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Plombergstein 
24. – 26. 6. 2022 

Dešťový panáček se vypravil na výlet a nečekalo ho nic menšího, než tornádo. Upřímně, tornádo bylo 
v Německu a zřejmě již zeslabené, nikoliv však bezzubé, přešlo přes jižní část Čech, kde jsem právě pro-
jížděl s Karlem Šturmem. Přívaly deště byly tak silné, že jsme zastavili v Kaplici a přespali na sportovně 
laděných sedačkách v autě. Ráno se stále mračilo, ale já si vážím každého výletu, takže jsme pokračovali 
ve směru na Salzburg, až jsme odbočili z A1 k jezeru Wolfgangsee. Skály na Plombergsteinu byly pro-
chcané, takže jsme zvolili výlet na nedaleký kopeček Zwölferhorn 1521 m s převýšením cca 1000 m. Před 
tím jsme se však utábořili v luxusním kempu za dobrý peníz  Wolfgangblick v nedalekém Abersee.  Po 
jídle jsme se povláčeli strmou, ale pěknou cestou na Zwölferhorn, odkud jsou krásné výhledy na všechny 
strany. Večer následovala pěkná válečka u jezera v kempu. Tomu nebylo co vytknout. Super voda, pivko 
v ruce a pěkné výhledy. Jen kdyby ten Karlos furt nezařezával...  

Ráno jsme si přivstali v 06.00 hod. Kolem 07.00 hod. jsme už vyráželi a pospíchali do městečka Sankt 
Gilgen. Na parkovišti už bylo dost aut, takže jsme trochu uháněli k nástupu cesty Roberto 4+/5-. Každo-
pádně v 08.00 hod. jsme nastupovali do cesty. Jedná se o perfektně jištěnou cestu vedenou pod stromy, 
což je v horku, které panovalo, výhodou. Až poslední délka, která je společná s cestou Taxus, pražilo 
slunko. Vápno je neoklouzané a bylo pouze místy mokré. Každopádně za dvě hodiny jsme měli vylezeno 
(psáno 2,5 hod.). Z vrcholu jsme se opět pokochali výhledem a pak lesní cestou sestoupili k autu. Násle-
dovala jen koupačka a cesta domů. Výlet to byl povedený a můžu tuto oblast doporučit pro pohodáře.  

*Blahouš*  

Resumé: Oblast Plombergstein, cesta Roberto, obt. 4+/5-, délka 260 m, 2,5 hod., parádně zajištěno, 

v hodinách jsou smyčky. Dojišťovali jsme pouze smyčkami. Lano 60 m jednoduché. Helma. Přístup 20 

min. Sestup 0,5 hod. Topo na netu.  

ÚVODNÍK 

Himmelhergot donr wetr krucajs ele-
ment! To byla zase doba, než jsme se 
dokopali slepit další číslo našeho sa-
mizdatu, co? A není to jen naše Manta-
na, co se vleče jak závodní šnek. Kdysi 
dávno mi totiž naskočil v hlavě nápad, 
pojmenovat nějakou novou věž tady u 
nás v příhraničí poněmčelým názvem, 
protože naši němečtí sousedé ty naše 
kvaky docela pravidelně navštěvují. A tu 
se mi náhle vybavilo zlidovělé klení 
Trautenberka z cyklu Krkonošké pohád-
ky a název „Himmelhergotspitze“ byl na 
rázem na světě. V duchu jsem se tlemil 
představě, jak si němci budou ťukat na 
čelo, až na to budou koukat ve vrcholo-
vé knížce. Název jsem tedy měl docela 
parádní, ale najít k němu věžku hodnou 
této pocty trvalo celých 10 let. Né že 
bych ji intenzivně hledal. Prostě jsem na 
ni loni náhodně narazil. S radostí jsem ji 
ověnčil cestami ze všech stran a pak mi 
skoro další rok trvalo osadit vrcholovou 
knížku. (Poznámka pod čarou: Jestli já 
jsem se nenakazil od Párka?) Nyní již je 
vše, jak má být a věžka je připravena na 
nápor místních i přespolních kvakerů a 
sběračů horezdarů. Jen bych chtěl upo-
zornit, že Letoš vrcholovku zaklopil ka-
menem ve spáře na polici v údolní stěně 
tak, že její nalezení má prametry střed-
ně obtížné kešky. A těm, kterým se to 
podaří, bych rád touto cestou vzkázal, 
že šetřit místem při zápisu do vrcholov-
ky opravdu nemusí. Její zaplnění očeká-
vám někdy kolem r. 3015. Málem bych 
zapomněl napsat kudy tudy k tomuto 
kvakerskému skvostu. Věžka se nachází 
v horní části Prunéřovského údolí, zhru-
ba 700m za osadou Grunt (ve směru 
Celná, Výsluní). Vystupuje ze strmého 
svahu cca 100 m nad cestou vinoucí se 
podél pravého břehu potoka. Nabízí 
kupodivu pěkné lezení v relativně pevné 
skále. Bližší info najdete na webu  Kruš-
nohorská kvakerské sekce. 
 

PS: Lezte, pište, radujte se, o zážitky 
podělte se! 

*LdS* 
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Elbsandstein 

Kinderwanderung 
duben 2022 

Po vyjasnění si, kam to vlastně jedeme 
(Jirka totiž po přečtení „Elbsandstein“ 
došel k závěru, že jedeme zas do Alp, 
protože je to německy) se scházíme na 
parkovišti u lesa za Cunnersdorfem. Doma 
jsme pobrali každý nějaké to pézetko, 
takže jsme na moje akce v nezvykle hoj-
ném počtu 3 dospělí, 4 děti, 1 černý pes a 
1 plyšový kočka. Některá dítka dostala za 
účast slíbeno v každé vesnici nanuka, 
avšak už jim nikdo nesdělil, že během 
našeho 4denního putování potkáme jenom 
jednu vesnici, poslední den, kilometr od 
auta a není v ní obchod. 

