádný plánek prý ale nemají.  Fílovi se nechce, tak jdeme se Štěpánem sami.  Nejprve jdeme známou cestou k autu dále 
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k obchodu, od něj okolo kostela až k vinohradům, mezi kterými stoupáme v serpentinách směrem k jeskyni (Špilja sv. Nedjelje).   
Mezi dvěma jeskyněmi se nachází lezecký sektor Amfiteatar, kde začíná i ferrata Via Mirko.  Štěpán ještě nikdy na ferratě 
nebyl a tak hlásí, že půjde jen v sedáku s odstávkou.  Když ale vidí mě, jak si beru ferratový set, nechá se taky ukecat.  Ze za-
čátku si hrdinsky přecvakává jen jeden fous setu, ale v horní exponované části už je rád za oba a na visutém můstku také.  Na 
konci ferraty je pokladnička, kam se hází za každého 50 kun.  Odtud míříme azimutem mírně vlevo, kde bychom podle instrukcí 
měli narazit na cestu, což se po chvíli také stane.  Nedaleko od nás vpravo je nejvyšší bod ostrova - Sv. Nikola s nadmořskou 
výškou 628 m, ale protože dost fouká a vypadá to na déšť, tak raději volíme sestup.  Scházíme opět v serpentinách dolů- Pod 
hřebenem už tolik nefouká a v jeskyni na nás dokonce vykukuje sluníčko.  Vrcholového plechovkáče si tedy dáváme až zde.  Je-
likož obchod otevírá odpoledne až v šest hodin, nikam nespěcháme a kocháme se výhledem na vesnici a moře pod ní. 
 V sobotu ráno je poprvé zataženo, silně fouká a jsou veliké vlny.  Dopoledne se poflakujeme v okolí domu a fotíme vlny, 
ale pak už nás to přestává bavit a tak přemýšlíme, co dělat.  Na webu cliffbase je zmínka, že tam má Miro vinný sklep, kde je 
možné si objednat degustaci jeho vína.  Jednou už jsme totiž v týdnu viděli, jak připlula jachta a její posádka odešla po připlutí 
na břeh do sklepa, kam Miro po chvíli nesl malé občerstvení a po nějaké době odcházeli se dvěma lahvemi vína. Ptám se tedy 
Mira, jestli bychom mohli také jeho víno ochutnat.  Odpovídá, že klidně a jestli chceme hned.  Tak mu říkám, že hned to být 
nemusí, ale že je stejně hnusně a tak nepolezeme, tak můžeme kdykoliv.  Dalších několik hodin čekáme, jestli nás pozve, ale 
celou dobu je zalezlý ve svém kumbálu a nic se neděje.  Kluci nám říkají, že večer je ve vesnici OktoberFest, jestli nechceme 
jít.  Jelikož už nám dochází jídlo, tak bychom klidně šli.  Po chvíli už mi dochází trpělivost, tak se jdu Mira zeptat, jak to bude 
s tou degustací.  Prý žádný problém, můžeme jít.  Tak jdeme.  Pod terasou je krásná jeskyně, kterou prý kopal asi pět let, a v ní 
je vinný sklípek.  Jelikož má jen jeden druh vína, místní odrůdu Plovac, je i degustace celkem jednoduchá.  Miro nám otvírá jed-
nu láhev, chvíli nám vypráví o historii tohoto místa a pak odchází zpět do svého kumbálu, zatímco nás nechává u nedopité láhve, 
jejíž cena je prý 20 Eur.  Žádné občerstvení se nekoná.  Bereme si ji tedy nahoru a jdeme se najíst do restaurace.  Tady už se 
chystá živá muzika ve složení akordeon, kytara a klávesy.  Občerstvení je formou bufetu ve stylu „naper se a pukni“.  Nabízí se 
různé druhy klobásek, vepřové koleno a samozřejmě pivo.  Je vtipné, že prakticky všichni místňáci pijí víno.  Hudba je příjemná, 
něco mezi našimi lidovkami a čardášem, později chlapci trochu přitvrzují, ale to už Fíla prudí, že se mu chce spát a tak jdeme 
zpět na cliffbase. 

V neděli je opět krásně, tak si jdeme ještě rychle něco vylézt a pak už balíme, loučíme se se slovenskými kluky a Hankou a ne-
seme všechny věci zpět k autu.  Cestou k trajektu ještě utrácíme zbytek Kun za olivový olej a víno a před půl třetí už stojíme 
ve frontě na trajekt.  Před námi je asi dvacet aut, tak doufáme, že se na trajekt vejdeme, ale je to v pohodě, vešla se i další 
auta, která přijela ještě po nás.  Na pevnině stavíme ještě jednou u Makarske na pláži, kde jsme skoro sami a naposledy se kou-
peme v moři.  Pak už se opět vydáváme na dlouhou cestu zpět, protože slovinská dálniční známka je jen týdenní a její platnost 
nám končí dnes o půlnoci.  Před hranicí je velká fronta, jelikož funguje jen jedno okénko, ale nakonec otvírají i druhé, tak to do 
půlnoci přeci jen stíháme.  V Rakousku marně hledáme klidnější parkoviště, kde bychom mohli přespat, tak nakonec parkujeme 
na jednom dálničním odpočívadle mezi kamiony.  V pondělí po obědě se vracíme zpět do Čech, kde je zima a nevlídno.  Chvíli pře-
mýšlím, jestli se mi to všechno jen nezdálo, ale opálená tvář je jasným důkazem, že jsme tam opravdu byli a že to bylo super. 
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Karwendel 
(září 2020) 

Pamatuji si to naprosto přesně. Bylo to v listopadu léta Páně 201? :-D. Při sestupu ze Soiernspitze jsem na protější straně údolí 
uviděl nad lesem velký, ale fakt velký vápencový balvan. Bod do GPS, abych to doma mohl identifikovat a už jenom koukám, kudy 
by se to dalo. Kopec má jméno Wörner – 2476m. 

