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Úvodem

Už je tady zase téměř po roce další číslo našeho
oddílového magazínu Zaplouvák. Letošní rok byl
po stránce počasí vskutku plný extrémů. Návraty
zimy, povodně, vedra. Počasí „tak akorát“ bylo
spíše poskromnu. Na posledním slanění jsme
měli první sníh, naopak na otevírání skal jsme
chytli zase sníh poslední. Pár akcí se uskutečnilo,
některé byly atakovány rozmarným počasím, jiné
zase nezájmem. Avšak nutno říci, že řada se jich
také povedla a byla fajn, byť v menším počtu
účastníků, přesto velice vydatné. Každopádně ži-
vota by to chtělo všestranně přidat, to je apel na
všechny. Oddílový život a akce tvoříme všichni
dohromady. Naše spokojenost bude pouze ta-
ková, jakou si jí sami uděláme. Na to bychom
měli myslet především.

Doufám proto, že v novém roce vykročíme správ-
nou nohou a trošku tu oddílovou činnost zase oži-
víme. Však se taky blíží krásné kulaté 10. výročí
založení oddílu. To připadlo na rok 2015, jelikož
v roce 2005 se konala naše první ustanovující
oddílová schůzka. Tehdy nás bylo pět, stejně jako
v románu od Karla Poláčka, dnes je nás o po-
znání více. U příležitosti jubilea plánujeme oslavu
s řadou překvapení. Vše bude včas upřesněno,
ale jistě se máme už nyní na co těšit.
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Máš nějaký zážitek z lezení? 
Hodils pořádnou dršku?

Ztropils poprask?

POŠLI TO!

Objeví se to v příštím Zaplouváku ;o)

Berounská Provance, Ani Sušky suché ne-
byly, Výstava fotografií v Turnově, Kterak
jsme karla předběhli, Rekorní metodický
den, Gurmán, Pád kamene na Rovišti, Krko-
nošská demoverze, Osma jako zaplouvák,
Splnění malého snu, Trénink břidlicové vy-
trvalosti, Ometání hřebenu Šárky



Jak jsme skály otevřeli
doba ledová v praxi

Tak teď nevím, při vzpomínkách na tuto akci
vidím spousty sněhu, vyšlapané pěšinky v ti-
chých a mrazivých Tiských stěnách, prostě ty-
picky zimní počasí. Ale jo, bylo to Otevírání skal
2013! Jako při předchozí akci, Posledním slanění
2012, se nám povedlo vychytat to správný počá-
sko :oD Ale všechno pěkně popořadě…

Nejprve bylo třeba se zabydlet a šoupnout rtuť do plusu.

Při plánování termínu jsme zvolili první víkend po 
Velikonocích, protože jsme si naivně mysleli, že
už bude lezitelno. Čím víc se blížil termín akce,
tím víc nás znervózňovala venkovní situace, a
když jsme den před odjezdem sledovali webka-
mery v okolí, bylo jasno, že místo sedáku by-
chom měli přibalit spíš lyže. 
Při příjezdu nás přivítalo překrásné počasí, které
by jisto jistě slušelo každým svátkům Vánočním.
Blyštivé závěje sněhu, studený vánek štípající do
tváří a promrzlá chata bez dřeva. Takže nejdříve
jsme se vrhli na základní odzimnění chaty a
ohřátí vnitřních prostor na provozní teplotu. Prob-
lém nastal s pouštěním vody, protože jsme měli
pouze přibližný popis místa výskytu hlavního ko-
houtu pod všudypřítomnými závějemi. Ještěže
naše auto ve volném čase holduje geocachingu,
zkušenosti s hledáním kešek se zde opravdu ho-
dily. Když už jsme měli životodárnou tekutinu, ke
štěstí nám chybělo už jen to teplo a tak jsme vy

razili zlikvidovat nedaleké polomy. Jarda se ohá-
něl motorovkou jako zkušený sériový vrah a my
tak měli zásobu nejen na celý víkend, ale zbylo
toho dost i pro další návštěvníky. 

Na lezení to letos holt nevypadá...

