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Cesty v Kotvině tvCesty v Kotvině tvCesty v Kotvině tváří se nevinně, aneb jak jsem si zase naběhnuláří se nevinně, aneb jak jsem si zase naběhnuláří se nevinně, aneb jak jsem si zase naběhnul   

Tvrdý březnový lockdown využíváme ke splnění jednoho dlouholetého restu, kterým je očištění skalního masívu Cestář v Kotvině. Na temeni 
masívu je totiž ostružinová džungle, jejíž šlahouhny v létě přepadávají hluboko přes okraj skály a působí jako ostnatý drátěný zátaras, což na při-
tažlivosti této skály rozhodně nepřidá. A to je škoda, protože je to hezká stěna s pěknými výstupy. A tak tedy s Květou vyrážíme tuto krasivici vys-
vobodit z trnitého zajetí. Je krásné sobotní dopoledne, šlapeme pěšky podél řeky a chytáme jarní slunce do kožichu, fotíme řeku, zbytky ledových 
ker, sněženky a další jarní motivy. Pohoda a relax. S optimismem vybalujeme matroš pod skálou a hurá do práce. Na temeno skály se dá dojít 
zleva přes soukromý pozemek přilehlé chaty, ale to nechci, aby někdo z chatařů neměl kecy. Rozhoduji se, že na vrchol "vyběhnu" šikmou kouto-
spárou na levém okraji masívu. Nějak matně si pamatuji, že je to snad moje cesta, nějaká trojka, kterou jsem kdysi lezl v pohorkách a sólo. Moc o 
tom ale nepřemýšlím, beru si jen pár friendů, nůžky, pilku a v botaskách se rozbíhám do toho šikmého koutka. Zprvu to jde dobře. Hned dole v 
úrovni terasy stříhám náletové dřeviny a pak pokračuji koutem dál. Jak přibývá výška, tak přibývá i zvědavých turistů dole pod skálou a já zjišťuji, 
že se spíš sunu jako šnek, než běžím. Začínám zvolna procitat do tvrdé reality, když rozpačitě přebírám kotvinské šikminy a poklepávám na 
dunivé bloky. Marně hledám nějaký ten pozitvní chyt či stup. Je třeba to vzít na sokola a spolehnout se, že botasky neujedou a že se to celé nevy-
lomí. Ani jedno z toho se nestalo, díky čemuž jsem se neztrapnil před publikem dole. Koukám co dál. Spára je široká a rozbitá a nějak se mi do ní 
nedaří založit spolehlivé postupové jištění. A tak lezu pořád výš v naději, že tam to bude lepší a v duchu si nadávám, že jsem většinu matroše 
nechal dole v báglu, a že jsem si nevzal lezečky a taky mágo. Květa trpělivě jistí a já za soustavného mrmlání dolezám na dobrou římsu pár metrů 
pod vrcholem. Zjišťuji, že terén se nelepší. Spára je "kyselá" a já ještě kyselejší. Nezbývá, než instalovat friendy mezi volné bloky ve spáře a po-
kusit se nějak dolézt těch posledních pár metrů na vrchol. Zkouším to přímo spárou, ale chyba lávky. Jen tak tak se mi daří zcouvat zpátky na 
římsu. Nadávám jak špaček a nemůžu si nevzpomenout na Blahouše, který se mnohokrát ocitl v podobné situaci, jsa povzbuzován naším 
škodolibým smíchem. Teď se mi to vrátilo jako bumerang, aneb "Karma zdarma". Přímo to nejde a tak nezbývá než lézt jemným traverzem do-
prava ke svislému žebru. Zoufale postrádám jistotu v malých stupech, které pod botaskama vůbec necítím. Nezbývá, než věřit. Povedlo se a k 
vrcholu zbývá už jen poslední metr. Jenže poslední metry jsou obvykle nejhorší, což se zde potvrdilo. Leoš by už asi dosáhl na vrcholovou hranu, 
já nikoliv. Chce to malinko nastoupat na tření a hrábnout tam. Jenže na to nemám koule. A tak tam připosraně stojím metr pod vrškem a nadávám 
na celý kolo. Přece se nebudu nechat zachraňovat lanem shora, blesklo mi hlavou. To by byla totální potupa. A tak se znovu rozhlížím kolem 
sebe, jak z té šlamastyky ven. Možná by to šlo mírně zleva, rozporem o žebro a šikminy podél spáry. Nezbývá než to zkusit, jiná šance není. 
Nakročuji tedy do širokého rozporu, levou rukou beru hranu bloku na sokola a se zatajeným dechem se zdvihám vstříc k vrcholové hraně. Jestli mi 
ty nohy ujedou, tak to bude tlama jak prase, říkám si v duchu. Neujely. Hrabu rychle pravačkou po vrcholové hraně a deru se na temeno skály 
skrze ostružiny ke slaňáku. Tak takhle jsem se už hodně dlouho nevybál. Záhnědu mám až na zádech. Tak to dopadá, když člověk nastoupí do 
Kotvinské cesty s despektem. Dostal jsem pěkně za vyučenou. Následné dvě hodiny čištění skály, kvůli kterému jsem sem vlastně lezl, byly v 
porovnání s výstupem za odměnu. Doma jsem dodatečně z průvodce zjistil, že ta cesta není vůbec moje, a že to není trojka, jak jsem si myslel, ale 
že je to čtyřka s lebkou z roku 1977 od našich Klínoveckých pardálů. Takže od samýho začátku chyba v Matrixu, zdá se.  