 Trasu po německé straně Lab-
ských pískovců jsem pečlivě volil tak, 
abychom 4 dny opravdu nepotkali civiliza-
ci. Jediná vymoženost byly noclehy na 
trekingových chatách. Ty mají soukme-
novci dobře vymyšlené. Staré lovecké 
nebo pohraniční boudy upravené pro 
nocleh. V každé společná noclehárna, 
společenská místnost s krbovkama, dřevo, 
kompostovací WC. Ze střechy se sbírá 
dešťovka do barelu. S pitnou vodou je to 
místy trochu problém, ale nikdy to není 
dál než 700 metrů. Platí se předem za-
koupenými trekovými lístky. My, lístky 
nemaje, vhodíme do schránky vždy pří-
slušný obnos ve valutách. 

 Cestou od aut s potěšením zjišťu-
ji, že ačkoli mám s sebou nejvíce dětí, psů 
a kočků na osobu, nemám největší kletr :-). První noc trávíme na chatě Haselmausbaude. Pak pokračujeme přes Großer Zchirnstein ku stát-
ní hranici a podle Staatsgrenze na Granzbaude. Zchirnstein je pěkná stolová hora s nádherným výhledem na Děčínský Sněžník a prakticky 
celé České Středohoří a Labské pískovce. Dáváme tam oběd. Docela mě baví pohled na Lukáše, který dlabe z ešusu, aniž by pustil plyšové-
ho kočku z podpaží. Dvoudenní cesta podél hranice je asi to nejlepší z celé akce. Pěšina vinoucí se uprostřed lesů přes hory, doly, kaňony a 
potoky. Velice podobná hřebenovce na Rychlebách. Další den končíme s pochodem podél hranice. Už dopoledne nás potkala velice nemilá 
událost, došel rum. Po obědě u Fuchsteich přecházíme na Rotsteinhütte. 

 Na chatu jsme došli poměrně brzy odpoledne. Mě už začíná zase bolet koleno, tak nedělám víceméně nic. Jirka s Tomášem začnou 
z nudy vylepšovat místní zdroj vody. Voda jen tek vytéká pod pařezem, špatně se nabírá, tak vyrobili pěkný žlab. Pod žlab se dá postavit 
flaška a hned se nabírá lépe. Po večeři je snaha zahnat pézetka do spacáků. Leč na chatě se v rohu u stropu vyrojili mravenci s křídly. 
Lukáš z toho má srandu. Všichni ostatní se navzájem přesvědčili, že mají z mravenců hrůzu a v chatě spát nebudou. Tak začne koloběh 
přesvědčování a vysvětlování, že mravenci nic nedělají a hlavně, že v ložnici vůbec nejsou. Bez rumu velice psychicky náročná situace. Když 
už se Jirkovi podaří děti uklidnit a vysvětlit jim, že mravenci v ložnici nejsou a nevlezou tam, začne Lukáš pobíhat s baterkou kolem dveří, 
svítit na zem a počítat mravence na podlaze. A má z toho srandu. A je to zas v háji. Prohledáváme všechny kapsy kletrů, jestli jsme přeci 
jenom někde nezapomněli aspoň trochu rumu. Jirka obrací placatku, jako že v ní nic není a my sledujeme s výrazem čirého zoufalství, jak 
poslední 4 kapky rumu padají k zemi a vpíjí se do jehličí.... Lukáše jsem zahnal do spacáku a poměrně rychle usnul. Po něm jsme zahnali 
zbytek dětí i mravence. Já se jako obvykle ukládám k spánku pod hvězdami vedle Terezy. Psi do chat nesmí, tak s ní biwakuji venku. 

 Poslední den nás čeká přechod hřebene Katzensteinu. Je tam parádní rozhledna a spousta lehkých lezeckých příležitostí, tak se 
děti vyřádí. Dole u vesnice mám vyhlídnuté místo u pramene v lese na oběd. Leč na prameni sedí harvestor a kolem je bahno a holoseč. 
Lesník mi vysvětluje, že tudy ne a ukazuje mi cestu přes vesnici. Odsouváme tedy oběd až k autu. Nálada v mužstvu klesá. Při posledním 
kopci se už začíná schylovat ke vzpouře. Dávám pauzu a vyndávám pytlík gumových medvídků poslední záchrany, balík věnečků a tatranky. 
Situace se uklidňuje, vzpoura zažehnána. Poslední kilometr sice pézetka pořád brblají, ale louku nad parkovištěm seběhnou tryskem a 
s úsměvem. Sil mají ještě dost :-). 