 Potom trvalo pár let, než jsem se tam dostal. Letos, když už nám povolili dovolené a nějakou jsem dostal, jsem si zabalil 
kletr, políbil ženou svou a už to valím směr München – Ga-Pa. Za kasárnama v Mittenwaldu je zašité parkoviště a to je můj cíl. 
Kolem půlnoci přestavuji sedačky na lůžkovou úpravu a jdu spinkat.  

 Ráno je to na vrchol zhruba 1500hm. Až na sedlo Wörner Sattel 1989m je to vopruz lesem a hřebenem, klečí přes pod-
vrchy Zunterweidkopf 1810m a Steinkarkopf 1981m (to jsem se vyskytl :-) ). V sedle nastává zlom, cedule „Nur für Geübte“ a 
začíná konečně vápenec. Poslední 500hm je vcelku pěkná cesta ve víceméně pevné skále. V poslední úseku pod vrcholem i něja-
kou skobu potkávám. Už v sedle jsem poněkud na štíru s časem.  Kus nad sedlem nechávám kletr za kamenem na hřebeni, abych 
aspoň trochu zrychlil. Poznenáhlu zjišťuji, že v kletru zůstal i telefon,což je nemilé. Jednak to budu muset dát postaru bez 
GPS, jenom podle oka a červených značek na skále. No doufám, že v Říši mají značení lepší, než na Mon Visu v Itálii. Ale hlavně 
nebude Gipfelfoto. Na Gipfelu toho stejně není moc k vidění. Kreuz jako obvykle a rozhled kolem dokola na okolní Alpy jako 
obvykle. Když se teď na tím tak zamyslím, tak nevím, proč sem vlastně lezu, když je to jako obvykle všude pořád stejné. Kdy-
bych vylezl na Jelení vrch nad Přísečnicí bude taky rozhled, taky budu splavený a ušetřil bych za naftu :-D. Sestup. Parkoviště. 
Trafic. Ještě se jedu na Walchensee vykoupat a udělat fotku západu slunce. Pak jenom Gin, olivy a spacák.  

  Ráno je na cestu domu ještě brzo, ale zas nějaké velké nasazení není dobrý nápad, protože mě čeká 450km za volantem. 
Vedle jezera Walchensee je vesnice Walchensee a tam je lanovka Herzogstandbahn. Tou si zkrátím výstup o dobrých 800hm. 
Pak první vrchol Herzogstand 1731m. Z něj na další Gipfel Heimgarten 1791m vede vskutku pěkná hřebenová cesta. Vede po 
ostří hřebene, místy  úzkém opravdu jak to ostří. Na jedné straně hřebene jsou Alpy. Na druhé straně kam oko dohlédne placka 
směrem k Mnichovu. Pod vrcholem Heimgartenu míjím hospodu a pak následuje jenom sestoupit bratru 1000hm k autu. Tak zas 
někdy příště.  

*Ota Pavlas* 
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Hlavně že nás to baví 
 aneb jak jsme si pověsili pytel v severce Cimy Grande… 

Probouzím se a šátrám po mobilu, jako tu noc již po několikáté. Je 4:48, do zazvonění budíku zbývají sotva dvě minuty, lehkým 
špitnutím tak probouzím parťačku. Byť jsme oba z nervozity nemohli dospat, ze spacáků nyní vylézáme dost neochotně. Je 
mrazivé ráno, kolem Tre Cime, které osvětluje nažloutlý měsíc, je jasno, po mracích ani stopy. O to hůř pro nás. 

Rychle vaříme čaj, nahazujeme batohy a skoro klusem za svitu čelovek se přesouváme pod severní stěnu Cimy Grande, kde má-
me vybraný cíl pro dnešní den, cestu Hasse-Brandler. Cestou potkáváme jen pár romantiků, kteří přišli sledovat východ slunce. 
S tím se však nezdržujeme a v 6:20 (tedy ještě před východem) nastupujeme do stěny, do které slunce za celý den nezasvítí. 

Přebíháme první délky a až do přemrznutí si užíváme pocitu volnosti, kdy člověk krom samotného lezení nic dalšího neřeší a ne-
vnímá – a to ani vlastní ruce a nohy. Další délky lehce komplikuje orientace ve stěně. Díky tomu, že máme tři mírně odlišná topa, 
si mohu v každé délce zakusit pocity gradující schizofrenie. Jedno JÁ říká, že jsme správně, druhému JÁ to přijde lehce podiv-
né, třetí JÁ srovnává topa, postupně se děsí a uklidňuje a čtvrté JÁ (Asi to mé vlastní, nebo já už ani nevím…) se snaží 
s osmikilovým batohem udělat další kroky v délce, která měla být za 6b, ale je spíš za 7b… To už nevydržíme, nejspíš to došlo i 
těm méně bystrým částem mé rozpolcené osobnosti, a ze štandu slaňuji jednu délku zpět do naší cesty, jejíž správný směr už 
nejspíš vidím. Nejspíš. Po dalších třech délkách dolézáme na polici, kde již o orientaci není pochyb, ale zda jsme se ztratili (A 
kde!?!), nebo jsme lezli tak, jak se má, to nevím doposud. 