*LdS* 
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LouLouLoučnčnčná 1019má 1019má 1019m   

březen 2021 

Letošní rok začal tragicky. Jedu si takhle po ránu 13. ledna (ještě že nebyl pátek) z Varů domu. V zatáč-
ce za Stráží jenom zaregistruji černou šmouhu, rána, airbagy, smard a kouř, škarpa…. Chlapík v pro-
tisměru v 9 ráno usnul, projel zatáčku rovně, trefil mě na komoru a poslal žlutého Trafica na vrakoviště 
dějin. Vyřídil jsem pojišťovnu, sehnal nové auto, dal ho do kupy. A když už jsem to měl konečně všechno 
za sebou a už už jsem pokukoval po chlupatých lyžích, které zatím zahálely ve sklepě, lockdown. Co teď. 
Klínovec je mimo katastr. Sice se udělalo teplo, ale Svatá hora nad Bílinou to je taky jiný vesmír. No tak 
mi zbudou ty Perštejnské skály. Jenže ejhle. Pohledem do mapy zjišťuji, že ten název je zavádějící. 
Perštejnské skály vůbec nejsou v Perštejně. Patří do katastru Smilova. Takže jiná obec, jiný okres, jiný 
kraj….jiný vesmír (VK by měla zvážit jejich přejmenování). Těžká je doba Kovidová.  
 Tak bloumám prstem po mapě. Nejvyšší kopec výběhu, který mi strana a vláda ponechala, je se svý-
mi 1019 metry Loučná. No je to lepší než drátem do oka a jsem na tom skoro o 300 metrů lépe než Jirka 
v Klášterci. Slabá útěcha. Naštěstí aspoň začalo sněžit. A sněžilo dva dny. V pohorách v hromadě praša-
nu je to pěkná j*bačka. Má to rozhodně větší sportovní hodnotu, než na skialpech :-). Po třech hodinách 
urputného boje a patřičně dlouhé pauze na kafe, stojím u lesa, v němž by měl být kýžený vrchol. Jenže 
najít to správné místo na plytkém vršku v hromadě starého i nového sněhu, v hustém borovicovém mlází 

není sranda. Nakonec jsem se prodral kamsi, kde GPS tvrdilo, že to je ono. Jeden by čekal, že na takto 
význačném místě bude aspoň něco. Ale tady není nic. Ani prd. Hrouda sněhu uprostřed ničeho a dech 
beroucí kruhový rozhled na borovicové roští s příměsí smrku. No to jsem dopadl. Jdu domu. 