A zatímco dřevo v kamnech praskalo, chata se
začala plnit rotsporťáky. Od stařešinů kmene po
nováčky. Padlo zde i zápisné od Martina Čiháka,
který se vytasil s výbornými výběrovými chlebíčky
a Hanz na oplátku vytasil moravskou domácí pá-
lenku. A „čtvrtky“ padaly jedna za druhou… Padla
tma a zájemci se vydali lovit noční kešku Démoni
noci, kde  sice výprava pohořela už u druhého
zastavení, ale to vůbec nevadilo, protože pro-
cházka zasněženými skalami byla sama o sobě 
báječným zážitkem. Rádi jsme se prokřehlí vrátili
k hořícímu krbu a Hanzovým „čtvrtkám“. 

Ráno nás uvítalo, světe div se, opět sněhovými
závějemi. Sedět celý den v chatě se nám ale ne-
chtělo a tak jsme se rozštěpili na dvě skupiny: je-
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Veselá soutěž “zatloukání skoby” a kuriozní defekt kladívka.



skyňářskou a výletnickou. Jeskyňáři se zalezli
ohřát do místní nálevny. Výletnická skupina se
vypravila aspoň částečně naplnit plánovaný pro-
gram letošního otevírání. Sice jsme se do vrcho-
lovky na Doze nezapsali, ale aspoň jsme se
pokochali pohledem na ni z masivu a i ten podpis
byl – do kešky nesoucí jméno Doga. Z procházky
se výletníci vrátili dřív než z jeskyňáři a nemaje
klíčů od chaty stáhli se opět do nálvny, kde pře-
čkali nepříznivé vnější podmínky. 

Večer se pak u krbu povídalo, tombolovalo i sou-
těžilo. Rozlosováním vznikly dva týmy, jeden
téměř holčičí a druhý téměř klučičí, a ačkoli se
předpokládalo, že holky budou rozneseny na ko-
pytech, tak se jim podařilo v disciplíně zatloukání
hřebíku kladívečkem protivníky porazit. Jako kon-
struktérky se ale neosvědčily a ani přítomnost
jednoho muže jim nepomohla vyhrát soutěž „No-
vinové ufo“. Štastným výhercem hlavní výhry
tomboly, láhve Bohemky, se stal Tomáš Horny,
který se o ni ale rád podělil, a tak se historie z
otevírání skal, kdy byl okolnostmi nucec vyzunk-
nout láhev zelené, tentokrát neopakovala…
V neděli jsme rychle uvedli chatu do původního
stavu a vyrazili. Někteří ku domovu, jiní na Sně-
žník a Hanz s Tomášem do děr. O výpravě na
Sněžník nemá cenu psát, radši si prohlídněte ob-
razovou přílohu ;o) 
Už jsme sjížděli serpentiny ze Sněžníku, když se
před námi objevil v zatáčce Hanz s Tomášem

přímo při Jardových slovech: „To je škoda, že ten-
tokrát Tomáš nic neudělal, to nebude nic do Za-
plouváku.“ Ale to už je jiný příběh! Takže čtěte,
čtěte, ať vám nic neunikne ;o) 

Pankáč na Matterhornu
nejznáměší hora Evropy

Jednoho krásného chladného večera (tipoval
bych to na březen) jsme s kamarádem Patrikem
hovořili o tom, kdo má co v plánu za výpravy a
přibližně u pátého pivka padl nápad Matterhorn.

Oba jsme se shodli, že je to pěkný kopec, a že
se na něj chceme kouknout, tak jsme se domlu-
vili, že tam v létě vyrazíme. Vybrali jsme si cestu
Hörnligrat, která vede po severovýchodním hře-
beni ze Švýcarské strany. Je to fyzicky jednodu-
chá, ale logisticky náročná cesta.
V průběhu roku jsem na tu naši domluvu zapom-
něl, ale byla mi připomenuta hned poté, co jsem

Na výletě jsme potkali i kuriozní místo bez sněhu.
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Stačilo pět piv á nápad byl tu...