 Akce po vzoru expedice Ydykseb skončila a já mířím na operaci kolene :-/ 

*Ota Pavlas* 

Foto z akce  zde: https://eu.zonerama.com/OtoPavlas/Album/8361117  
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Kalymnos 2022 
Když už je člověk 
na jednom místě po 
dvanácté, tak asi 
nelze očekávat nic 
moc nového.  Takže 
co říct k našemu 
letošnímu zájezdu 
na Kalymnos?  
Oproti loňsku, kdy 
jsem tu byl sám jen 
s Alenou a Štěpá-
nem Havelkovými, 
to byla letos mno-
hem větší zábava, 
protože nás jelo 
dohromady dva-
náct.  Já jsem byl 
tentokrát 
s Maruškou i Fílou, 
přidali se i kom-
pletní Bandasky, 
opět Havelkovi, 
také brácha Mates 
s Terkou a Jarča 
Štejnarová.  Za-
brali jsme tím pá-
dem celé horní pa-
tro v Mary Popi a 
ještě jeden dvou-
lůžák o patro níž.  
A jelikož nás bylo 
tolik, tak jsme se 

každý večer scházeli na některém z balkónů u vína, pozorovali úžasný západ slunce a probírali všechno možné i 
nemožné.  A aby to nebylo fádní, tak jsme si párkrát udělali večerní mejdan pro změnu u bazénu nebo na pláži J. 
  Prostě by to byla pohodová dovolená, kdyby člověk nemusel ráno vstávat, aby stihnul dopolední stín 
v lezeckých sektorech, jelikož jsme kvůli dětem tentokrát jeli na přelomu června a července.  Naštěstí k nám 
bylo počasí přívětivé.  Zatímco v Čechách v tuto dobu panovaly tropické teploty, na Kalymnosu bylo přes den pří-
jemných 28°C a v noci 24°C.  Tím, že dost foukalo, nám bylo v některých sektorech ve stínu párkrát i chladno. 
 Jak už je mým zvykem, opět jsem se snažil lézt jen cesty, které jsem ještě nikdy nelezl, což se mi kupodi-
vu stále dařilo, protože je tu neskutečné množství cest v mnoha sektorech.  Abychom se dostali i do vzdáleněj-
ších sektorů, měli jsme půjčené tři skůtry, na kterých jsme se dle potřeby střídali.  Je to sice poměrně drahé 
(půjčení silnějšího skůtru o objemu 125 ccm stojí  15 Eur/den, což je stejná cena, jakou platíme za osobu a noc 
v Mary Popi  na dvoulůžáku), ale člověk si zase může dojet kam potřebuje a kdy chce.  Benzín už letos stál 2,74 
Eur/litr, zmrzlina u Itala 3,5 Eur a točené pivo také tak.  Kupodivu taxík z letiště do přístavu stál obvyklých 15 
Eur, pomalý trajekt 7 Eur a rychlý 10 Eur.  Ale jinak všude panovala obvyklá pohoda, zejména v našich oblíbených 
restauracích  (u Fatolitise, Panose, v Arginontě i v Palionnisos …). 
 Jelikož Šiška se z pracovních důvodů musela vrátit domů dříve, lezla každý den jako šílená, aby tento han-
dicap dohnala.  Za 10 dní vylezla krásných 2000 lezeckých metrů a my jsme tak měli zbytek zájezdu  co dohánět.  
Zbylých pět dní bez Šišky sice už nebylo ono, ale hned jsme si našli jinou oběť, do které jsme se mohli strefovat 
svými nejapnými vtípky (promiň Raduš, vlastně Jaruš J).  Ale jinak to byla naprostá pohoda a těch 18 dní uteklo 
jako voda.  Tak snad to příští rok vyjde zase. 
 *Jířa* 
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Kecy nemaj cenu 
28. 5. 2022 

Na začátku každé akce je nejdříve oduševnělá myšlenka. V mém případě se spíše ale jednalo o hec. Tak mi tak kaž-
dý meldoval, že už nemám postavu jako Belmondo, až jsem vyhlásil, že uspořádám závod, abych dokázal, že se mění 
jen postava, nikoliv výkonnost. Samozřejmě v tom byla velká dávka humoru, ale z hlavy jsem myšlenku na závod už 
nedostal. Vzpomněl jsem si na minulý ročník přejezdu Krušných hor na kole a perfektní atmosféru, kterou vytvořila 
skvělá parta. Zase jsem to chtěl zažít. 

A tak vznikl závod „Kecy nemaj cenu“, kde byly dány tři disciplíny, které by měly být horolezci blízké a to jízda na 
kole, běh a vylezení jedné cesty na písku na prvním konci. Závodník měl prokázat nejen sportovní výkonnost, ale i 
orientaci v terénu, psychickou odolnost a všestrannost. Čas se neměřil, jen umístění a z toho vyplynuly body. Samo-
zřejmě hrozilo, že by se kvůli počasí neuskutečnila disciplína lezení na písku, a tak jsem určil náhradní disciplínu 
„přednes tklivé písně na jakýkoliv nástroj“. Někdo by mohl namítnout, že závod nebyl spravedlivý, neboť nebyly 
určeny kategorie a každý jezdil na tom, co měl po ruce. Pointa však je v tom, že každý by měl především závodit 
sám se sebou a ostatní jsou jen pro umocnění zážitku. Kdo se pobavil, ten vyhrál. Každopádně bodován byl pouze 
ten, kdo se zúčastnil všech disciplín. Pro toho, kdo by porušil pravidla, jsem měl připravenou zvláštní cenu VOSLA, 
kterého jsem po nocích doma modeloval... a k tomu přívěsek pro každého. 

Ono se řekne závod, ale chce to vymyslet trasy, pozvánku a splašit ceny. Takže jsem si trochu ušil bič, ale co, kaž-
dá sranda něco stojí. Myslel jsem, že se s většinou uvidíme až na startovní čáře, ale spousta lidí dorazila k Atomovi 
v Tisé už v pátek a významně mi pomohla se dřevem. Pak jsme seděli u táboráku a povídali si historky a vtipy až do 
noci. Atom opět perlil se svými plastickými vtipy. Kytaru vytáhl Dick až po půlnoci, kdy skoro všichni odešli spát. 
S Easym jsme mu dělali křoví, ale vydržel jsem to jen do 01.00 hod. 