*Ota Pavlas* 
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Macecha 1113mMacecha 1113mMacecha 1113m   
březen 2021 

Tak mi strana a vláda zvětšila výběh na velikost Chomutovského okresu. No paráda. Tak jsem zas zabádal, co tu 
máme nejvyššího. Nejvýše položený bod je sice na Klínovci ve výšce zhruba 1225m, ale samotný vrchol je už v 
Karlovarském okrese a kraji. Nejvyšší vrchol jako takový je vedle Klínovce ležící Macecha 1113m. Na skialpech je 
asi nejlepší výstup přes málo známou ale vcelku pěknou sjezdovku za chatou Nástup.  Od horního konce sjezdovky 
pokračuje cesta lesem až k nevýraznému vrcholu, kde jako obvykle nic není. Jirka to později zklamaně komento-
val slovy „A to je jako všechno?“. No nevím, co čekal. Z vrcholu se dá pak pokračovat mezi smrky na klínovecký 
Traverz a pokořit i ten nejvyšší bod :-).             *Ota Pavlas* 
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   Maják v mlze 

Je to všechno nějaký divný. Vůbec mi nepřipadá, že jsou Velik-
onoce. Fouká, chumelí a je zima. Sváteční nálada mě nějak 
minula a to i navzdory tomu, že jsou před námi čytři dny volna. 
Asi je to tím počasím a taky tou COVIDovou  mediální masáží, 
před kterou plánovitě víkend co víkend prchám do skal nabýt 
ztracenou duševní rovnováhu. V tomto čase ponurém je pro mě 
kousek skalní stěny něco jako "maják v mlze" pro zbloudilé 
mořeplavce. Blahouš ví, o čem je řeč. Jedna taková krasavice 
mi padla do oka při mé nedávné první návštěvě Výří skály v 
Prunéřovském údolí. Skalní hřeben na první pohled vypadá im-
pozantně. Spadá strmě do údolí a jeho jižní strana dosahuje 
místy úctyhodných 20m. Velkou vadou na kráse je však 