Máme za sebou zhruba 250 metrů lezení a větší polovina spolu se čtyřmi nejtěžšími délkami převislého traverzu nás čeká. Za-
tím co jistím a snažím se najít visutý štand ve skobách, z délky pode mnou se krom smíchu z čiré radosti a strachu ozývá i ně-
kolikrát „Dober!“, což dává tušit, že se něco děje. Když Kiki dolézá na polici, stále se směje, ale ruce jí už prostě nedrží. Rozho-
dování o tom, co dál, tak netrvá dlouho. 

Pokračovat dál do převisů by bylo čisté bláznovství, neboť od první převislé délky už cesta vede pouze vzhůru. Od převislých 
štandů proto odhlížíme, stejně jako od našich ambicí na přelez cesty. Užíváme si ještě chvíli chládku severní stěny a pak se 
raději vydáváme dolů hledat další štandy v rezavých skobách, abychom se příště mohli vrátit… 

*Martin Jech* 
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Hupky Dubky  
(*Milan Svinčo Svinařík*) 

Dubské skály jsou v mém podvědomí zapsány jako oáza klidu, kterou tamní měkký pískovec předurčuje spíše pro lezce romanti-
ky než pro sporťáky. Kdysi dávno, jsme tam ještě jako mlaďoši prožili pěkných pár lezeckých víkendů, na které vzpomínáme 
dodnes. A tak v jakémsi návalu nostalgie jsem zatoužil se tam vrátit, navštívit naše stará oblíbená místa a při té příležitosti 
poznat i třeba nějaká nová, kde jsem ještě nebyl. Při poznávání těch nových míst mi byl inspirací seriál „Dubské trojky“ 
z portálu Euroclimbing,  jehož autorům tímto děkuji za skvělé tipy, rady a informace. 
 

Skály u Oken 

Den „D“ nastal v posledním prázdninovém týdnu. Vyrážíme s Květou sami po naší oblíbené trase přes Litoměřice a Úštěk dále na 
východ do Máchova kraje. Naší první poznávací štací jsou Skály u Oken. Auto jsme nechali u kostela v obci Okna a dál jdeme 
pěšky. Není to daleko. Asi jen kilometr a půl po rovině skrze borové háje po pískem vysypaných cestách. Je krásné počasí, všu-
de kolem voní borovice a nikde nikdo. Krajinný ráz ve mně evokuje vzpomínku na Fontáč. Náhle se vpravo od cesty vynořuje malý 
pahorek z jehož temene vystupují skalní masívy. Stoupáme k nim písčitou pěšinou lemovanou borůčím a mě náhle připadá, jako 
bych byl na Hrubici ve Skaláku.  Jen ty skály jsou o poznání nižší. Procházím podél masívů a nejsem schopen se zorientovat 
podle průvodce a tak vybírám cestu na rozlezení podle oka. Zvolil jsem krátkou linii s kruhem v levé boční stěně prvního masívu 
v domění, že je to čtyřka. Nebyla! Boulder nad kruhem jsem přehemelil jen tak tak a Květa to za vydatného lamentování odvlála. 
Později jsme zjistili, že to byla přímá varianta Světélkové cesty za VIIb na masív Sion.  Poučen z krizového vývoje vybírám 
další cesty pečlivěji a nese to své ovoce. Krásná rajbáková Sálusova hrana za V na Židovu věž odstartovala řetězovou reakci 
pěkných cest, kde jsme si spravili chuť. Byly to cesty Palestinská V, Izraelská V a Křehká spára VI na masív Karmel. Charakter 
lezení je zde velmi podobný jako na Hrubici, po velkých chytech s možností smyčkovat za hroty, kruh je vždycky na správném 
místě. Chrochtám blahem. Jediné co nám vadí, je silný vítr, který se zničehonic zvedl a kvůli kterému to v korunách stromů hučí 
jako v turbíně.  V nejlepším se má přestat a tak odpoledne balíme fidlátka a vyrážíme vstříct dalšímu dobrodružství, kterým je 
ubytování v kempu na Mácháči. Nikdy před tím jsme tam nebyli a z doslechu víme, že tam bývá šíleně natřískáno a tak jsme plni 
očekávání. Vybrali jsme si kemp Borný přímo na břehu jezera. Jaké je naše překvapení, když nalézáme poloprázdný kemp se 
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zavřenými kiosky. Mezi borovicemi poblíž pláže je jen pár stanů a na začátku kempu jsou obsazené jen některé karavany. Žádný 
masák se nekoná. Vypadá to jako po skončení sezóny. Mezitím se zatáhlo a silný vítr vytvořil na jezeře velké vlny. Děláme si 
legraci, že jsme jako na Baltu. Smích nás však záhy přešel, když nám vítr složil náš letitý stan, který jsme si postavili kousek od 
břehu. Museli jme ho přesunout o třicet metrů dál do závětří borového háje.  A to jsem ještě musel izolačkou opravit protrže-
né tropiko. Od smrti hladem nás zahránila restaurace v kempu, která naštěstí fungovala normálně. Spát jdeme takřka ihned po 
večeři. Usínáme za burácení větru v korunách stromů a doufáme, že na nás žádný z nich nespadne. 

