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Soustředění mládeže Rakousko 2021 

Původně jsme plánovali jet na letní soustředění mládeže na konci srpna, jako v minulých letech, ale po ově-
ření možností instruktorů nám vyšel jako jediný možný termín 10.-18.7.2021.  Šiška nám tedy na toto datum zamlu-
vila u Gerharda kemp v Imstu a mohlo se začít plánovat.  Týden před odjezdem už bylo jasné, kolik lidí dohromady 
pojede, ale předpověď počasí nebyla vůbec dobrá.  Říkali jsme si, že za ten týden se určitě změní, ale k lepšímu to 
určitě nebylo.  Podle několika nezávislých serverů mělo být hezky jen do pondělka a potom už byl hlášen prakticky 
trvalý déšť.  Bohužel to vypadalo podobně i u nás a v Itálii, takže utéct nebylo kam.  Nakonec jsem našel trochu 
lepší předpověď na jednom německém serveru, tak jsme si řekli, že to bude ta správná a v sobotu ráno se u nás 
před domem přeci jen sešli.  Do tří dodávek jsme naložili všechny věci, mládež i instruktory a po deváté hodině 
vyrazili směr hranice.  Sešli jsme se na benzínce za Chebem, dotankovali plné nádrže, doplnili žaludky a vydali se na 
cestu do Imstu.  I když jel každý svým tempem a různými trasami, v podvečer jsme se všichni sešli v Aktivkempu 
v Imstu.  Gerhard nás nadšeně vítal a ukázal nám veliký prostor, který nám vyhradil.  Bylo to hned u posezení se 
slunečníky, naproti umývárnám a záchodům, takže naprosto ideální místo.  Chvíli rozmýšlíme, kam postavit auta, 
aby se nám tam nějak šikovně vešly stany, ale pak už se všichni vrhají do stavby stanů.  Teda všichni kromě Kubů, 
se kterými jsem se nějak špatně domluvil a nevzal jim stan v domnění, že ho jako vloni vezme Kuba K, který ho ale 
nevzal.  Podle hesla „Co nemáš, to nepotřebuješ“, jsme to vyřešili jinak.  Po odevzdání našich dokladů nám po chvíli 
Gerhard všem vystavuje Urlaubspassy, se kterými můžeme zdarma každý den na vedlejší koupaliště, na lanovku, na 
autobus, vláček a jednou za týden do Aquaparku.  Někteří to hned využívají a rychle se jdou ještě vykoupat na 
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 koupaliště, než zavřou.  Po večeři se domlouváme, co podnikneme zítra.  Předpověď je dobrá, ale je po dešti, tak by 
to chtělo někam na sluníčko.  Volba nakonec padá na Starkenbach, kde jsme byli už vloni, ale bylo tam takové hor-
ko, že jsme skoro nic nevylezli.  Zítra má být teplota trochu nižší, tak snad to slunce a hluk z dálnice vydržíme. 

Po snídani nasedáme do aut a přesouváme se na parkoviště pod stěnami.  Kopec ke skalám nám dává trochu 
zabrat, ale zatím není moc horko, tak to jde.  Radka a Broněk zůstávají s mládeží v pravé části sektoru, kde jsou 
kratší cesty, já se Svinčou naopak míříme do centrální části, kde jsou cesty nejdelší.  Vybírám si krásný sokolík a 

spojuji dvě délky, takže na štandu mám vytočených krásných 45 m lana a mám pěkně nateklé bandasky.  Svinča si 
dává stěnku vpravo ode mě s několika boulderovými problémy.  Přesouváme se mírně vpravo na pilíř, kde mládeži 
věšíme další lana do kouta a do vedlejší stěny.  Mládežníci se postupně v cestách střídají a začínají být unavení.  
Celý den na slunci je znát, a tak se odcházejí zchladit do ledovcové řeky za silnicí.  Já si jdu vylézt ještě jednu 
cestu vlevo, zatímco všichni ostatní postupně odcházejí k parkovišti a řece.  Po dolezení poslední cesty také balíme 
a odcházíme k autům, kde čekáme, až se všichni vrátí od řeky.  Postupně přicházejí, sedají se do aut, když Svinča 
zjišťuje, že si zabouchnul v kufru své oktávky klíče a náhradní nemá.  Nějakou dobu to řeší s leasingovkou, pak 
s různými mechaniky, ale nakonec mu půjčuji sekeru a on si rozbíjí boční okénko, kterým se dostává do kufru.  To 
nám ta dovolená pěkně začíná.  Po návratu do kempu jdeme všichni opět rychle na koupaliště a pak se scházíme u 
stolů pod slunečníky, kde vaříme jídlo a klábosíme.  Svinča mezitím lepí rozbité okno kartonem a stříbrnou páskou, 
takže už je také spokojenější.  Jelikož zítra má být jediný hezký den, řešíme, co s ním uděláme.  Šiška slíbila men-
ším dětem, že je vezme do Aquaparku „Area 47“, kde je spousta atrakcí.  Já navrhuji lezení, ale protože má být 
horko, tak bych vyjel lanovkou nahoru a šel lézt nad Muttekopfhütte, kde by mohla být příjemná teplota.  Někdo 
ale přichází s informací, že horní sekce lanovky nejezdí, tak to jde Šiška raději ověřit ke Gerhardovi.  Bohužel je 
to tak, horní sekce lanovky prochází rekonstrukcí a nejezdí.  Navrhuji tedy vyjet lanovkou na střední stanici a přes 
Laschenhütte to dojít, což se některým moc nelíbí, ale nakonec jsou přehlasováni. 