lámavost. První nadšení tak střídá zklamání. Sestupujeme s Květou podél hřebene skoro až dolů k bivakům a hle! 
Kdo hledá najde! Krátká převislá lištovatá stěnka, jejímž středem vytýčil kdysi cestu Buchtík. Takový přírodní 
kampus. Když už jsem se doplahočil až sem, tak mi to nedá, abych to nevyzkoušel. Parádní shybovačka. Ale ten 
výlez přes volné lokry do borůvčí jsem raději vzdal a skočil dolů. Sotva jsem se oklepal z nouzového přistání, 
začal jsem pokukovat po ještě menších lištách asi metr vlevo od Buchtíkovo cesty. Na pohled krásná, jasná a 
těžká linka. Nedá mi to, abych to aspoň nezkusil. Nástupovej čapák obouruč, zaklíněnej nárt, dlouhá špóna do 
mezichytu, srovnat těžiště, dynamo do lišty a ... a padám. Následují další pokusy se stejným výsledkem. Cítím, že 
je to spíš o hlavě, že když budu mít dole matraci, že to půjde. Paráda! Našel jsem svůj maják v mlze. S lehkým 
úsměvem idiota se plahočím svahem zpět k autu a těším se na příště. To "příště" nastalo poměrně brzy. Hned po 
týdnu se vracíme s Květou na místo činu. Je "Bílá sobota" a to nejen podle kalendáře ale i podle počasí. Zas-
něženým lesem sestupuji k dolnímu konci hřebene a čím víc se blížím k vysněnému boulderu, tím hustěji sněží. 
Všechno kolem je bílé, jako o vánocích. Utěšuji se tím, že stěnka je převislá, takže mi to nemusí vadit. Zčásti je 
to však milosrdná lež, protože výlez je na travnatou rampu, která teď připomíná sjezdovku. Ale v duchu jsem 
přesvědčen, že tam stejně nedolezu a tak se tím moc netrápím. Pod tlakem zkušeností, že jak si kdo ustele, tak si 
lehne, dlouho upravuji dopadiště a pečlivě instaluji bouldermatku na místo předpokládaného dopadu. Květa 
postává opodál s foťákem a klepe kosu. Zdržování s přípravami již bylo dost, a tak nalézám do prvního pokusu. 
Postup si pamatuji z minula. Obouruč madlo, nárt, mezichyt, dynamo do oblé lišty a.....a nepadám! Sakra, já to 
snad budu muset dolézt, blesklo mi hlavou. S tím jsem nepočítal. Zatínám zuby a dynamicky krauluji od lišty k 
liště a očima hypnotizuji výlezovou polici, coby spásné madlo. Chvíli v něm visím a přehrabuji lokry nad policí, pak 
hážu nebeskou patu a se sevřenou prdelí se zvedám nad převis. Poslední překážkou je zasněžený borůvkový 
výšvih. Nezbývá než čapnout borůvčí za pačesy, zakopnout lezečky do zmrzlé hlíny a po několika přískocích sto-
jím na rampě s rukama a nohama od sněhu. Ani se nestihnu zaradovat a už řeším další problém. Jak se dostanu 
dolů? Buď budu muset dolézt koutem až na vrchol hřebene a nebo vytraverzovat po rampě doleva do kuloáru. 
Volím druhou variantu. Květě se podařilo hodit mi na rampu boty a tak po přezutí to se sestupem vypadá o mnoho 
přívětivěji. Přesto mi trvá skoro 20 minut, než se mi podaří krůček po krůčku vytraverzovat po šikmé zasněžené 
rampě a slézt kuloárem dolů k úpatí hřebene. Přijde mi, že sestup byl skoro větší oříšek než výstup. Sotva jsem 
došel zpět k nástupu, přestalo sněžit a obloha se začla projasňovat. Čučím zase na tu stěnku a je mi tak trochu 
líto, že to pustilo tak rychle. Myslel jsem, že se sem budu vracet půl sezóny a ono prd. S těmito úvahami kreslím 
obřadně šipku a balím fidlátka. Je zima a tak zvedáme kotvy a zvolna křižujeme vzhůru strmým svahem zpátky k 
autu. Cestou prohlížíme několik dalších bezejmenných masívů a hřebenů. Bohužel žádný další "maják v mlze", kvůli 
kterému bych se sem vracel, se mi nezjevil. Budu muset holt začít hledat v jiných vodách a to by bylo, abych na 
něj nenatrefil. Vždyť přece platí, že kdo hledá, najde. Nebo snad ne?      *LdS* 
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Ahoj horoklubáci !Ahoj horoklubáci !Ahoj horoklubáci !   
Tak stejně jako Pája, alespoň malý příspěvek.  Stále se nás drží chladné počasí, které nás masíruje průtrží krup a 
slunné dny s mozolem v nedohlednu. Vloni byla zima nic moc, ale letos, přestože přišla pozdě v lednu, na sněhovou 
přikrývku se nedá stěžovat.  Jen ten korona vir nám nedovolil takové vyžití zimních aktivit. Ani mě nenapadlo, že 
letos budu dělat rekordy co se týče pobytu a aktivitách na horách. Ke konci dubna mi volal kamarád David, zda 
bych ještě nejel na běžky do Jizerek.  Většinou jsem končil lyžařskou sezonu na Velikonoce, ať se to týkalo snow-
boardu, skialpu, či obyčejných sjezdovek.  Z a vděk jsem vzal jakémukoliv poslednímu ježdění v zimním areálu, kde 
se slevou a již malým počtem lyžařů loučil daný areál.  Nyní běžky trhají rekordy.  Dlouho po Velikonocích vyrážíme 
vždy na večer do Jizerek.  S postupujícím jarem zajíždíme až do Albrechtic v Jiz.h.  Každou výpravou sledujeme 
úbytek sněhu na stopě.  Nepravidelně jsme vyráželi během večerů po zbytek dubna.  Naposledy vyrážíme 27.4. 
konečně za krásného úplňku a zledovatělé stopy si jedeme užívat večerní Jizerky. Poté, co jsme na počátku 4x 
přenášeli lyže jsme si řekli, že toto je doopravdy poslední jízda.  Míjíme Mariánské boudy, odtud hurá do stoupání 
na Knajpu, Smědavu přes Protrženou přehradu go home.  V Jizerkách se dá mít občerstvení i mimo otvírací dobu.  
Bývalo někdy na Knajpě, na Kiosku směrem na Jizerku a nyní na Protržené přehradě. Na Knajpě a Kiosku jsou jámy, 
v nichž jsou bedny s pivem a každý soudný člověk tam zanechá v kase příspěvek.  Na Protržené jsou o level dále - 
místní bufet s infocentrem má přístupné zádveří, kde je dostupný chladící box s pivy, energ. nápoji a patřičnou 
skříňkou se sladkostmi, u všeho je daná cena a opět stačí zanechat obnos v kase.  Při našich večerních výletech to 
byla naše oblíbená zastávka, kdy jsme opět přišli na jiné myšlenky v době koronavirové. Ještě se takové místo na-
skýtalo na Smrku, ale jelikož je tato část Jizerek pro Poláky dostupnější, není to tak reálné.  Jednak se neumějí 
chovat a zadruhé už několikrát dokázali kempovat s dost velkou vlastní zásobou na vrcholu bez toho, aniž by tam 