 
Vysoký vrch 

Budíme se do zamračeného dne. Ráno spadlo i pár kapek a tak volíme alternativní program, kterým je bouldering na Vysokém 
vrchu. V internetovém průvodci inzerují spoustu hezkých boulderů na balvany z tvrdého pískovce. No nevím, nevím. Popravdě 
řečeno, moc tomu nevěřím, protože všeobecně se ví, že v Dubských skalách je pískovec měkký, občas hanlivě přezdívaný 
„strouhanka“. O více jsem překvapen, když zřím ty balvany na vlastní oči. Nádhera! Cestou do strmého svahu jsem se zaseknul 
hned u prvního šutru se jménem Vydlabanec, který se mi nachomýtnul do cesty. Květa, která se po chvíli vrátila z průzkumu, mě 
však tahá za rukáv, ať se tu zbytečně nevysiluju, že na vrcholu kopce je to úplně jako ve Fontáči. A když to řekne Květa, tak to 
už něco znamená. A taky že jo! Jestli je někde kousek Fontáče, tak je to právě tady. Na plochém temeni kopce jsou posázené 
velké kamenné bloky z ultrapevného pískovce s rovnými dopady. Úplně nejhezčí je kámen Klokan vyzdobený soustavou železi-
tých lišt táhnoucích se napříč stěnou. Lezu na něj téměř všechno a musím uznat, že co boulder, to hvězdička. Zase chrochtám 
blahem. Kousek vedle je další skvostný kámen Morče, kde už takzvaně dovyjíždím nádrž a lezu co pustí. Květa relaxuje a fotí. 
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Na západním okraji vrcholu je skalní vyhlídka s výhledem na západní obzor, kterému dominují kopce Českého středohoří. Na 
tuto skalní vyhlídku vedou i klasické cesty na lano a koneckonců je tu i slaňák. V jednom z masívů navazujících na vyhlídku je 
vydlabán skalní byt, tzv. kameníkova jizba, kde jsou palandy, kamna, stůl, lavice. Ale já mám dnes oči jen pro bouldery a tak 
dlouho zevluju pod Bukovým kamenem, na který vede vyhlášený hajból přes stropní převis „Nad hlavou vesmír pod nohama zem 

6B“. Zůstalo jen u zevlování. Na ostrý pokus jsem už neměl ani brutál ani morál. Poslední zbytky sil jsme vyplácali cestou zpět 
na kameni Placatka, kde Květa opět potvrdila svou nevypočitatelnost a přelezla na něj „Přímou vrásku“ za 6A, takže se také 
nevrací do kempu s prázdnou. Během dne se počasí vybralo k lepšímu, díky čemuž má jezero i kemp oproti včerejšku úplně jinou 
atmosféru. Po večeři jsme se vyvalili na pláži a lovili sluneční paprsky do kožichu, do foťáku a do telefonu. I když voda v jezeře 
nebyla nijak moc studená, my jsme do ní stejně víc jak po kolena nevlezli na rozdíl od jiných rekreantů. Západ slunce nad jeze-
rem, parník s muzikou, písečná pláž s borovicemi a modrým nebem nad hlavou vytvořily dokonalou iluzi dovolené na slunném jihu. 
To jsou zvraty! Včera Balt, dneska Jadran.  

Skály pod Hvězdou 
Dnes nás pro změnu tahá ze spacáků sluníčko. Vypadá to na pěknej pařák, ale protože náš pobyt zde končí, tak si koupačku 
v Máchově jezeře ani dnes nedopřejeme. Jsme totiž domluveni s Danem, že se sejdeme na parkovišti pod Vlhoštěm, abychom 
podnikli společný průzkum oblasti Skály pod Hvězdou, kde jsem také ještě nikdy nebyl. A tak se po snídani v duchu loučíme 
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s kempem a jedeme po vedlejších klikatých silničkách na Litice a z nich k osadě Hvězda na domluvené parkoviště. Dan po tele-
fonu hlásí malé zpoždění a trvá na tom, abychom šli napřed. Je mi jasný, že se v terénu budeme obtížně hledat, ale Dan je ne-
odbytný a tak tedy vyrážíme s Květou napřed. V osadě Hvězda fotíme historické chalupy a taky výhled na Vlhošť, kde jsem již 
mnohokrát lezl a kde to mám rád. Hned za osadou Hvězda je úzká rokle začínající smetištěm, skrze které musíme projít, aby-
chom se dostali na pěšinu vedoucí ke skalám. Intuitivně se mi daří najít pás masívů lemující okraj strže ale podle průvodce se 
zorientovat nedá. A tak jdeme až na konec pásu skal, kde poznáváme na první pohled osamoceně stojící štíhlou věž Jehlu pod 
Hvězdou. Ta je zlatým hřebem dnešního programu. Nicméně na rozlezení jsem si podle oka vybral na bezejmenný masív, druhý 
v pořadí od Jehly směrem zpět, jakousi hranu s borovicí za zády a s viditelnými hodinami  ve výlezu. Vizuálně je to pěkná linka, 
ale ve skutečnosti nic moc. Spodek byl nejištěný přes křehké voštiny a vršek nad hodinama zase špinavý rajbunk. Hrozně jsem 
se na tom vybál, i když to ve skutečnosti těžké nebylo. Pracovně jsem si to pojmenoval „Hodinková hrana IV“. Nejspíš to byl 
prvovýstup i když kdo ví? Mezitím volal Dan, který spolu se svým synem Hynkem zcela bezpečně zabloudil hned v úvodu a na-
šlápnul směrem na Vlhošť. Nemohl uvěřit, že nejsme na Vlhošti, ale kdesi na Skalách pod Hvězdou, ačkoliv jsme o tom několi-
krát před tím mluvili. Tak jsme ho nasměrovali na Hvězdu a šli se věnovat dál lezení. Tentokrát vybírám podle průvodce a inter-
netu na jistotu, kterou je „Stará cesta IV“ na Jehlu pod Hvězdou. Je to čtyřka s kruhem, což už je samo o sobě podezřelé. 
Když vidím ten nástup přes zamešený převísek a plotnu ke kruhu a to dopadiště ve strži dole pod nástupem, tak začínám pochy-
bovat o své volbě. Ale co bych to byl za Orasínského hlinomaze, kdybych se nepopasoval s trochou mechu. A tak jsem se staže-
nou prdelí přeťapal těch pár polstrovaných chytů a stupů a s úlevou cvaknul kruh v půli cesty. Zbytek cesty po hraně už byl za 
odměnu. Květa to přelezla za mnou hladce a vzala s sebou na vrchol telefon pro vrcholové foto. Díky tomu se nám mohl dovolat 