Ranní déšť rozséval vláhu a to i na Easyho, který se válel u ohně. Chvíli jsem myslel, že je mrtvý. Naštěstí při závo-
dě dokázal, že je živý až až. Kvůli dešti jsme tedy na žádost ostatních odsunuli start na 09.30 hod., což bylo 
šťastným rozhodnutím. Start byl u Refugia. Parta se skládala z Radky, Háši, Šišky, Páji, Renči, Jardy Bábovky, 
Karlose, Honzy, Easyho, Dicka, mě a Atoma se Kačekou, která mě překvapila svým entuziasmem. Jířa fotil a čest 
se zahájením startu připadla na předsedu Letoše. Tři, dva, jedna teď a vlítli jsme do okruhu o délce cca 12,6 km 
s převýšením cca 230 m, který vedl do Rájce, u Zátiší se zahnulo po červené na Petrovice a z Petrovic opět do Ti-



 

 

MANTANA 01/2022 http://www.horoklub.cz Strana 5  

sé. Asi nikdo nemůže tvrdit, že to byly po tom dešti lehké kilometry. Krásný technický úsek vedl právě od Zátiší, 
kde jsem několikrát zastavil kvůli chatařům. Asi v polovině tohoto úseku kolem mě prolétli Karlos s Jardou, kte-
rý honil Karla až do cíle. Já si sliboval, že je snad doženu, ale v půlce kopce v Petrovicích mě čapla taková křeč 
do lýtka, že jsem v podstatě zastavil. V tu dobu mě předehnali Radka s Dickem a než jsem se probral z bolesti, 
tak už našlápli do strmého kopce z Petrovic. Měl jsem co dělat, ale nakonec jsme přijeli k pítku u Refugia spo-
lečně s Radkou. Postupně dojížděli ostatní. Když začal déšť, tak jsem vyhlížel  Atoma s Kačenkou, ale ti se za-
tím schovali v autě u Letoše s Jířou, kteří povzbuzovali závodníky nad Petrovicemi. Nakonec dorazil i zbytek a 
přesunuli jsme se do tepla Refugia, kde jsme se posilnili polévkou a panáčkem. Už v tu chvíli jsem viděl u ostat-
ních nadšení a věděl jsem, že ten můj výmysl dopadne dobře. 

 

Na chvíli jsme se přesunuli na chatu, abychom se převlékli do suchého, a než se závodníci probrali, už jsem je 
v 13.00 hod. tahal na běh. Opět ronilo a opět byl trochu odklad, ale při výběhu už nepršelo. Početná parta se 
opět jala dohnat Karla, ale ten jim nedal nic zadarmo. Já jsem se rozbíhal pomalu a se mnou Filip Šťastný a Da-
vídek Bandasů. Trasa opět vedla na Rájec, ale tentokrát u Zátiší vpravo a na rozcestníku po žluté k Turbáze. Pak 
se sbíhalo do Tisé, další cesta vedla podél skal až k Refugiu. Celkem 115 m převýšení na 6,7 km. Držel jsem si své 

tempo a v dálce viděl Honzu, kterého jsem si dal za cíl dohonit. To se nakonec povedlo, ale hlavně mě překvapil 
Filip, který se sice vyhnul disciplíně s kolem, ale celou dobu se mě držel. Na špici mezi tím byl lítý boj mezi Kar-
lem, Easym a Jardou. V závěsu za nimi Radka se Šiškou. Skvělý výkon! Po doběhu byla vidět únavička, ale taky 
pohoda. V Refugiu jsme se nacpali hambáčem. Většina z nás se šla v té zimě vykoupat do Kačáku, a pak jsme se 
sešli u ohně u Atoma. 

Teď, jak to vymyslet s třetí soutěží?!  Lezení kvůli počasí padlo a byl na řadě přednes tklivé písně. Nakonec 
jsem z toho vybruslil tak, že přijeli noví nadšenci na večírek, takže jsem porotováním pověřil Bohuňkovi, Svinaří-
ky, Jířu a Letoše. Sice se asi nikdo moc nechce předvádět, ale nakonec to byl celkem kotel, u kterého se snad 
každý bavil. Lítaly vzduchem básničky, alkoholické písničky, seriózní písně, ale nejvíce zaperlili první tři: Pája ve 
svém úboru školačky s písní „Pec nám spadla“, Péťa Šiška se svým textem na horolezecké téma, Jarda 
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v šatičkách, který se konečně naučil na kytaru. Musím pochválit Davídka, který bravurně zazpíval. Jen jsem nevě-
děl, co udělat s introvertem Karlosem, který vyhrál předchozí disciplíny a jistě by vyhrál i lezení. Za každou cenu 

nechtěl nic předvést, takže to bylo na vyhazov. Nakonec jsem z toho vyšel tak, že mu porota udělila jeden bod 
z jedenácti vtipně za „tklivý výraz“. I tak jsem chtěl ulehčit druholezcům, že by dostali jeden bod, aby se kvalifi-
kovali při lezecké disciplíně, takže jsem měl čisté svědomí. Konečně bylo udílení cen. První tři v pořadí Jarda Bá-
bovka, Karel a Šiška se mohli těšit z tašky plné uzenin z Výsluní, které jsem si nechal přivézt od Easyho. A dále 
našli v tašce tričko s logem závodu, které jsem nechal vyrobit pouze pro tento účel. Dětem jsem za účast rozdal 

laskominy a konečně jsem si už mohl v klidu sednout a nechat plynout zábavu. Já sám to, co následovalo, hodnotím 
jako nejlepší večírek za posledních pár let. Bylo slyšet několik kytar, Květa s houslemi, Danek hasič s harmonikou, 
děvčata a děti s tím, co našly. Ve mně se rozléval pocit, že snad nikdo není zklamaný z průběhu, každý se pobavil a 
naše parta se zase trochu stmelila. Takže i já jsem vyhrál a budu z toho pocitu zase nějakou dobu žít, než si zase 
vymyslím něco jiného. 