bylo něco takového v provozu.  Sám jsem byl u toho, když se tam likvidoval gril. Škoda.  A přitom je tam krásný 
bivak na dvě obytné buňky. Za krásné ukončení a přečkání coronaviru chci poděkovat kamarádovi Davidovi, 
se kterým jsem se dělil o zážitky, jako třeba při poslední jízdě, kdy při sjezdu s Knajpy jsem si nepřipadal jako 
lyžař, ale spíše jako nějaký lodivod, který musí začít brzdit 50 m před zatáčkou na to, aby zatočil, ba dokonce za-
stavil.  Několikrát jsme si říkali, že nyní se tu nemůžeme vyrakvit, neboť bychom byli za exoty. Nechtěli jsme, aby 
nás někdo z horské kolem půlnoci hledal na horách. Tak si myslím, že pro Šišky, Léňu či Páju, ale i pro ostatní drsné 
Krušnohorce pohoda a pijánko. A o tom to je, zdar! 

                                    *JizerskoKrkonošskýKrušnohorec Pepino z hor*  
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Králický Sněžník - Rychlebské Hory 
květen 2021 

Doba kovidová je podivná. Zavřeli mě v hranicích státu, který se chlubí nejvyšším vrcholem 
ležícím v sousední zemi. A jehož reálně nejvyšší kopec má něco málo přeš 1550 metrů. A to 
všechno jenom proto, že Praotec Čech byl věkem zmožený pán, který z posledních sil vylezl na 
Řípu a trefil ho šlak. Ten zbytek o mléku a strdí si Jirásek vymyslel. Po něm přišel další, co 
rozložil monarchii, takže už nemáme Alpy. A po něm přišel další, který rozložil i to co zbylo a 
od té doby už nemáme ani Tatry. Nu což. Aby mě taky šlak netrefil, opráším aspoň časem 
zašlý plán na Rychleby a Králický Sněžník. To je poslední pohoří, které jsem u nás ještě ne-
prošel. 
 Wandr začal zvláštně. Od jara se potýkám se zubem, který si začal žít vlastním životem 
a ani konzilium chomutovských zubařů si s ním pořádně nevědělo rady. No a takhle v jedenáct 
v noci na biwaku se při večeři ozvalo křup a čtvrtina zubu byla v haj…. Ještě  že mám s sebou 



 

 

MANTANA 02/2021 http://www.horoklub.cz Strana 7  

osobního lékaře. Aby nedošlo k mýlce, není to psychiatr, je to veterinář. Jirka vzal peán a na 
retrívrech nacvičeným grifem problém se zubem vyřešil.  
 Ráno jsem se vydali přejít podkovu Kralického Sněžníku. Na naše poměry je to velmi 
pěkný trek. Žádné široké cesty, panelky, štěrk. Po celém hřebeni jenom úzká pěšinka přes ko-
řeny a rašelinu. Paráda. Cestu kazil pouze na začátku dojem ze stezky v oblacích. Tenhle 
„skvost“ až postaví na Klínovci to tedy bude nářez…. Ze Sněžníku jsem pak přešli druhé 
rameno podkovy přes Klepáč zpátky k autu. 