Dan, který do telefonu hulákal, že to nemůže najít, a že na to peče, a že půjde Vlhošť, kde to zná. Hulákal tak nahlas, že jsme 
ho slyšeli napřímo z protější strany rokle. Tak jsme ho ukecali, ať to nevzdává a sejde přes smeťák na dno rokle a tou až k nám, 
že si za námi vylezou na Jehlu. To zabralo. Asi po patnácti minutách nás našli a s úlevou shodili ze zad propocené batohy. Dan se 
nenechal dlouho pobízet a vyběhnul si na fousu Starou cestou na Jehlu. Květa zůstala na vršku a fotila z ptačí perspektivy. 
Hynkova cesta k vrcholu byla provázena otcovským lamentováním. Evidentně to bylo to na něj příliš těžké, ale nakonec se na 
vrchol dohemelil taky. Po svačině se přesouváme k masívu Štěně, na který Dan vyvedl „Údolní cestu IV“ Pominu-li zarostlý ná-
stupový patest, který je lepší obejít zprava, pak je to hezká pohodová cesta. Tuto cestu jsme vylezli bez problémů všichni. 
Hned za Štěnětem přiléhá masív Psí bouda s nádherným rajbákem plným hodin. V pravé části vede strašidelně vypadající cesta 
„JZ stěna IV“, kterou v rychlosti na závěr doslova vybíhám a které bych dal tři hvězdičky. Tolik hodin jsem snad ještě nikdy 
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Ta skutečná Odyssea 
(*Martin Jech*) 

11. 9. 2020 17:34 
Procházíme Grindelwaldem a najednou se ozývá jemně pištivý hlásek:  "Já bych chtěla nějaký malý roztomilý tričko." Na to vcházíme do 
obchodu přes ulici a u mladého prodavače poptávám pěkná dámská trička, třeba od Mammutu, když už jsme ve Švýcarsku. Prodavač zabíhá 
do skladu a co nevidět tasí trička několika barev se slovy: "Tohle je pěkné, je na něm Eiger, to je jedna hora tady." Oba se pousmíváme a 
já tiše dodávám: "Jojo, ten už jsme viděli..." 

Obr. 1—Severní stěna Eigeru 
 
9. 9. 2020 11:05  
Zastavuji na parkovišti v Grindelwaldu. Začínám vyhazovat věci z auta na hromadu a přemýšlím, jak je do toho tahačáku nacpu. Stejný 
problém má i Kiki, ta má sice výrazně méně věcí, ale o to menší batoh. Když se hromada věcí a s ní související nervozita začíná zmenšovat, 
rozhlížím se kolem a přemýšlím: „Kterej z těch kopců je vlastně Eiger??“ 
 
9. 9. 2020 17:08 
Poslední vlak z Jungfraujoch vyjel z tunelu a zastavil ve stanici. Ozývá se staniční hlášení, které je pro nás jako startovní výstřel. Zapíná-
me čelovky a začínáme stoupat studeným tunelem. Čeká na nás 2,3km výšlapu v kolejišti s převýšením 400m. Netrvá dlouho a oba těžce 
oddechujeme. Já kvůli těžké svini, Kiki pro strach ze služebního vlaku, který můžeme potkat. Pro ten případ neustále hledám širší místo 
tunelu, kam by se dalo vmáčknout a sleduji, zda se z obou stran neobjevuje jiný zdroj světla, než bludičkové lampičky po stranách. Po ne-
celé hodině konečně stojíme u dveří Stollenloch, kde dnes naše cesta končí a ta zítřejší začíná. 
 
10. 9. 2020 7:20 
Budík již zazvonil, ale k vstávání se přemáháme jen těžko. Z tepla spacáků nás vytahuje až první služební vlak, který na Jungfraujoch vy-
váží tamní personál. Loudavým tempem snídáme, ale bez dalších zdržování jdeme ukrajovat první metry Odyssey. 
 