Protože první lanovka jede 9:00 hod, vstáváme dříve, abychom tam byli včas.  Před odjezdem ale musí vět-
šina z nás na testy, protože ty z pátku už nám neplatí.  Potom už nasedáme do aut a přejíždíme do Hoch Imstu, kde 
začíná lanovka.  Vyjíždíme první sekcí, cestou sledujeme bobovou dráhu, která se pod ní vine, a pasoucí se krávy.  U 
střední stanice lanovky je jedno velké staveniště, plné různé techniky.  Děláme zde společné foto a vyrážíme na 
cestu.  Je krásně slunečno, ale celkem horko.  Po nějaké době míjíme Laschenhütte a stoupáme dál směr Mutteko-
pfhütte.  Potíme se a zadýcháváme se čím dál víc.  Kdo tohle vymyslel?  Před polednem konečně docházíme na cha-
tu a jsme celkem vyřízení.  Po krátkém občerstvení stoupáme dále a hledáme cestu k sektoru Silberwurtz, kde 
jsme ještě nebyli.  Trochu bloudíme, ale v půl jedné konečně stojíme pod skalami.  Jsou to mírně položené vápenco-
vé stěny, což nás těší.  Vybíráme nějaké lehčí směry a prověřujeme zdejší klasifikaci.  Vše je v pořádku, a tak si 
mládež zkouší i některé cesty tahat.  Jelikož poslední lanovka jede dolů v pět hodin, ti co již nechtějí lézt, vyráží 
kolem půl třetí k chatě a potom zvolna na lanovku.  Já si jdu s Jardou ještě zkusit nějaké delší cesty do vyššího 
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sektoru, který vypadá od pohledu moc hezky.  A cesty jsou tu opravdu parádní, tak si dáváme pro jistotu hned tři.  
Potom ale zjišťujeme, že už budou skoro čtyři hodiny, tak rychle balíme a přemýšlíme, jestli má cenu spěchat a 
zkusit stihnout lanovku nebo naopak jít na pohodu a sejít to až dolů.  Navigace říká, že od chaty je to k lanovce 
hodina chůze.  My jsme sice ještě kousek nad chatou, ale když to vezmeme zkratkou podle potoka, tak bychom to 
mohli stihnout.  Valíme, co to dá.  Broněk natolik natáhnul krok, že musíme s Jardou občas popoběhnout, abychom 
mu stačili.  K lanovce ale přicházíme ještě s desetiminutovou rezervou, tak se kluci rozhodují sjet si dolů bobovou 
dráhou, zatímco já jedu lanovkou.  Dole v bufetu už na nás čekají ostatní, takže než dorazí kluci na bobech, stí-
hám Svinčovi ještě upít trochu piva.  Potom už se všichni opět skládáme do aut a vracíme se zpět do kempu, aby-
chom stihli ještě otevřené koupaliště.  Na zítra raději nic neplánujeme, uvidíme, jak bude.  Podle předpovědi má 
v noci dost pršet a zítra přes den také. 

V noci byla totální průtrž, do několika stanů nateklo, ale jinak dobrý.  Druhá česká skupina, která má zá-
kladnu vedle nás, dopadla hůře, dva z jejich stanů skončili v popelnici a museli je nahradit v Decathlonu novými.  
Jelikož přestalo pršet, přemýšlíme, jestli někam nevyrazit lézt.  Volba nakonec padá na Oetz, který není daleko a 
měl by být na slunci.  Skály jsou hned u parkoviště, ale bohužel také dost blízko silnice, takže je tu poměrně hluk, 

což se moc nelíbí Radce, a tak se s částí mládeže přesouvá na nedaleký Engelswand, kde jsme byli už vloni.  Mile 
nás překvapuje příjemně vrstvená žula, což je po vápně trochu změna, ale rychle si zvykáme.  Přelézáme asi pět 
cest, když opět začíná hřmít, a tak raději balíme a jdeme k autu.  Cestou už opět prší.  Z auta vidíme vrchol kop-
ce, co máme přímo nad kempem, a vypadá dost dobře.  V kempu podle mapy zjišťujeme, že se jedná o Tschirgant 
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výšky 2372 m.  Jelikož Imst má nadmořskou výšku 750 m.n.m, byla by to pořádná tůra.  Ale protože má zítra opět 
pršet, tak by to mohla být zajímavá alternativa.  Broněk navrhuje jít na via ferratu k vodopádu, což by v tomto 
počasí také určitě šlo.  Podle známého hesla „Ráno moudřejší večera“ jdeme spát s tím, že se ráno rozhodneme 
podle aktuální situace. 

Podle předpovědi má kolem poledne opět pršet a po třech dnech lezení se nikomu do skal dnes nechce.  Dá-
váme tedy mládeži vybrat, jestli chtějí na ferratu, výšlap nebo na bobovou dráhu.  Většina volí třetí možnost, kam 
jedou s Radkou.  Broněk vyráží s další skupinou na ferratu a já s Kubou K. volíme výšlap a přejíždíme autem do Kar-
res, čímž šetříme 200 výškových metrů.  Odtud již vyrážíme pěšky.  Pomalu nabíráme metry a asi po hodině chůze 
přicházíme k chatě Karrer Alm.  Vychází z ní paní a ptá se, kam máme namířeno.  Po sdělení, že na vrchol, se ještě 
zeptá, zda máme pláštěnky, a pak už nám jen přeje šťastnou cestu.  Po chvíli přicházíme k ceduli, která nám ozna-
muje, že na vrchol to je „už jen“ 2,5 hod chůze.  Pěkné.  Stoupáme stále výš, les se pomalu mění na kosodřevinu, až 
zůstávají jen skály bez větší vegetace.  V horní části je cesta místy osazena řetězy.  Nad námi v sedle vidíme roz-
cestník, ke kterému po čase přicházíme.  Ve vedlejším údolí už evidentně prší a dešťová clona se k nám zjevně blí-
ží.  Chvíli přemýšlíme, jestli vyrazit na vrchol nebo raději začít sestupovat, ale nakonec nasazuji čepici a rukavice a 
volíme vrchol.  Přes několik předvrcholů se asi po 20-ti minutách dostáváme na vlastní vrchol, odkud je krásný roz-
hled.  Blížící se déšť nás ale nenechává moc dlouho se kochat.  Děláme jen pár fotek a rychle se vracíme zpět do 
sedla.  Cestou už začíná drobně pršet, tak nasazujeme bundy.  Abychom nemuseli stejnou cestou zpět, což by za 
deště nebylo úplně příjemné, volíme raději sestup na druhou stranu hřebene, kde by měla být cesta schůdnější.  
Ze začátku to tak moc nevypadá, ale když se dostáváme opět mezi stromy, tak už je cesta celkem v pohodě.  Nála-
du nám trochu kazí vytrvalý déšť, ale dole už je výrazně tepleji, tak se to dá vydržet.  Sestupujeme pořád níž, až 
přicházíme k chatě Karrosten Alm.  Ani nezastavujeme a jdeme pořád dá, až do Karrostenu.  Tady trochu bloudí-
me, protože se mi vybil mobil, a tak chvíli hledáme správnou cestu zpět do Karres.  K autu přicházíme po 6,5 hod 
chůze, v nohách máme skoro 20 km a skoro 3000 výškových metrů.  Tomu říkám pěkný odpočinkový den.  V kempu 
už na nás netrpělivě čekají, tak je uklidňujeme, že je vše v pořádku. 