 Chtěl bych poděkovat všem, kteří si to přišli užít a podpořili i v takovém počasí mojí myšlenku. Zvláštní po-
děkování patří Dádě a Atomovi, kteří nám vytvořili důstojné zázemí. Děkuju a snad někdy příště! 

*Blahouš* 
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Hinterer Brochkogel 3628m + Petersenspitze 3482m 
březen 2022 

Po rozcvičce na Kitz-
steinhornu jsem se posunul k 
dalším cílům. Ráno na parko-
višti v Pitztale obvyklá sklád-
ka materiálu. Hledám, hle-
dám....a nenacházím. Ani ne-
chtějte vědět, co zůstalo 
doma v garáži :-D. No nic, 
jdem na lanovku. Co nemáme 
nebudem potřebovat.  
    Lanovkou jsme se vyvezli 
až nahoru. Pak sjezd přes 
Mittelbergjoch na Taschach-
ferner. Nasazujem pásy a 
kolem pěkného séráčku stou-
páme zase kamsi hore. Man-
želky a pézetka jsou 550 
kiláků daleko, hory všude 
kolem náš, teploměr sice 
ukazuje -13, ale slunko hře-
je....Co víc si přát. Biwak 
jsem měl původně v plánu u 
sedla Mitterkarjoch, ale jak 
jde slunce kolem, Brochkogel 
sedlo zastínil už brzo odpo-
ledne. Tak zakládáme tábor 
přímo pod Brochkogelem, 
kam slunce svítí až do zápa-
du. Odpoledne jsme si vylezli 
na Petersenspitzi. Petersenspitze je zcela, ale opravdu zcela bezvýznamný vrchol v bočním hřebenu čehosi stejně 
bezvýznamného a bezejmenného. Ovšem jak je bezvýznamný, tak je krásný :-). Zcela pravidelná homole sněhu a 
ledu vyrůstající z okraje ledovce. Chvíli jsme šli na lyžích. Pak jsme našli sedélko kde jsme lyže vyměnili za mačky a 
pikle. Odtud se táhne k vrcholu firnový hřeben. Rozhledy paráda. Sjíždíme biwakovat.  Paráda. Jak začlo zapadat 
slunce začla padat i teplota. Při kopání biwaku jsme se sice zahřáli, ale pak už jenom postáváme kolem vařiče. Jak 
slunce zapadlo, teplota rychle klesla na -21. Ve spacáku pohoda.  
    Ráno vyrážíme na Hinterer Brochkogel. Kopec je to sice význačný, předposlední co mi chybí do Top 10 Rakouska. 
Ale jinak je to hromada zmrzlého kamení jako každá jiná. Sedlo, skalnatý hřeben se sněhem, závěrečná firnová 
pasáž a vrcholová mulda. Petersenspitze byla hezčí....Sjíždíme k biwaku, balíme věci a jedem pod sedlo Mittelber-
gjoch. Pod sedlem vaříme kafe, polévku a rokujeme kudy dolu. Původní teorie byla vystoupat na sedlo a sjet druhou 
stranou přes skiareál k autu. Ale Jirkovi se do sedla moc nechce. Sjezd dolu ze sedla byl na prd a výstup nebude o 
moc lepší. Tak nakonec volíme variantu sjezd ledovce Taschachferner a údolím Taschachtal na parkoviště. Lavinov-
ka je na jedničce, dvojce, co chtělo spadnout už spadlo. Sjezd ledovce byl OK. Na konci ledovce sjezd skalní roklí a 
traverz jenom na hrankách už moc OK nebyl. Moje koleno trpí a já úpím. Po 15km sjezdu parkujeme v místní Stube 
na dvě piva a závěrečný sjezd k autu. Jako mám toho tak akorát. Koleno jak baňu opravuji hrstí brufenu a jedem 
dom.Je úterý večer. Skialpy jsou prostě nejvíc. 
    V pátek jsem si dal s Honzou ještě Klínovec od severu. Nebylo to úplně tragické, leč koleno mě bolí. V pondělí 
jsem si dal Klínovec přes Neklid a Jáchymovskou. To už byl pěkně debilní nápad. Tímto se s vámi loučím, neb až se 
pan doktor vrátí z dovolené a já přijdu na kontrolu, tak mě rovnou zakope.... 
 
*Ota Pavlas*  
Všechny fotky z akce zde: https://eu.zonerama.com/OtoPavlas/Album/8267955> 
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Wildspitze 2022 

 
Na Wildspitze jsem byl poprvé s „CK Kozel“ v září 2019.  Když se na to zpětně dívám, tak jsem si to tehdy ani moc neužil, pro-
tože jsem v Chomutově nastoupil do auta, v noci někde po tmě vystoupil,  ráno vstal a došel na chatu, druhý den na vrchol a 
zpět na chatu, třetí den k autu a zase domů.   Až když mě letos oslovil Broněk s tím, jestli bych tam s nimi nejel znovu, a já 
se o to začal více zajímat, jsem zjistil, že Wildspitze je se svými 3 770 m n.m. nejvyšší horou Ötztalských Alp a rakouské 
spolkové země Tyrolsko a po Grossglockneru je to druhá nejvyšší Rakouska.  Nejsnazší cesta k ní vede z obce Vent, která se 
nachází v Ötztalském údolí, kde jsme již několikrát byli lézt s mládeží, protože je to kousek od Imstu. Najednou do sebe 
všechno pěkně zapadlo a já si řekl, že bych se tam měl vydat ještě jednou a více si to vychutnat. 