10. 9. 2020 11:30 
Z českého bivaku ve třetí délce nalézám do čtvrté, první lezecké délky. Překonávám stropový převis, cvakám druhý nýt a rozhlížím se po 
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dalším. Ten je však v nedohlednu. Hlavou mi projíždí myšlenka, zda to nezabalit již zde, ale jak chytnu pozitivní spáru, myšlenky na ústup 
se vytrácí. Zakládám dva frendy a po ostrých lištách odlézám k dalšímu nýtu a následně i štandu. 
 
10. 9. 2020 12:50 
Odlézám z police do šesté délky, která je technická a dost nečitelná. Tahačák máme na polici jen tak opřený, místa je tam přeci dost. Po 
patnácti metrech si všímám, že z polici začalo padat tahací lano tahačáku, jehož druhý konec na sobě mám cvaknutý já. Když se dolů odmo-
talo celé lano, tahačák se trhnutím lehce rozkýval. Volám ještě na Kiki, ať jej raději přicvakne,  ale ona je zaštandovaná kousek od něj a 
chvíli jí trvá, než se k němu dostane. Mezitím se rozhlížím kam dál. Když se ohlédnu zpět na Kiki, vidím, jak se tahačák najednou převrátil 
a padá dolů, celých 60 metrů až do suti.  Když si jej vytáhnu k dalšímu štandu, zjišťuji míru škod a pro jistotu házím dolů i pytel s jídlem a 
vařičem, to abych si pro něj mohl slanit a vyjümarovat zpátky. 

Obr. 2—Kiki a Martin v severní stěně Eigeru 
 
10. 9. 2020 16:50 
S těžkým oddechováním dolézám na štand 9. délky za 7c/8a. Párkrát jsem si musel sednout, chytají mě křeče do loktů a cítím se lehce 
jetý. Předchozí délku stejné obtížnosti se mi podařilo vylézt OS, ale zde se mi vše v kombinaci s krátkými pauzami začalo sčítat. Nade 
mnou je klíčová délka cesty za 8a+ a poté 24 dalších. Během chvíle do mě dolézá Kiki. Je lehce vystrašená, ale i přesto je to nejstatečněj-
ší holka, co znám. Zde již plánovaně věšíme pytel, přemotáváme lana na slanění a vracíme se do Stollenloch, kde chceme chytit poslední 
služební vlak do údolí. 
 
10. 9. 2020 19:10 
Stěna se opakovaně halí do mlhy, začíná lehce poprchávat. Slaňuji na úroveň Stollenloch, zbývá už jen posledních 20 metrů traverzu v suti 
k fixním lanům. Než za mnou slaní Kiki, vydatně se rozprší, stěnou tečou potoky vody, začínají padat kameny. To tam už nechce být nikdo 
z nás. Rychle se přecházíme ke Stollenloch, oba již úplně mokří. Převlékáme se do suchého, balíme a čekáme na služební vlak. Po dlouhé 
chvíli, kdy se snažíme zahřát nad napůl rozbitým vařičem (Jak se mohl rozbít, netuším..), navrhuji vlézt do spacáku, abychom se alespoň 
trochu zahřáli, a čekat v něm . Beztak jsme už bez plynu. Jeden z našich spacáků je ale úplně nasáklý vodou. Nezbývá než se pokusit na-
cpat do jednoho… 
 
11. 9. 2020 8:56 
Tunelem skrz Eiger se ozývá meluzína ze škvíry dveří u Stollenloch. Její zvuk nápadně připomíná vlak, na který musíme zablikat čelovkou, 
aby nás svezl do údolí. Zas a znovu se zvedám, aby nám neujel a konečně, po třinácti hodinách mrznutí v mokrém spacáku tu konečně krom 
meluzíny je i vlak, který nás během hodiny a půl sveze do údolí, kde je o 20° C tepleji, je zde auto, jídlo, plyn.. 

Martin 
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Bouldervandr Jesenicko 
(*Milan Svinčo Svinařík*) 