Ve čtvrtek dopoledne opět prší, takže na lezení venku to dnes opět nevypadá.  Po obědě se počasí trochu 
vylepšuje a tak Broněk navrhuje zajet prozkoumat oblasti Haiming a Simmering, kde jsme ještě nebyli a podle prů-
vodce nevypadají špatně.  Bereme si tedy jedno auto a Páju a jedeme na sektoring.  Auto parkujeme u Outdoorcen-
tra, odkud je to ke skalám kousek.  Po chvíli přicházíme k Haiminger Klettergarten, která nás ale moc nezaujala.  
Většina cest je na nás těžkých a těch pár spár mezi nimi za ten přístup k nim nestojí.  Vracíme se zpět na cestu, 
po které pokračujeme k oblasti Simmering.  Podle průvodce by pro nás mohly být zajímavé poslední sektory, tak 
míříme k nim.  Bohužel ani ty nás vůbec nenadchly.  Špatný přístup, rachot od dálnice a nehezké cesty nás od další 
návštěvy odrazují.  Ještě že jsme sem šli sami a netáhli sem mládež, za to bychom pochvalu určitě nedostali.  Snad 
jenom vícedélkové cesty by mohly stát za vylezení, ale na ty se asi podíváme až příště.  Vracíme se zpět do kempu, 
kde nás vítají holky s tím, že dojeli s dětmi vláčkem až do Nassereithu, kde objevili pěkné lezení.  Podle průvodce 
tam mají být vícedélky ve východní vápencové stěně, což vypadá velmi slibně.  Pokud bude zítra rozumné počasí, 
tak by to stálo za průzkum. 
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V noci ani ráno neprší, takže hned v sedm hodin se jdeme naposledy nechat otestovat a po snídani vyrá-
žíme všichni do Nassereithu.  Od parkoviště jdeme nejprve přes louku a po té začínáme stoupat suťoviskem ke 
skalám.   Přicházíme ke spodnímu nástupu via ferraty, odkud je to k našim cestám ještě kus do kopce.  Po dalším 

stoupání dorážíme konečně k prvním nástupům cest.  Pro příště již víme, že je lepší jít po cestě vpravo, která 
vede lesem, a pak ke skalám netraverzovat.  Já si vybírám hned první cestu, u které jsme zastavili, Radka vyvádí 
tu druhou.  Postupně se přesouváme pořád výš ve svahu až k posledním cestám.  Kdo chce, tak leze vícedélkové 
cesty až nahoru, ostatní si dávají jen první délky.  Leze se po příjemném vápenci na slunci, což nemá chybu.  Po-
stupně přelézáme většinu cest, ve kterých se různě střídáme.  Pro některé mládežníky je to první setkání 
s vícedélkovým lezením, tak si to náramně užívají. 

 

V sobotu ráno přemýšlíme, jestli to nezabalit a nejet domů, protože v noci opět pršelo.  Slíbil jsem ale 
klukům, že bychom mohli jít ještě zkusit druhou ferratu u vodopádu (Lehner wasserfall), tak nakonec zůstává-
me, ačkoliv Radka s částí mládeže balí a odjíždí domů. My přejíždíme do Oberriedu, kde necháváme auta na par-
kovišti u Heimat muzea.  Cestou podle různých vodou poháněných objektů stoupáme k začátku ferraty.  Před 
nástupovým mostem se oblékáme do výstroje a vyrážíme do první lehčí části (obtížnost C).  Chvílemi prší, a tak 
doufáme, že se to nebude moc zhoršovat.  Po chvíli se dostáváme k rozcestí, odkud někteří míří k nejtěžší části 
(obtížnost E), vedoucí přímo podél vodopádu, já s Kubou K. volíme lehčí variantu vpravo, odkud máme druhou sku-
pinu jako na dlani a můžeme je pěkně fotit.  V horní části se opět potkáváme u závěrečného lanového mostu, ve-
doucího přímo okolo vodopádu.  Díky vysoké hladině vody je lanový most celkem slušně zkrápěný vodou, takže 
všichni přicházíme na druhou stranu pěkně mokří, ale spokojení.  Po sestupu zpět k autům si jdeme ještě pro-
hlédnout vodní mlýn, drtičku lnu a další vodou poháněné objekty.  Potom se vracíme zpět do kempu, kde u večeře 
hodnotíme celý zájezd. 

V neděli ráno balíme trochu mokré stany, protože slunce na jejich vysušení evidentně hned tak nebude, a 
potom již vyrážíme zpět k domovu, kam přijíždíme v odpoledních hodinách.  Myslím si, že na to, jaké jsme měli 
počasí, jsme z toho dokázali vytěžit maximum a že si to všichni pěkně užili.  Tak snad nám příště bude počasí 
více přát.                                     *Jířa* 

 

 

„Realizováno za finanční podpory sta-
tutárního města Chomutova a ČHS“. 
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Grossvenediger (3657 m) + Rainerhorn (3559 m) 
září 2021 

Covidové podmínky návratu do vlasti všechny odradili, tak jedu sám. Jedu si pro další dva zářezy do série TOP 10 Rakouska. Na 
Venedigeru jsem byl už před lety na jaře. Dopadli jme tenkrát jak pověstní sedláci u Chlumce. Došli jsme na sněžnicích přes Praž-
ské chaty někam do třech tisíc a vrátili jsme se domu spálení od slunce. Mě pak zavřeli na týden do kanclu, než se oloupu, abych 
neplašil lidi.  
      Tentokrát na to jdu od lesa, z druhé strany, přes Defreggerhaus. Do auta jsem si naložil kolo. Plán byl ušetřit čas na půlce cesty 
a dojet na kole k nákladní lanovce nad Johannishütte. Jako na kole jsem tam dojel. Ale trvalo mi to jak bych šel pěšky. Je to sviňa 
krpál. U lanovky jsem všechno přebalil do kletru a druhou půlku cesty vystoupal pěšky. Kolo počká. Potkal jsem pár lidí, všichni šli 
dolu.  Už dole na parkovišti jsem dostal informaci, že chata o víkendu zavřela a funguje jenom Winterraum. Tak nějak jsem s tím 
počítal. Ve Winterraumu jsem byl sám. Stará, lehce plesnivá zděná bouda, dvojpatrová postel, stolek, židle. No už jsem viděl i lepší, 
ale zas sem neprší, nefouká a v kamnech se dá zatopit. 
      Ráno se lehce povalují mraky. Cesta stoupá hřebenen k ledovci, slunko hřeje, nikde nikdo, paráda. Když se strojím na ledovci 
do maček jsou všechny kopce v mracích. Stoupám. Slunce mraky rozpustilo a začíná parádní pečák. Na ledovci se do stínu ne-
schováš. V sedle Rainertörl dávám pauzu a koukám kudy na Rainerhorn. Na Venediger je vyšlápnutá zřetelná cesta, na Rainerhorn 
není ani šlápota. Nejdřív razím na Venediger. Jenže ouha, z údolí se najednou vyvalila mlha a zahalila všechny kopce. Na vrcholu 
chvíli čekám, jestli se rozpustí, ale marně. Mraky se převalují nad křížem, ale slunce nikde. Tak se vracím do sedla. Čím jsem níž, 
tím je mlha hustší. Na sedle si nevidím ani na kaničky od bot. Fotky stejně nebudou stát za nic, tak u rozcestníku nechávám kletr s 
výstrojí a jenom s piklem a navigací razím podle odhadu ze sedla na druhou stranu směrem, kde tuším Rainerhorn. Nejdřív stou-
pám firnem, pak mezi šutry a skalkami na hřebínek a po něm lehce vlevo až tam, kde to začalo být z kopce na druhou stranu. Gip-
fel. Teď se ještě po vlastních stopách vrátit a trefit se na Rainertörl, kde čeká kletr.  
      V sedle jsem se shledal s kletrem a pokračuji dolu. Kličkování mezi trhlinami v mlze mě moc nenaplňuje optimismem, ale co 
nadělám. Pár set metrů pod sedlem se na mě opět usmál Duch hor a vylezl jsem z mraků. Oblačnost nade mnou dává jasně naje-
vo, že předpovídaný monzun je už na cestě. Na Winterraumu pobalím zbytek věcí a pokračuji v sestupu. Je celkem příjemný večer, 
cestou se bavím focením svišťů. Kolo u lanovky čeká, žádný aktivista mi ho do sběrného dvora neodvezl. Naskládám matroš na 
kolo a dolů. Sestup kolo urychlilo značně, u auta jsem za necelých 30 minutek. Vařím si večeři a kafe na cestu. Začalo pršet, před-
pověď nelhala. Pršelo pak celou noc.  
      Teď už mi zbývají do TOP 10 Rakouska poslední dva kopce. Letní výstupy na ně v roce 2018 dopadly neslavně, v zimě mě pak 
do Alp nepustil bacil, tak snad to tuhle zimu vyjde. V hlavě mám už další projekt, který mi vystačí tuším do konce života. Když se 
dožiji tak 90let :-).                  
 