 
 Ráno jsme přejeli za Ramzovou do jakési dědiny, kde staví vlak. Vlakem jsem přejeli za tři 
čtvrtě hodiny do Žulové, abychom se pak mohli dva dny vracet k autu. Cesta na hřeben je do-
cela opruz. Vesnice od nádraží až k úpatí hor nám ukrojila 3 hodiny. Dolní střední horní a pořád 
asfalt a vedro. Na konci dáme oběd a pak nás čeká výšvih na hřeben. Konečně zas následuje 
pěšinka mezi hraničními kameny, nahoru dolu přes jednotlivé vršky. Večer jsme sešli dolu a 
chtěli jsme zakempovat pod Sokolími skálami. Leč ve srubu už bydlela parta zastydlých rock-
erů a atmosféra nebyla k nám zrovna přívětivá. Tak jsem se po krátké poradě sebrali a šli 
jsme zpátky na hřeben najít jakousi loveckou chatu. A dobře jsme udělali. Voda tam byla, per-
gola, stůl, lavice, ohniště. Co víc jsme si mohli přát. Ráno jsme přešli Smrk, nejvyšší toť kopec 
Rychleb. Nápadně mi připomínal Macechu. Podle navigace jsme zjistili, že to uprostřed lesa je 
ono. Našli jsme tedy ten smrk, co je na Smrku nejvýše a šli jsme zas dolu cestou přes lesní bar 
k autu. Lesní bar je zajímavé místo. Pivo, limo, ohniště, chleba, klobásy, vařiče, čaj, kafe, 
oplatky….a k tomu ceník připíchnutý na zdi a kasička.  
 Jako pěkné to bylo. Ale když to nemá aspoň dva a půl, tak to není kopec….   

*Ota Pavlas* 
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HochalpenstrasseHochalpenstrasseHochalpenstrasse   

V roce 2011 jsem sjížděl autem od Grossglockneru od vyhlídky Císaře Franze-Josefa k vstupní 
bráně ve Ferleitenu. Tehdy jsem byl z této trasy nadšen a slíbil jsem si, že si to jednou přejedu 
na kole. Jak to tak bývá, roky a děti přibývají a možnosti tréninku jsou čím dál mizernější. Po 
čtyřicítce jsem si řekl, že už není na co čekat a bylo by dobré přestat snít a začít realizovat. 
Ovšem, když jsem se podíval na skutečný profil trati a skutečnost, že se musím dokázat vrátit 
do místa startu, tak jsem přehodnotil svůj cíl tak, že od Ferleitenu 1151m pojedu do nejvyššího 
místa Hochtor 2567 m. I se zpáteční cestou je to potom cca 2000 výškových metrů směrem 
nahoru. Sklon je potom vyloženě smrtící, kdy je průměr 12 procent. A to už je pro málo tréno-
vaného člověka dost. Aby měl výlet mimo romantického pojetí i sportovní hodnotu, tak jsem 
oslovil kamaráda z Prahy Karlose Šturma, který má nejen zdravé ambice, ale také dynamit v no-
hách. Ten se ani nezamyslel a okamžitě mi na akci kývl s tím, že pojedeme 21. 6. Sice jsem byl 
rád, že mám skvělého parťáka, ale o to kratší čas na tréning. Tedy jsem se rozhodl, že nové ko-
lo s těžšími převody nechám doma a vezmu s sebou osvědčené horské kolo s přívětivějšími pře-
vody a udělám si z toho výlet "na pohodu".  
 20. 6. jsem dojel do Prahy, kde jsem zanechal auto a přemístil jsem se ke Karlovi. Kamarád 
to odřídil až do Ferleitenu, kde jsme se umístili na parkovišti. Hospody byly zavřené, tak jsme 
si udělali fazole a vytáhl jsem rezervní pivo. Měli jsme vše, co potřebujeme, hned vedle tekla 
říčka Fuscherache, kde jsme se vyšplouchali a ještě nám ochladila pivo. Večer jsme prokecali. 
Já jsem se uložil pod stříšku na dětském hřišti a Karel zůstal na trávě u auta. Ačkoliv jsme byli 
od sebe vzdáleni asi 100m, tak jsme se ani jeden moc nevyspali, protože nás v noci vyděsily zvu-
ky, které mě vytáhly ze spacáku. Došel jsem k závěru, že se kolem potuluje smečka vlků. Říkal 
jsme si že ale dobrý, neslyším jejich vytí, tak je to asi blbost. Po chvíli ovšem přišlo i to vytí. V 
pět jsem byl již na nohách a chystal věci na výlet. Kousek od nás zaparkoval Rakušák, kovaný 
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cyklista. Slušně jsem ho pozdravil, ale on mě dost ignoroval. To jsem si pomyslel, že ho Karel 
na kole vrátí mezi obyčejné smrtelníky. Karlos si dal ke snídani plechovku tuňáka s nějakým 
mlékem. Nad kombinací jsem se trochu pozastavil, ale parťák se tvářil celkem přesvědčeně. 
Kolega z Rakouska šlápl do pedálu a přejel branku určenou pro cyklisty. Po nějaké době jsme 
vyrazili s Karlem, udělali jsme nějaké fotky a hned od brány se začíná silnice napřimovat. Já a 
Karlos bychom unesli srovnání s Budem Spencerem a Terencem Hillem ve filmu Jestli se roz-