Když má člověk nějaký nápad, tak by neměl moc dlouho otálet s jeho realizací, dokud neopadne nadšení případně vhodná forma 
a nebo obojí. Již před mnoha lety jsem si vysnil relaxační bouldrovací čundr po Jesenicku, jehož cílem by bylo projít všechny 
hlavní oblasti, v každé něco vylézt a hlavně vyčistit hlavu od všedních starostí. Aby to mělo dostatečný očistný účinek, napláno-
val jsem si to jako „one man show“, abych nemusel brát na někoho ohledy nebo někdo na mě, abych měl absolutní svobodu 
v rozhodování, co momentálně budu dělat. S plánováním trasy jsem si dal záležet, aby byla co nejvíce okružní, abych se nemusel 
během pochodu přesouvat po stejných cestách. Nakonec mi z toho vyšel okruh Kosobody – Bukov – Vlčí kopec – Petrohrad – 
Ležky – Žihle. Celkem asi 40km. Neměl jsem přesně vymezeno, kolik dní to půjdu. Chtěl jsem to ponechat na momentální libovůli 
podle toho, jak kde polezu dlouho. Ale čím dál tím víc se mi vkrádala myšlenka, že 3 dny budou tak akorát. Taky jsem si uvědo-
moval, že Achilovou patou je kůže na prstech a že mám-li v každé oblasti něco vylézt, tak se nesmím zaseknout a obrousit do 
krve hned u prvního šutru jako Letoš. A taky mi bylo jasné, že nemohu s sebou vláčet bouldermatku, a proto budu muset lézt na 
jistotu jen lehčí směry. A tak mi v hlavě postupně vykrystalizoval plán, který se jednoho dne zhmotnil do 15kg těžkého batohu, 
ve kterém jsem kromě lezeček a magnesia měl věci na bivak, proviant a další potřebnosti. Doba krystalizace od nápadu 
k realizaci byla bohužel dlouhá několik let, ale přesto jsem se pořád těšil, i když už jsem věděl, že mě tu a tam píchá v koleni či 
zádech, a že to tudíž nebude úplně procházka růžovým sadem. Den „D“ nastal počátkem července tohoto roku. Moje drahá po-
lovička mě vyklopila v pátek dopoledne u železniční stanice Kosobody, udělila několik dobře míněných rad a zanechala svému 
osudu. 
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Vyrážím! Je krásný letní den, kolem lítají motýli, cvrkají cvrčci, nad hlavou slunce a modrojas. Kráčím svižně po modré značce 
směr Bedlno a vyhlížím vpravo do svahu, kde tuším skalní sektor Eldorádo. Našel jsem ho intuitivně na první pokus. Už jsem tu 
kdysi byl a zarylo se mi to tu do paměti. Ke skalám je to od cesty slušný krpál a začínám se intenzivně potit, zejména záda pod 
batohem. Když jsem vylézal z auta, bylo 27°C. Teď mám pocit, že je snad padesát. Naštěstí fouká vítr, a tak rychle osychám 
můžu se pustit do lezení. Nejprve však čistím úpatí balvanů od náletových dřevin, abych měl kam padat. Balvany jsou nasluněné, 
čisté bez lišejníků a doslova lákají. Jdu na to. Místo bouldermatky si pod nástup instaluji karimatku, ale silný vítr mi ji vždy 
odfoukne někam do křoví a tak nakonec lezu bez ní. Zprvu se držím plánu a lezu jen trojky a čtyřky, ale s jídlem roste chuť a 
tak se ve finále hobluji v „šestáčkovém“ rajbáku. Sice jsem ho udachmal, ale stálo mě to kůži na prstech, tedy přesně to co 
jsem nechtěl. Pak chvíli odpočívám pod skálou. Z nedalekého dětského tábora sem doléhají hlasy dětí a hudby. Navozuje to ta-
kovou příjemnou prázdninovou atmosféru.  I když se mi moc nechce, musím vyrazit na další pouť. Pokračuji dále po modré znač-
ce směr Bedlno, obhlížím skály a balvany vpravo od cesty, fotím malebná pole s balíky, kytky, stromy. Vedro se stupňuje a v dáli 

na obloze se objevují bouřkové mraky, ale mě to nechává v klidu. Z Bedlna jsou daleké výhledy až na Krušné hory. Chvíli se ko-
chám a klábosím s místní obyvatelkou, která mi radí cestu k Bukovským skalám na Liščím vrchu. A tak podle jejího návodu šlapu 
ještě chvíli po modré přes louku a pak z ní odbočuji  doprava a strmě klesám pěšinou až na pole u Bukova. K mému překvapení na 
poli rostou hrachové lusky a jsou zralé akorát. A tak za pochodu chroustám hrách, kličkuji mezi poli a napojuji se na cestu kopí-
rující úpatí Liščího vrchu. Opět očima rentgenuji skalnaté svahy vpravo nad cestou a intuitivně nacházím sektor Bukovských 
skal. Krpál ke skalám je ještě horší než v Kosobodech. Stoupám erozí narušeným svahem až nahoru k malebným balvanům Soví 
dvojčata, na které vede spousta hezkých lehkých boulderů. Padám únavou a vedrem a tak nejprve odpočívám a protahuji ztuhlé 
údy a teprve pak se pouštím do lezení. Jde to ztuha. Beru to zleva doprava a ačkoliv se jedná o trojky a čtyřky, nemohu si ne-
všimnout, že mám nějak těžké nohy a že mě pálí prsty. Během lezení obloha potemněla od bouřkových mraků a vítr zesílil. Kromě 
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toho sem doléhá hluk z nedaleké silnice, takže na kochání to tu moc není. A tak jakmile mám Soví dvojčata oblezená ze všech 
stran, balím saky paky a vyrážím na další pouť směr Vlčí kopec.  Beru to cestou přes Bukov s malou zacházkou na benzínku u 
Jesenické křižovatky. Musím totiž dokoupit pití, které mi v tom vedru začalo docházet. V duchu vzpomínám na Blahouše, který 
mi vždycky vyčítal, že málo piju. Tak dneska by měl ze mě radost. Mám pocit, že to co vypiju se mi hned vyrosí na čele a na zá-
dech.  Od benzínky vede zelená značka, která vede zprvu lesem nevýraznou pěšinou a pak kuriózně azimutem na rozhraní pole a 
lesa. Značky jsou nahusto na každém stromě. Na konci pole se značka noří do lesa a zvěří stezkou přes kopřivy a mokřady se 
napojuje na malou asfaltku vedoucí kolem Vlčího kopce do Bílence. Celou tuto část cesty mě deptají kloše, které na mě nalítáva-
jí v rojích a nejdou sundat.  Pokračuji po zelené až na rozcestí s modrou značkou a po ní stoupám na vrchol Vlčího kopce. Mým 
cílem je krásný osamocený balvan s názvem „Hospoda na mýtince“. Kousek za vrcholem kopce uhýbám doprava z cesty a azimu-
tem opět  intuitivně po chvilce tápání nalézám kýžený balvan, skvící se osamoceně na travnatém prostranství.  