Foto z akce zde:   https://www.zonerama.com/OtoPavlas/Album/7684648 
*Ota Pavlas* 
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Přejezd Krušných hor na kole 2021, 
aneb Kdo je Máslo, ať zůstane doma 

26. – 27.6.2021 

 Mám rád kolo, mám rád Krušné hory a v neposlední řadě mám rád svou ženu. A tak, když jsem jí ke kulatinám 
koupil kolo, tak jsem se rozhodl, že jako součást dárku uspořádám přejezd Krušných hor na kole, aby měla motivaci 
trénovat a užila si nejen bicykl, ale i partu kamarádů. Popravdě, takový dárek může skončit i rozvodem, ale neskon-
čil. 

Dne 25. 6. 2021 jsme naložili kola do Jířova auta, který je měl druhý den v sobotu převézt na startovní 
čáru do Kraslic. Náhradní oblečení a věci na spaní nám Olda převezl do Načetína. 

V sobotu jsme se sešli ve složení Lída, Pája, Letoš, Kubla, Olda, Renča a já na nádraží v Chomutově. Někdo 
našel cikánskou hračku malého medvídka, další řekl, že by to byl pěkný maskot, Lída si ho pověsila na brašnu s tím, 
že mu budeme říkat Cikáně, zkráceno na Káně. V Klášterci se přidala Radka a kompletní parta si vychutnávala bá-
bovku od Renči. Hned od začátku nás začala bavit neústupná průvodčí, která by trhala jako vlk, kdyby neměl někdo 
řádně utěsněnou roušku na ksichtě. K tomu se přidal nějaký revolucionář, ať jí pošleme někam, tak jsme raději po-
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slali někam revolucionáře.  Na přestupu v Sokolově jsme si labužnicky užívali kafe a pivo a to jen pár minut před 
odjezdem vlaku do Kraslic, přičemž místo vlaku jel náhradní autobus, o čemž se dráhy zapomněly zmínit. Naštěstí 
se jeden chytrý stačil zeptat, takže jsme autobus doklusali. 

Kolem 09.00 hod. stojíme v Kraslicích a čekáme na Jířu, který nezklamal a po chvíli dorazil i s Filipem. 
Dohustit kola a můžeme se vydat do prvních kilometrů. Počasí bylo na pováženou, z mlhy mraky, poté slunce, ale 
obloha byla neustále s otazníkem. Vydali jsme se cestou na Stříbrnou a nebyl snad nikdo, kdo by neocenil probou-
zející se den a krásu zdejší krajiny. Ukusovali jsme kilometry, nikdo se moc neflákal a někde před Horní Blatnou 
nás zastihl první déšt. Líbilo se mi, že nálada se nekazila ani zhoršujícím se počasím, ani novými kopci, které nás 
nešetřily. Na Rýžovně na nás čekal Karlos z Prahy, který se k nám přidal. Dojeli jsme na Boží Dar do restaurace 
Špičák a začalo pršet. To, co předvedla místní hospodská, se dá jen těžko popsat. Vysvětlila nám klady sexu na 
sněhu, poučila nás o lakomých chlapech atd. Každopádně pobavila. Jen doufám, že Olda nemá černé sny o hospod-
ské v podkolenkách... Po dešti a s plnými žaludky jsme se s vervou pustili do další trasy, která vedla kolem Klínov-
ce, Meluzíny, kde se k nám přidala Háša, až jsme se v Rusové rozloučili s Karlosem. Byl sice s námi chvíli, ale sta-

čil nám říct, že se dobře jezdí na svíčkovou. Mimoto jsem se s ním parádně vyřádil při sprintech. Další zastávka 
byla u Karlovy studánky u Přísečnice, kde jsme byli sice už unavení, ale na druhou stranu nás čekal poslední dlouhý 
kopec. Takže hurá do něj. U Satzungu nám zamávala Háša a my jsme část cesty projeli přes Německo. U přecho-
du jsme se vrátili do Čech a už v pěkném počasí šťastní dorazili do Načetína. Někde na trase vznikl můj pokřik 
„Máslo!“ (zkráceno „Nejsem žádný máslo!“) a v tu chvíli jsem rozdivočel Šemíka a pádil, co to dalo. Nenápadný po-
křik, který nás postupně provázel celý další den. 

V Načetíně nás přivítalo Oldovo království s královnou Jarkou, která nám vystrojila hostinu, že jsme úplně 
zapomněli na buřty. Přijel za námi můj táta, který zavzpomínal na minulé ročníky a povzbudil nás do další cesty. 
Do noci jsme popíjeli a bavili se, někdo až k pláči. Večer jsem vyslyšel přání souputníků a stanovil čas odjezdu na 
08.30 hod., což se podařilo dodržet. Ta morálka a stále dobrá nálada mě opravdu těšila. 