zlobíme, budeme zlí. Já, pohánějící plážové vozítko s poklidným úsměvem na obličeji a parťák 
za slovo vzatý sporťák, nedočkavý, kdy už vyrazí. Přesto se mnou kolektivně krátký úsek jel. 
Když jsem mu dal zelenou, tak jen po silnici vypálila rajechtle a já ani nestačil fotit. Myslel 
jsem, že takové tempo nemůže nikdy vydržet. Jak jsem se mýlil. Já jsem zatím ukrajoval výš-
kové metry a kochal se krajinou kolem. Zejména jsem si užíval výhled na Wiesbachhorny. Čím 
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jsem byl výše, tím se kolem častěji objevoval sníh a také více vrcholků. Nicméně teplota byla 
přívětivá. Cestou jsem potkal i pramínek vody, tuším u Gasthofu Piffkar. Postupem času se na 
silnici objevovalo více motorek a aut. Moc jsem se neflákal, po 900m výškových metrech už mi 
tuhly nohy, ale cíl byl jasný. Určitě jsem to chtěl dotáhnout na Fuschertörtl 2340m. To se mi 
po 3 a půl hodinách zadařilo. Jedná se o vyhlídkové místo, odkud je vidět na obě strany svahu, 
takže je na co koukat. Kolem 10.00 hod. už zde panoval čirý ruch. Spousta cyklistů toto místo 
považuje za cíl své cesty. Šel jsem na polévku a pivo a kochal se výhledy. K tomu, abych dojel do 
nejvyššího bodu Hochtor se musí pěkně prudce sjet a opět nastoupat asi 300 metrů.  

To se člověku už moc nechce, když ví, že nazpátek musí opět to samé vyjet. Právě v tomto 
zpětném stoupání jsem zahlédl známého Rakušáčka, jak poslední metry dost bojuje. Tak jsem 
tak přemýšlel, kam až asi dojel. Mému rozjímání dal tečku Karel, který mi volal od Hochtoru, že 
se potkáme na cestě, ať vyrazím. S plným bříškem jsem tedy hned vyjel. Po chvilce jsme na se-
be narazili u tunelu Mittertörlu. Křičí na mě, jak se cítím, tak odpovídám: "Bolí mě nohy, prdel a 
chce se mi blejt, ale je to super!". Je vidět, že i parťák toho má dost. Ptám se ho na Rakušáka, 
tak mi říká, že když mě opustil, tak ho po chvíli dojel. Karel čekal, jestli se k němu připojí, ale 
asi na něj bylo tempo moc rychlé. Takže ho nechal v prachu za sebou. To mě škodolibě pobavilo. 
Každopádně úvodní kopec asi 1300m vyjel Karel za hodinu a na vyhlídce France Josefa byl asi za 
2 a půl hodiny. Pro mě neuvěřitelné a sportovní cíl zájezdu byl splněn. Karel to shrnul slovy: 
"Jestli tvrdí, že nedopujou, tak dopujou, č...i!" Samozřejmě mluvil o profi závodnících. Já už 
jsem se po rozloučení v poklidu dokochal až k nejvyššímu bodu a tím splnil i svůj cíl. Bylo na ča-
se, protože doprava poměrně zhoustla. Pomalu jsem zvládl i závěrečné stoupání a vydal se opět 
celým svahem dolů. To se ovšem ukázalo taky jako oříšek, kdy jsem sjížděl přes hodinu. Musel 
jsem po pár stovkách metrů vždy zastavit a zchladit brzdy. Kdyby se mi něco s nimi stalo, tak 
by to bylo fatální. Okolní svahy berou dech. Každopádně jsem kolem 13.00 hod. dojel zpátky k 
autu a dost jsem si oddechl. Karel chrápal na trávě a trávil právě prožité kilometry. Byl nadšen 
a já taky. Celá ta cesta stála za to. Kolem 14.00 hod. jsme se vydali směrem domů, kterého 
jsme dosáhli v noci.             *Blahouš Kluc* 