Rituál se opakuje. Nejdřív musím trochu zrelaxovat, protáhnout ztuhlé tělo a teprve pak se pouštím do lezení. Jde to čím dál 
tím hůř. Lezu všechno lehké, co na ten kámen vede a melu z posledního. Na závěr jsem dokonce málem zapytlil dvojku. Čas po-
kročil, je kolem půl osmé a já mám toho tak akorát. Uvažuji, že bych zde zabivakoval, jenže v noci má pršet a tak balím fidlátka 
a šlapu dál jako robot. Napojuji se na modrou značku a po ní směřuji na Petrohrad. Cesta zprvu vede přes stinné vlhké rokliny, 
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kde mě opět deptají kloše. Pak se cesta vynořuje na pole u Chotěšova a hned je veseleji. Jsou odsud krásné výhledy na Krušné 
hory. Dokonce Prunéřovská elektrárna je odsud vidět. Do dnešního cíle, kterým je sektor Josemit, je to odsud už jen kousek. 
Přesto ještě skoro půl hodiny šlapu potemnělým lesem, než můžu definitivně shodit batoh z ramen pod převisem u ohniště v 
Josemitu. Dlouhou chvíli sedím a tupě hledím do prázdna. Pak pomalu vybaluji věci na bivak a rovnám do malého výklenku. Mezi-
tím se úplně setmělo a kolem začali létat světlušky a netopýr. Popíjím zásoby, co jsem si koupil na benzínce a vstřebávám zážit-
ky z uplynulého dne a záhy ulehám do pelechu. Měl jsem strach, jestli mi nebude v mém cyklospacáku zima, ale venku je takové 
teplo, že jsem do něj ani nemusel lézt. Stačilo se jím jen přikrýt. To že jsem se až do rána převaloval nebylo kvůli zimě, ale kvů-
li tomu, že mě tlačila do zad tvrdá zem, jako bych snad pod sebou ani neměl karimatku. Díky tomu však vím, že kolem čtvrté 
hodiny ranní přišel drobný déšť, který vytrval až do osmi. 

 Budím se do zamračeného vlhkého dne a navzdory nepohodlí lezu z pelechu až kolem desáté. Jsem tak rozlámaný po vče-
rejší anabázi, že mám potíže vylézt ze spacáku. Velmi pomalu se rozhýbávám, vařím čaj a při snídani spřádám plány co dál. Jed-
no je jasné. Dál už se mi šlapat nechce. Jsem dobitej jak Berlín a navíc je ošklivo. Nadšení na bouldrovací putování se přes noc 
někam vytratilo. A tak volám SOS své drahé polovičce, ať si mě tu odpoledne vyzvedne.  Po pozdní snídani balím svůj cikánský 
tábor a chystám se k odchodu. Mám v plánu jít oklikou po žluté značce kolem kapličky Guschel-Marterl a tak se musím kousek 
vracet kolem sektoru Jóžin u Podzimní věže. Zde jsem se zcela neplánovaně zasekl. Lesáci totiž vykáceli les na úpatí skal a díky 
tomu kameny teď krásně ční na volném prostoru mýtiny. Na pohled je to tak lákavé, že okamžitě sundavám batoh a vrhám se do 

lezení. Včerejší únava jakoby rázem zmizela a dokonce i obloha se začala projasňovat. Kosti si rozhýbávám na fotogenickém 
balvanu Bobr a lezu na něj vše co pustí, včetně jednoho „šestbéčka“, které se stalo obtížnostním maximem dosaženým na tomto 
vandru. Pak se přesouvám na mnohem větší kámen Jóžin, kde jsme před pár lety lezli spoustu hezkých lehkých v průvodci ne-
značených boulderů. A tak si je jeden po druhém opakuji a náramně si užívám pohodového lezení. Jenže čas už mě začíná nepří-
jemně tlačit stejně jako lezečky a tak balím fidlátka a pokračuji v pochodu ke kapličce, kde se napojuji na žlutou značku. Po ní 
pak směřuji do Petrohradu. Cestou obhlížím nezmapované kameny podél cesty a ještě na chvilku se zastavuji na čumendu v mém 
oblíbeném sektoru Sluneční skála. Pak už zase jen šlapu důvěrně známou cestou kolem sochy svatého Jana Nepomuckého až 
k fotbalovému hřišti, kde je cíl mého putování. Tam na mě čeká v autě má drahá polovička a vítá mě sarkastickými slovy, že 
jsem to zabalil nějak moc brzo. Ač nerad, musím jí dát za pravdu. Cestou v autě v duchu bilancuji. Prošel jsem jen polovinu za-
mýšlené trasy přes oblasti Kosobody, Bukov, Vlčí kámen a Petrohrad. V nohách mám cca 20km s plnou polní a v prstech 33 boul-
derů. Asi bych ještě nějaký ten kilometr ušel, ale zcela určitě bych už si moc nezalezl. Takže tu druhou polovinu trasy budu 
muset dojít někdy příště a kupodivu se na to docela těším. 

PS: Je fajn, mít se na co těšit.  

*LdS* 