Ráno jsem pokukoval po Renče, zda kvůli bolavé ruce vzdá, ale pokračovala dál. Radka si ovšem jela plnit 
rodinné povinnosti a oddělila se od stáda. Ostatní začali něco brblat o přísnosti vedoucího výpravy, ale co, brblat 
můžou, hlavně že nerevoltují.  Ranní slunce a rosa na probouzejících loukách byly tak romantické, až jsme se z té 
krásy museli vyšlapat. První kopec z Kálku zadupal veškerou romantiku v nás. Poté jsme pokračovali ze Svaté Ka-
teřiny na Novou Ves, kde mi začaly těžknout nohy. V Nové Vsi jsme dali přestávku a poté se přes Mníšek a Klíny 
protrápili na Fláje. Olda neustále opravoval děvčatům kola, za což mu jistě řádně poděkovala. Poučil jsem se 
z minulého přejezdu, a když jsem viděl, jak se parta začíná uvelebovat na hrázi Flájí, tak jsem raději zavelel 
k dalšímu postupu. Brblání zesílilo, tedy zejména mezi chlapy, ale co, když jen brblají... Novým Městem jsme jen 
projeli a konečně se doblížili k Vitišce, kde byl náš starý známý hostinský, který nic neztratil na podivnosti  

a drzosti. Nicméně osvěžení nás nakoplo natolik, že mě konečně přestaly tížit nohy. Holt na svíčkové a 
pivu to šlape. Před Cínovcem jsem tolikrát opakoval, že se tam musíme správně vymotat, ať jsou všichni obezřet-
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ní. Otočím se, protože holky řvaly jak střelené a jen jsem viděl, jak ten největší brblal Kubla s Letošem frčí někam 
do kelu. Moje řvaní taky nepomohlo. Takže nám chvíli trvalo, než jsme se opět slepili dohromady. Poté jsme mířili 
po staré 23 do Fojtovic. Zde jsem poměrně šlápl do pedálů a hecoval skupinu k rychlejšímu postupu. Jeli jsme tak 
rychle, že jsem případné námitky ani neslyšel. Jen jsem zakřičel „Máslo!“ a předjížděl i elektrokola. Ostatní nezů-

stali pozadu.  Jednou celá skupina využila mé chvilkové nepozornosti a zdrhla bezcharakterně do hospody. No nic, 
posléze jsem si dal na ně už pozor. Počasí se opět vybralo a přes Adolfov a Krásný les jsme konečně dojeli závě-
rečným stoupáním do Nakléřova. Zde jsme provedli obligátní foto a poté se rozloučili s Pájou, která se při sjezdu 
oddělila do Ústí. Zbytek frčel do Teplic, kde mělo naše bicyklování skončit. Letoš začal tak často křičet „Máslo!“, 
až strhl ostatní a při dojezdu do Teplic jsme na každé křižovatce křičeli Máslo. Všichni. To jsem považoval za ví-
tězství, protože jsem cítil, že parta táhne za jeden konec. Příjezd podivínů do města skončil u nádraží, kde nás 
čekal můj táta s dodávkou, do které jsme radostně naházeli naše kola. Poté jsme se za průběžného osahávání odře-
ných zadků přemístili pozdravit Pájku do výčepu, a poté již konečně vlakem do Chomutova. 

Co říct závěrem? Hory jsme přejeli, splnili jsme cíl naší expedice, ale ta přidaná hodnota – nadšení všech 
účastníků, mě bude dlouho hřát a třeba i motivovat do organizování dalších ročníků. Děkuju Vám všem, kamarádi, 
kteří Jste jakkoliv podpořili akci a tím Jste z mého daru pro Renču vytvořili něco, na co se nezapomíná. 

 
Zvláštní poděkování: 
Chtěl bych výslovně poděkovat Jířovi a mému tátovi Blahoušovi staršímu, že nám dopravili kola. Zejména 

však bych chtěl poděkovat Oldovi a Jarce, kteří nám vytvořili zázemí pro přespání a odpočinek a tím povýšili záži-
tek z akce o úroveň výše. 

                *Blahouš* 
 
Účastníci:  Renča Klucová, Lída Rašková, Pája Koukolíčková, Radka Štejnarová, Lenka „Háša“ Urbanová, 

Kubla Kotula, LeToš Dvořáček, Olda Zeman, Blahouš Kluc, Karel Šturm. 
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Škrlatica 2740m + Križ 2410mŠkrlatica 2740m + Križ 2410mŠkrlatica 2740m + Križ 2410m   
červen 2021červen 2021červen 2021   