 Lubáno naplánoval termín na 17.-19.6.2022 a zeptal se, jestli nechceme vzít nějaké mládežníky.  Navrhnul jsem jim to a 
ono se jich kupodivu pár chytilo.  Celkem nás nakonec bylo deset, pro které Lubáno zajistil s dostatečným předstihem nocleh 
na chatě na páteční noc.  V týdnu před odjezdem se k nám ještě přidala Renča, která si místo na chatě už musela zajistit sa-
ma. 

 Abychom stihli na chatě večeři, která je spolu se snídaní zahrnuta v ceně ubytování, vyrážíme  z Chomutova v pátek ve 
4:00 hod ráno.  Ve skutečnosti o něco déle, ale to není podstatné.  Každopádně hned po opuštění města si Háša vzpomněla, že 
doma zapomněla stan.  Oznamuji jí, že co nemá, tak nepotřebuje a v klidu pokračujeme dál směrem k Chebu.  Tady tankujeme 
plnou nádrž i žaludky a po šesté hodině vyrážíme směrem k německé dálnici a po ní až do Rakouska.  Jelikož míjíme správný 
sjezd, neplánovaně se ocitáme v Imstu (to abychom tam letos neměli nezameškanou absenci, když už sem nejedeme na sou-
středění s mládeží) J.   Takřka přesně podle plánu dorážíme v jednu hodinu na parkoviště u lanovky ve Ventu, které je skoro 
úplně plné.  Naštěstí přichází místní výběrčí a navádí nás na volné místo za stodolou.  To chudák ještě netuší, že za chvíli při-
jede Lubáno dalším autem, které tam musíme také vmáčknout.  Pro Anežku, která přijíždí třetím autem ze Švýcarska, se na-
štěstí mezitím uvolnilo jedno místo uprostřed parkoviště.  Všichni se tak úspěšně scházíme ve výchozím bodu této „expedice“, 
přebalujeme věci a v půl třetí vyrážíme směrem k chatě Bresslauerhütte.  Já s Renčou jedeme lanovkou aspoň do mezistanice 
ve výšce 2 354 m, protože druhá sekce lanovky ještě nejezdí, ostatní vyráží hrdinsky pěšky už z údolí (1 890 m).  
Z mezistanice je to k chatě ještě 1,5 hod, tak na ostatní nečekáme a vyrážíme s Renčou napřed.  Na chatu ve výšce 2 844 m 
přicházíme podle předpokladu po čtvrté hodině.  Hned si dáváme rádlera, který nám i za cenu 5 Eur dost chutná, Renča přidá-
vá i dortík, aby měla na zítřek dost energie.  Těsně po páté hodině přichází jako první Broněk a po něm postupně dochází i 
ostatní.  Na recepci platíme ubytování (s polopenzí je to cca 50 Eur) a jdeme se ubytovat.  Oproti minule přibyly na společné 
noclehárně přepážky mezi jednotlivými matracemi, což vypadá dost vtipně.  Vracíme se raději zpět na terasu a dáváme si další 
pivo, kocháme se parádními výhledy a v sedm hodin se přesouváme do jídelny na večeři.  Vzhledem k pěkné předpovědi je cha-
ta dost plná, i když je to letos první víkend, kdy má otevřeno.  K večeři je polévka, hlavní jídlo si je možné vybrat ze tří mož-
ností a zákusek.  Pro jistotu si dáváme ještě jedno pivo, aby se nám dobře spalo. 
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 Ráno je možné jít na snídani buď v pět nebo v sedm hodin, tak volíme jako většina první možnost.  Docela dlouho nám 
trvá, než se sejdeme všichni, abychom si mohli jako celá skupina vyzvednout snídani, takže po páté hodině už je před námi do-
cela slušná fronta.  Nakonec ale všechno vychází, snídani dostáváme včas, na cestu si berme jen potřebné věci, zbylé nechává-