Když už konečně můžu do Alp a mám dovolenou tak přijde monzun. Koukám na předpověď a jedu prstem po mapě. Jak 
se od západu sunou bouřky můj prst se sune čím dál tím víc k jihu od hlavního hřebene. Zastavil se ve Slovinsku. Na 
Triglavu jsem byl, ukradli mi tam sluneční brýle za skoro dva litry, tak tam už ne. Druhý nejvyšší vrchol je Škrlatica 2740m. 
Tak vzhůru.  
 No můj smělý plán se těžce srazil s realitou už na hranicích. Jakmile jsem přeladil na Antenne Bayern tak zaznělo 
slovo dne - Stau. První Stau, druhá Stau, a to jsem ještě nedojel ani do Regensburgu. Ovšem korunu tomu všemu dala 
Stau na A10, kde kilák přede mnou za tunelem hořelo auto. 3 hodiny pečák na slunku. Když jsem dojel do doliny Vrata, na 
parkoviště u Aljažev dom, bylo pět pryč. A než jsem se vypakoval bylo šest večer. A přede mnou 1000 výškových metrů 
na Bivak IV Na rušju. Cesta je to děsná. Cik cak cik cak. Jako obvykle myslím na Ivana Baja a jeho Smiech na lane. Ho-
rolezec po dvou vysílen dojde pod stěnu aby si čtvernožky konečně odpočinul. Ve svitu úplňku ani nepotřebuju čelovku. 
V deset v noci přicházím na bivak. Plechová bouda, kamna někdo ukradl, hromosvod to nemá, uvnitř palandy a dřevěné 
ostění. Na bivaku nikdo, krásná samota a klid. Kolem půlnoci začínám řešit vítr. Dveře bouchají v poryvech, spát se u toho 
nedá. Jedny dveře jsem zapřel hůlkama, druhé dveře připíchl piklem a bylo ticho.  
 Ráno jsem nabral směr Škrlatica. Top 2. Slovinska. Žlaby jsou vysněžené, hroty drží dobře. Na poměry poslední 
doby je tu vůbec dost sněhu. Před pár lety touhle dobou na Triglavu bylo prd.  Na poledne jsem na sedle našel bezva 
bivakovací šutr. Rozpustil sníh a kafe s parádním výhledem. Pod kamenem nechávám vaření, mačky a pikl. Cesta pok-
račuje nepříjemným suťovým kuželem ke skále. Pod skálou nechávám i hole. Pak přes pár sedélek na hřeben a na vrchol. 
V několika málo místech je cesta zajištěná ocelovým lanem. Jinak jedničkové, dvojkové lezení na pohodu. Na vrcholu kříž 
a kniha. Letos jsem na vrcholu 8. v pořadí. A kam až kniha sahá nenašel jsem nikoho z Horoklubu. Cestou dolu jsem pos-
tupně pobral všechno, co jsem odložil a závěrečnou část jsem značně urychlil jízdou po zadku na sněhu.  
 Ráno balím matroš a s plnou polní zas na předních hrotech stoupám na hřeben. Ještě, že mám GPS mapu. Zna-
čení slovinských cest je jak v Itálii, jeden puntík na kilometr a ještě pod sněhem. Ale cesta je to parádní. Firnovým polen 
skrz skály na sedlo a po hřebenu pod vrcholové skalisko. Závěrečný výšvih pevnou skálou a po úzkém hřebínku na Križ. 
Bezvýznamný toť vrchol v hřebeni. Ale pořád má víc než Klínovec. Dál jsem chtěl pokračovat na Stenar, méně bez-
významný vrchol v hřebeni. Ale na svahu na druhé straně je sníh konzistence bramborové kaše na podivné suti. Moc to 
nedrží a dojezd do údolí je fatální, tak na to kašlu. Ze sedla jsem to pak střihnul podle oka do vysněženého žlabu a tím 
pak dolu. Cestu jsem si tím o dost zkrátil. Na hranici lesa jsem zas našel značenou cestu a po ní sestoupil na parkoviště. 
Jako sestup za trest. 1500 metrů. Radši půjdu týden do kopce než jedno odpoledne z kopce. A to mám ještě podezření, 
že mezitím, co jsem byl nahoře, někdo posunul parkoviště s autem aspoň o půl kiláku dál, než bylo. Škrlatica jak Šaratica, 
občas k pos…. 
                *Otta Pavlas* 
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Trisselwand 1755m 
Když si zadáte do Googlu název Trisselwand, tak se zde píše: „Monumentální skalní stěna a vy-
hlídkový vrchol na okraji pohoří Totes Gebirge nad jezerem Altausseer See.“ A světe div se, 
mě tato stěna, stejně jako spoustu dalších lezců, zaujala. Z výrazného koutu vystupují dvě ces-
ty, které přicházejí v úvahu -  Stügerweg III a Hoferweg V. 

 Není jednoduché sladit všechny proměnné, ale po několika letech se zadařilo v termínu od 
12. – 15. 6. 2021. Můj dlouholetý parťák Easy se též pro cíl nadchl. Covid na chvíli ztratil ostra-
žitost. Moje C1 nás bezpečně odvezla na parkoviště u hospody Trisselblick nad městem Grundl-
see. 

 Když jsme 12. 6.  dorazili k placenému parkovišti, tak hned ke mně přišel Rakušan, který mi 
dal do ruky parkovací lístek platný do druhého dne do 13.00 hod. Poděkovali jsme a začali se 
rozhlížet po místě, kde se složíme. Počasí se rychle kazilo a u auta na parkovišti je to výslovně 
zakázané. Při obhlídce jsme stačili dojít i k ukazateli na Gamstelle, odkud se nastupuje do stě-
ny. Nicméně bouře byla za dveřmi a rovný krytý flek nikde. Proto jsem se odhodlal a vlezl do 
hostince s tím, že poprosím o možnost uložení v otevřené garáži pod hostincem. Někde v kouři 
jsem objevil osmdesátiletého hospodského, který nám to svolil. Za odměnu jsme si koupili něko-
lik lahváčů za 3,50 euro, což mu zřejmě dělalo radost. Asi by bylo na dlouhé vyprávění o ožra-
lých místňácích, kteří jezdí pod vlivem s dřeváky na nohách v autě, nicméně jsou všichni velice 
milí. V noci jsme byli párkrát málem přejeti autem, ale na druhou stranu nás nesmetla bouře, 
která v noci zuřila.  
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 Druhý den v poledne se vyčasilo, ale vítr byl ukrutný. Stěna byla na pohled mokrá a vyschla 
až k večeru, kdy svítilo slunce. Ať suchá nebo mokrá, hora vzbuzuje respekt. Auto jsem si se 
svolením dalšího ochotného místňáka zaparkoval před hostincem. Šli jsme se projít k vyhlídce 
na Tressenstein 1201m, odkud jsou nádherné výhledy na všechny strany. Poté jsme sešli téměř 
k Altausseer See. Večer jsme dali několik piv a museli jsme konstatovat, že když na vrchol vy-
šla koza na vodítku, kterou táhla nějaká dívčinka, tak to musíme dokázat i my. 

 Ráno o 05.00 hod. vstáváme, počasí je luxusní. Bez mráčku a teplo. Před 06.00 hod. vyráží-
me ke stěně. Postup je bezproblémový až k heliportu, což vypadá jako rovný plácek s výhledem 
na jezero. Odtud se začne stoupat ke stěně a je čas hledat jeskyni. To jsme samozřejmě ne-
trefili a začali v kosodřevině bloudit. Stezkou jsme se dostali na začátek výrazného mělkého 
koutu, kde to bylo o tlamu. Po výměně názorů jsme došli k závěru, že jsme špatně a vrátili jsme 
se na pěšinu. Konečně jsme si všimli tmavého otvoru ve skále, který lze s trochou vůle označit 
za jeskyni. K ní se strmě stoupá. Několik metrů od skály se nachází štand v podobě kroužku. 
Přístup nás díky hledání nástupu stál 2 ¾ hodiny. První metry jsem začal já a Easy nesl batoh, 
který měl díky botám a vodě asi 12kg. Docela nepříjemná zátěž. Ze začátku se mírně traverzu-
je vlevo, až jsme dolezli do výrazného koutu, odkud se rozchází několik cest. Orientace cesty 
je poměrně dobře zajištěná buď umístěním borháků, nebo červenou barvou – čárkou, šipkou, 
puntíkem. My, celkem rozumně, volíme cestu Stügerweg III. V cestě jsme sami, takže lezeme 
na jistotu. Jestli mám z výstupu nějaký pocit, tak to, že převážná část je rozlámaná a je třeba 
obezřetně vážit, co chytit a kam se postavit. Oproti nákresu jsme zjistili, že přímo v koutě není 
štand dvě délky, tak jsme asi 90 m lezli tak nějak současně. Díky tomu několik délek lezu na 
druhém konci s báglem, který docela vysává sílu. Konečně jsme na konci koutu, odkud se vlevo 
traverzuje směrem k vrcholové stěně. Určitě jsme udělali dobře, že jsme počkali, až celá stěna 
vyschne, protože si neumím představit, že bych nějaké úseky přelézal kluzké. Po chvíli nás do-
hání jiná dvojka a lezou do Hoferweg, což jim nezávidím. Následné délky vypadají mokře a veli-
ce obtížně. Také se jim daří občas shodit nějaký ten kámen a visí v laně. Easy mi jako správný 
parťák dopřál přelézt několik délek v kuse a bez batohu, takže jsem si užil poměrně pěkné ex-
ponované lezení. Upřímně jsem byl rád, když jsme se dostali do posledních délek, kde obtížnost 
vytvářela zejména rozlámaná skála. Konečně jsem vytáhl poslední délku a dostal se na hřebínek 
porostlý kosodřevinou, kde už je možnost si nazout boty. Stále navázáni jsme postupovali poma-
lu po hřebínku, který je dlouhý asi 200 m, místy je zajištěn lanem. Cestou jsem neodolal a za-
psal nás do knihy. Po šesti hodinách se konečně dotýkáme kříže a opět následuje zápis do vr-
cholové knihy. Počasí nám přeje, výhledy jsou parádní. Chvíli se kocháme, ale nic pěkného netrvá 
věčně. Vydáváme se na sestup, který také stojí za to. Naštěstí máme kondici obstojnou, takže 
turisty i s batohy předbíháme. U hostince se omýváme v korytě s pramenitou vodou. Co teď? 
Jedeme do Čech. Na noc se zastavujeme v Rožmberku, a pak ráno již dojíždíme domů. 

 Jsem rád, že jsem si splnil dlouholetý cíl, stěna Trisselwandu je působivá, ale upřímně, už 
to lézt znovu nemusím. Naštěstí cílů je stále dost.   
 
Cesta Stügerweg 3+, délka 600m, celkové převýšení 800m, klasická cesta, kvalita skály spíš 
podprůměrná, použití 60m jednoduchého lana, zajištěna fixním jištěním, zřídka se použije do-
datečné jištění (friend, vklíněnec), hodí se několik smyček. V našem případě přístup 2 ¾ hod. s 
blouděním, samotný výstup ke kříži 6 hod. Sestup asi 1 ¼ hod.   
                *Blahouš* 
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Hoher Weißzint (3371 m) 
září 2021 

 
Podle průvodce se to dá zvládnout za 8 hodin. Ale expedičně nám to vydrží na celý týden…. První zastávka je v italském magacínu pro doplněné 
zásob. Víno, sýr, olivy a klobásu skládáme do kletrů a údolím z vesnice Dum v Jižním Tyrolsku stoupáme podle potoka, kolem krav a dál do kop-
ce. Po pár hodinách pochodu a 8 hodinách za volantem přicházíme na Walter Breninger Biwak ve výšce cca 2150m. Parádní místo. Polozahlou-
bená chata ve svahu, kamna, voda, lavice, stůl. Dokonce za rohem je i kadibudka. Zde zakládáme výškový tábor C1. Manželky a pézetka jsou 600 
kiláků daleko, víno, sýr a olivy na stole a hory všude okolo. Prostě idylka.   
 Ráno pokračujeme do sedla Gaisscharte (2700 m). Aleš si po ránu promnul oči a jedno mu zčervenalo. Zatím to nic neznamená, ale do 
budoucna se to ukáže jako zásadní problém. Sedlo je úzká skalní rozsedlina do sousedního údolí. Výstup do sedla je v pohodě, sestup je rigol ve 
skále zajištěný řetězem a kramlemi. Cestou do sedla i potom dál přecházíme pár suťových polí skákaje po velkých šutrech. Cesta jde pomalu. 
Z jednoho jezírka, z kterého je na konci léta jen větší louže, bereme vodu na kafe. Z kraje odpoledne konečně přicházíme na Edelrauthütte a staví-
me na pivo. Za chatou je označený kámen tím správným směrem. Pokračujeme stoupáním směrem kamsi na horu. Původní plán byl dojít až do 
sedla. Ale ve výšce 3000 m nacházíme biwakovací kámen. Závětří, kamenná lavice a tekoucí voda nedaleko je ideální místo na biwak. Na cestě 
po vyhrabání pár kamenů je i pěkná rovina na karimatku. Zakládáme C2. Vaříme večeři, děláme fotky. V noci se převaluje přes nás mlha, takže 
z focení hvězd zas nic není. 
 Dalšího dne stoupáme po skalním hřebenu dál směrem k ledovci. Z téhle strany je to celkem pohodová sněhová placka. Dolézáme na 
sedlo Obere Weisszintscharte (3183 m). Tady necháváme vše, co nepotřebujeme a jenom s nezbytným minimem pokračujeme dál k vrcholu. Ces-
tou padá mlha. Na vrcholu Hoher Weißzint (3371 m) čekáme, jestli se mlha rozplyne. Nerozplynula se. Při sestupu vidíme chvílema tak akorát pod 
mačky na vyšlápnutou stopu. V sedle kempujeme, rozpouštíme sníh na kafe a polévku a pořád čekáme, jestli se mlha zvedne. Sestup na druhou 
stranu sedla po ledovci Gliederferner není nikterak vyšlapán a hledat cestu, když si vidím sotva na přední hroty mě zrovna nenaplňuje optimis-
mem. No není zbytí. Navazujeme se a vyrážíme. Po pár desítkách metrů dostává hora lepší náladu a mlha se zvedá. Je vidět pás trhlin i séraček. 
Vyhlédnu si linii sestupu a tou se dostaneme dolu. Vyškrabat se z ledovcového údolí nahoru sutí je dost nepříjemné, další cesta je už na pohodu a 
v pozdním odpoledni přicházíme na chatu Hochfeilerhütte. Tady máme C3, pivo a večeři. Aleš si večer stěžuje na oko. Nějako se mu vrátili problé-
my po úrazu před pár lety. Tak jde brzo spát. 
 Ráno na tom Alešovo oko není o moc lépe. Plán na výstup na Hochfeiler padá a vracíme se k autu. Cestu 8A k sedlu Gliederscharte (2644 
m) vzala voda, tak se vracíme přes Untere Weisszintscharte (2974 m). Sestup suťovým bordelem volím značně dříve, než vede cesta, po velkých 
balvanech. Na druhé straně ledovce je výstup paráda. Nově udělaný lanový žebřík a kramle v pěkné a pevné skále. Na sedle si Aleš bere přes 
sebe dvoje slunečný brýle, aby něco viděl a sestupujeme 1500 metrů k autu. No radši týden do kopce než jedno odpoledne z kopce.... 
 Domu přijíždíme o den dříve, než bylo v plánu. Aleš jde k očnímu a já se s nelibostí přesvědčuji, že práce není zajíc. Neutekla. Stěna 
v obyváku vypadá pořád stejně a kyblík keraštuku stojí v garáži tam, kde jsem do před pěti dny nechal. Ach jo.                                 