me na chatě, a v šest hodin velitelského času se scházíme před chatou, připraveni k výstupu.   Cesta vede od chaty hodně dlou-
ho údolím až na jeho konec, kam přicházíme zhruba za hodinu, už řádně zahřátí.  Tady začíná sněhový kuloár, kde je tentokrát 
znatelně více sněhu, než tu bylo tehdy na podzim.   Sníh je ale měkký, tak si mačky nebereme.  Oblékáme si sedáky, bereme 
helmy a ferratové sety a stoupáme jen v pohorách k začátku ferraty.  Po ní zhruba v devět hodin dolézáme na hřeben, za kte-
rým už je ledovec.  Tady vyndáváme z batohů i lana a navazujeme se na tři lanová družstva, ve kterých jdeme po ledovci až pod 
vlastní skalnatý vrchol, kam přicházíme zhruba v půl jedenácté.  Tady se odvazujeme z lan a každý sám zdolává poslední výškové 
metry po skalnatém hřebeni k vrcholovému kříži, kam přicházíme asi v 11:00 hod.  Čekáme, až budeme všichni a uvolní se místo u 
kříže, abychom si mohli udělat společné vrcholové foto, což se po nějaké době přeci jen daří.  Mezitím se posilňujeme 
z vlastních zásob jídla a pití.  Chvíli přemýšlíme, jestli nepůjdeme dolů druhou stranou hřebene, ale nakonec volíme raději zná-
mou cestu, kterou jsme přišli.  V půl jedné jsme zpět na ledovci, v půl čtvrté na chatě a před pátou ještě s Renčou stíháme po-
slední lanovku, která dnes jede do údolí.  Čekání na ostatní, kteří jdou opět pěšky, si krátíme doplňováním tekutin a zaháněním 
hladu.  Když přichází ostatní, balíme věci do aut a vyrážíme najít vhodný kemp někde níže v údolí.  Na druhý pokus nacházíme 
skvělý Naturcamping Kuprian v Hubenu.  Jelikož je pořád úplně jasno, někteří ani nestaví stany a raději si jdou vychutnat ne-
skutečně parádní umývárny a sprchy.  Potom si děláme společné posezení u aut, pijeme pivo a víno, probíráme dnešní den a do-
mlouváme si plán na zítřek.  Shodujeme se na ferratě u vodopádu, kterou nám doporučuje Broněk. 

 Po snídani balíme věci, přejíždíme do Umhausenu, odkud se jde kolem Ötziho vesničky k nástupu via ferraty Stuibenfall 
klettersteig.  U stolečku si oblékáme sedáky a ferratové sety a postupně přecházíme přes řeku po prvním lanovém mostě.  Ná-
sleduje pěší úsek lesem k další zajištěné části klas. A/B, potom je opět kousek pěšiny, po níž následuje opět skalní úsek klas. B/
C s parádním výlezem podél vodopádu pod vyhlídkovou plošinou.  Odtud je možné vylézt snadněji přímo nahoru nebo po lanovém 
mostu překonat vodopád v jeho nejvyšší části (klas. B/C), což všichni vítají, protože už je pěkné vedro.  Všichni se potom schá-
zíme na vyhlídkové plošině, odkud je krásně vidět sestupová cesta, vedoucí nejprve po schodišti a po té po visutém lanovém 
mostě, který překlenuje celé údolí.  Všichni jsou z ferraty i sestupové cesty nadšeni a děkuji Broňkovi za parádní výběr.  Potom 
už scházíme po pěšině zpět k začátku ferraty a dál k autu.  Balíme věci, svačíme a po poledni se vydáváme na zpáteční cestu 
domů. 
 Musím říct, že tentokrát jsem si to opravdu užil, takže díky všem za prima akci a doufám, že se zase potkáme někdy 
příště na nějakém jiném kopci. 
 *Jířa* 
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V Máchově kraji,rád na písku si hraji! 
A to doslova a do písmene. Rok se s rokem sešel a my se s Květou opět brouzdáme po písčitých cestách borovými 
háji od skalky ke skalce, abychom poznali nová místa, kde jsme ještě nebyli. Tentokrát nám padla do oka oblast 
Sosnová u České Lípy. Musím říct, že název Sosnová je naprosto výstižný. Kolem dokola, kam až oko dohlédne, jsou 
samé borovice, které v letním parnu krásně voní. Připadám si jako někde v parku a svým způsobem je to pravda, 
neboť tyto borové háje jsou součástí Lesnického parku Bezděz. Zde v Sosnové se prakticky jedná o příměstkou 

rekreační zónu, kde si lidé z České Lípy a okolí chodí zaběhat, projít se, vyvenčit psy a někteří i zalézt a zaboul-
drovat. Nebýt přilehlého autodromu, ze kterého se v době závodů šíří otravný hluk, tak by to bylo úplně dokonalé. 
Naše první návštěva vedla asi k nejhodnotnější věži – Bábovka zvané též Skalní hrad. Vede na ní hodně cest a ně-
které jsou dodatečně dojištěné, takže pro aklimatizaci cizinců ideální. Nejlezenější cesty, které jsme zdolali i my, 
jsou Spára sápalíků V a Korýtko VI. Obě z počátku sedmdesátých let, takže docela historie z doby, kdy jsem byl 
ještě mimino. Perličkou je cesta Hrana učedníků VI, kterou Karel Bělina udělal ve stejný den jako cestu Korýtko. 
Zajímalo by mě, kolik lidí, kteří to lezli, si doopravdy myslí, že je to šestka. Měli jsme štěstí, že jsme nezačali prá-
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vě touto cestou, ačkoliv dodaný první kruh k tomu velice láká. Další štací při této naší první návštěvě je rozsáhlý 
skalní masív Vyhlídka, na který jsme si vylezli raritu, kterou je tříkruhová svižná čtyřka „Stará cesta IV“, kde se 
mi nejvíc líbil výlezový komín. Kruhů je v této cestě vlastně šest. Vždy starý a nový vedle sebe. Vzhledem 
k tropickým teplotám nejsme schopni vylézt víc než dvě až tři cesty denně a tak se vracíme zpět do nedalekého 
kempu v Holanech, kde máme dočasný azyl a odkud podnikáme naše průzkumné výpravy. 