*Ota Pavlas* 
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Hochfeiler (3509Hochfeiler (3509Hochfeiler (3509   m)m)m)   
říjen 2021říjen 2021říjen 2021   

 
 Zamykám Trafica, ukládám klíče do kapsy, házím kletr na záda. „Bereš si vestu?“ „Beru.“ „Tak já si 
jí taky vezmu. Ale je v autě.“ Sundavám kletr, odmykám auto. „No ono ale poletuje sníh, a tak já si jí ne-
vezmu.“ Pár nadávek, zamykám auto, ukládám klíče do kapsy, házím kletr na záda, vyrážíme směr Hoch-
feilerhütte. Fouká studený vítr, poletuje sníh. Po měsíci stojím znova pod Hochfeilerem, ale z jiného 
údolí. Ujdeme necelého půl kiláku, od potoka vystoupáme první prudký kopec, začíná mi být vedro, Ros-
ťovi evidentně taky. „Hele já si skočím do auta pro tu vestu. Je mi vedro.“ „Mě z tebe trefí.“ Vedle ces-
ty je lavička. „A tak já to vydržím bez vesty.“ „Tak jo nebo ne?“ „A tak ne. Ale je mi vedro. A nebo jo.“ 
Pár nadávek, sundavám kletr. „A tak ne.“ „Rosťo neser.“ Sundal jsem kletr a vyndal klíče. „Pro tu vestu si 
dojdeš, i kdybych tě měl dolu skutálet.“ Než se vrátil s vestou, tak jsem i já sundal bundu. S vestou pak 
stoupáme dál údolím. Cesta je zmrzlá, klouže. Postupně je všude sníh. Pěkná polední - odpolední procház-
ka. Kolem čtvrté přicházíme na chatu. Italský styl Winterraumů je značně úspornější, než rakouský. 
Malá místnost, dvě palandy, žádný stůl, žádná kamna. Jediné místo pro vařič je parapet. Rozpouštěním 
sněhu trávíme zbytek odpoledne a jdem brzo spát.  
       V noci se prohnal monzun, připadlo celkem slušně prašanu. Ráno ještě chvíli čekáme, než to 
odezní. Zatím předpověď vychází. Sice je zima, na vrcholu i -15, ale lehce přestalo foukat a i slunko ob-
čas vykouklo. Výšvih nad chatou je zafoukaný prašanem. Místy po pás. Na hřebenu je to v pohodě. Sněhu 
je tak akorát, aby se dalo sice pomalu, ale pohodlně šlapat. Občasné závěje jsou po kolena. S přibývající 
výškou klesá teplota a sněhu přibývá. Zimní akce jak má být. Slunko zmizlo. Závěrečný hřeben je už je-
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nom na předních hrotech a úplně v mlze. Sníh ještě nezfirnovatěl, posledních pár desítek metrů k vrcho-
lu je peklo. Bořím se do pasu, nahoru to jde hodně ztuha. Ale nakonec jsme oba u Gipfelkreuzu. Vrcholo-
vé foto a jdem dolu. Stejně nic není vidět, je kosa a fouká. 
      První třetinu cesty sestupujeme po trase výstupu. Pak odbočujeme na cestu 1B. Je to původní nor-
málka, která obchází těžkosti hřebenu. Sněhu ubývá, cesta je v celku dobře značená Steinmanny. Ako-

rát v jednom místě jsme se lehce odchýlili a skončili v jakémsi vysněženém žlabu. Částečně jsme ho se-
šli, částečně (ne úplně chtěně) sjeli a byli jsme zpátky na správné cestě. Zase máme šutry pod nohama. 
Jeden šutr se zakýval víc, než jsem čekal, ujely mi cvičky a následoval ukázkový parakotoul přes rameno 
a přistání do sněhu. Na hodině branné výchovy bych za něj sklidil jistě obdiv. Jenže pravá noha jaksi zů-
stala mezi kameny, v letu jsem jenom ucítil, jak v koleni křuplo. Rosťa se začíná smát. Já začínám 
sprostě klít. Rosťa se přestává smát. Zvedám se. Koleno ujíždí do strany, padám. A nadávám. Odhad va-
zy v háji. Postupně zkoušíme všechno, co známe z horské záchrany. Stahovák, dlahu z hůlek. Teorii máme 
zvládnutou perfektně, převedení do praxe taky. Ale nic z toho nefunguje. Nefunguje ani izotermická fo-
lie :-D. Volám horskou. Domluva jednoduchá, věcná, popis stavu a místa. Sedíme na šutru na placatém su-
ťovém poli, koukáme na chatu pod námi a čekáme. To zas bude ostuda. Přelezu celý kopec a rozsekám se 
v sestupu necelý kilák od chaty na turistické cestě. Všichni se mi budou smát a velitel mi už nikdy nedá 
dovolenou. A asi mě i zabije.   Za 40 minut mi volají zpět, že vrtulník je na cestě, za dalších 5 minut vr-
tulník vidíme. Na laně mě vytáhli do vrtulníku a vysadili u chaty u doktora. Předběžné vyšetření, vazy. 
Mezitím se vrtulník vrátil s Rosťou, narychlo sbalili naše věci z Winterraumu a pak následoval vyhlídkový 
let do nemocnice ve Sterzingu. Než mě vyšetřili jeden z kluků od horské odvezl Rosťu autem k Trafico-
vi. Tyrolská nemocnice se moc neliší od naší. Kolečko vyšetření, domluva v angličtině a němčině. Po ko-
lečku vyšetření dostávám punčochu a italské francouzské hole a čekám hodinu a půl na lékaře. Paní dok-
torka zjevně nemá svůj den. Příjemná je jak osina v zadnici a s podivem zjišťuji, že mluví jenom italsky, 
takže mi překládá sestra. Dává mi rtg snímky, velmi strohou zprávu a tamhle jsou dveře. Jedem domu. V 
podstatě máme splněno a sestup jsme si zpestřili vrtulníkem :-). Druhý den hned ráno beru zprávu a 
snímky a mažu na chíru. Závěr koleno vymknuté, vazy přežily. Co zbylo z laterálního menisku se uvidí ča-
sem.                 *Ota Pavlas* 