Druhý lezecký výpad jsme nasměrovali ke skalám Větrná bába a Psí masív u Srní, což v podstatě navazuje na oblast 
u Sosnové. Fascinují mě plantáže borůvek, které tu nikdo nesbírá. Květa se domnívá, že je to kvůli výstraze o vý-
skytu prašiviny u lišek, ale kdo ví. Třeba je to jen kvůli vedru a nebo jsou místní už borůvkama přežraní. Věž Větr-
ná bába prakticky přiléhá k masívu Psí masív. Už od pohledu je jasné, že tady nám asi pšenka nepokvete i navzdory 
tomu, že cesty jsou nadstandardně okruhované. Jediným naším skalpem byla krátká (cca 10m) Psí spára VII, kde 
Květa udělala zřejmě rekord v soutěži o nejpomalejší přelez bez odsednutí. Po téhle první vlaštovce toho máme 
oba tak akorát a shodujeme se na taktickém ústupu. Ještě chvíli pak mlsně okukujeme krásné tříkruhové linie přes 
voštiny a já pak ještě nevěřícně žasnu nad hajbólovými bouldery na skalní blok u paty masívu. Zřejmě dobrej oddíl, 
napadá mě okřídlené rčení. Balíme fidlátka a v poledním žáru se ploužíme lesem zpět k autu a já se neskutečně tě-
ším do bazénu a na pivo. Nemůžu si nevzpomenout na Jířu, kterej by si v tomhle pařáku liboval a byl by schopnej se 
tu na skalách smažit až do večera. 

Třetí lezecký výpad směrujeme opět do Sosnové, kde se nám zdá lezení trochu přívětivější. Toulavé boty nás nej-
prve zavedli k věži Přátelství, která stojí přímo na okraji České Lípy a odkud jsme okamžitě prchli. Její úpatí se 
doslova utápí v nepřeberném množství odpadků a exkrementů od místních bezdomovců. Něco takového jsem ještě 
neviděl. A tak se přesouváme o kilometr dál a míříme k úžasně fotogenické trpasličí věžičce Červ. Někde jsem če-
tl, že jedná o nesnadno dostupnou věžičku. Nelhali! Vedou na ní pouze tři cesty – Krátká V, Hrobařská IV a Údolní 
VII.  Všechny jsou prakticky nejištěné hajbóly. Papírově nejlehčí, Hrobařskou cestu, jsme nakonec zavrhli kvůli 
zmatečnému popisu a hlavně kvůli spadlé borovici v dopadišti o kterou bych se při případném odskoku nerad přera-
zil. Desetimetrová údolní sedmová hrana nepřipadá v úvahu vůbec. A tak se tedy nakonec pouštím do „Krátké ces-
ty“ podél mírně převislé náhorní hrany. Přiznám se, že tak dlouho do tak krátké cesty jsem ještě nečuměl, abych 
našel klíč k vrcholu. A vyplatilo se to, protože „zadarmo“ to fakt nebylo!  Květa si to na druhém fousu vyšušňala 
také dosystosti. Při pohledu do vrcholové knížky se mnohé vyjasnilo. Tato cesta totiž byla původně trojka se sta-
věním. Pak to někdo z místních přelezl čistě a dal to za pět. No co si budeme povídat, kdyby to byla reálně pětka, 
tak by to ti prvovýstupci přelezli taky, protože zas takový „nounejmové“ to nebyli. Ale což, aspoň je sranda. Všiml 
jsem si, že místní démon Čermy leze údolkou nahoru a touhle náhorkou dolů. Inu, kdo umí, umí! Ale dost již o Červo-
vi a přesuňme se o kus dál k věži Dromedár. Na ní jsme si dokonale ukojili své ego, neboť nabízí spoustu lehkých 
cest, z nichž některé mají hodně vtipné názvy, např. Fildův vztek I, Odvážná dívka III, které jsme nemohli vyne-
chat právě kvůli tomu názvu. Kdyby nebylo takové vedro, vydrželi bychom tu déle. 

Naše čtvrtá výprava do zdejších hvozdů nás zavedla ke skalce Lipský kužel. Na internetových fotkách vypadá vyš-
ší než ve skutečnosti je, ale to vůbec nevadí, protože Náhorní hrana II a cesta Pod slaněním V nám poskytli lahůd-
kové lezení. Pravda, obě cesty jsou prakticky bez jištění, ale takzvaně z chytu do chytu, takže není co řešit. Ještě 
jsme si všimli olezeného masívku hned naproti a tak jsme na něj vylezli jednu bezejmennou hezkou hranu, tipuji tak 
za II. Po té jsme něco málo posvačili a okružní procházkou došli na začátek našeho putování k věži Bábovka. Zde 
jsme si tak trochu zkazili dojem v cestě Hrana učedníků, jak jsem zmiňoval na začátku článku. Ale jak říká Špek: 
Byla bitka?  Byla! Takže dobrý! Abychom ten přehled o zdejších možnostech měli úplný, vydali jsme se ještě na 
obhlídku boulderů do sektoru Trojhran a Smetiště. A to mi padla čelist úplně. Když jsem viděl ty pravoúhlé hrany a 
kouty, co místňáci lezou, tak jsem nechápal. Nedalo mi to a z posledních sil jsem si vylezl aspoň dva bouldery za 4+. 
Pak už definitivně prcháme z té sluneční výhně pryč s vidinou žvance a piva. Ještě jsme ani neodjeli a už v hlavě 
spřádám plány, jak se sem na podzim budu muset vrátit na detailnější ochutnávku zdejších boulderů, protože ty 
linky jsou vizuálně prostě úžasný.  

*LdS* 

Foto v koláži: 
A1 - Milčanský rybník, B1 - Větrná Bába a Psí masív, C1 - písčitá cesta skrze bory u Sosnové 
A2 - Lipský kužel, B2 - Bábovka (Skalní hrad), C2 - Červ 
A3 - boulder sektor Trojhran, B3 - boulder sektor Smetiště, C3 - masív Vyhlídka 