Tak a skály jsme otevřeli, sníh může slézt.



se vrátil ze Švýcarského Bergellu (Piz Badille).
Okamžitě jsme začali shánět další lidi do auta.
Podařilo se nám sehnat jen Michala přes lezce,
a tak jsme vyrazili ve třech 2.9.2013 z Hořic.

První bivak byl nadivoko na lesní odbočce
před Zermattem. Ráno jsme popojeli o 100m dál
a nechali auto v kempu Hole in one (myslím, že
to bylo za 5franků/den) a vyrazili taxíkem do Zer-
mattu (1.620 m n.m.), kde jsme poprvé uviděli
Matterhorn. Už z dálky je to nádherná mrška,
která má 4478m n.m. 

Z Zermattu jsme se rozhodli zvolit pro další po-
stup lanovku, která za jednu cestu k jezeru
Schwarzsee stála 26€. Ta nás vyvezla do výšky
2583m n. m. Odtud jsme už museli pěkně šlapat
pěšo a to i s našimi „mini“ baťůžky (cca 35kg). S
touto výbavou jsme dorazili k chatě Hörnlihütte
3260m n. m., kde se také nachází stanové měs-
tečko, v němž jsme postavili BC. Objevili jsme
plastovou nádrž na vodu s uraženým rohem slou-
žící k hromadění vody z okolí pro potřebu chaty
a z té jsme kradli vodu. Dala se do ní prostrčit
ruka i s kanďákem.

Když jsme se utábořili, zbýval nám ještě nějaký
čas, a tak jsme vyrazili na průzkum, abychom
druhý den nemuseli zbytečně bloudit. Cestou
jsme potkali Pavlíka s Janičkou, kteří zrovna se-
stupovali, ale bohužel se jim nepovedlo dosáh-
nout vrcholu. Jsou to moji kamarádi z Prahy, se
kterými jsem byl dohodnutý, že se setkáme na
Matterhornu.  Dali nám velmi cenné rady o cestě,
kudy jít, že guidi vyrážejí v 5:00 a že se nemáme
spoléhat na TOPO cesty, protože se chodí jinudy.
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Matterhorn 4478 m n. m., červená cesta = Hörnligrat

Base camp pod Matterhornem.

Pankáč a jeho 35 kg svině u jezera Schwarzsee.



Tam kam ukazuje průvodce, je rozsypaný terén
a část cesty dokonce chybí, protože se část hře-
benu zřítila, což jsme zjistili při průzkumu. Dále
nám bylo řečeno, že musíme sestoupit za světla
a dobré viditelnosti, jinak už nesestoupíme a po
vylezení cesty tomu také věřím. Po získání cen-
ných informací o cestě jsme dále pokračovali v
průzkumně-aklimatizační túře zhruba do 1/5 hory.

Tato část mi přišla jako nejtěžší úsek, co se týká
orientace, protože je tu mnoho věžiček a různých
výšvihů, kde se snadno zabloudí. Navíc se vyráží
brzo ráno a jde se jen za svitu čelovek. Další ve-
likou záludností je sejití z cesty, kterou chodí prů-
vodci a klienti. Pokud se tak stane, dostane se
člověk do totálně rozsypaného terénu. Tím jsme
zjistili, co se dá, a protože se blížil večer, otočili
jsme to a pelášili zpátky do BC.
U večeře jsme zhodnotili získané informace a vy-
mysleli strategii pro výstup. Všichni jsme se
shodli na budíčku ve 3:00 a na odchodu ve 3:30,
abychom vyrazili ještě dřív než vláček guidů s kli-
enty. Nechtěli jsme, aby to bylo příliš brzy, kdy-
bychom nevěděli kudy dál, tak aby nám zase

mohli ukázat cestu. Zabalili jsme potřebné věci,
poklábosili se známými a další partičkou Čechů
a šli na kutě. Přes noc jsem toho moc nenaspal,
byl jsem dost nervozní a představoval si, co se
všechno asi může stát. Tak je to se mnou vždy,
když mě čeká divočejší výstup.

Můj budík zvoní 4. 9. 2013 ve 3:00. Mám
sto chutí ho rozmlátit na tisíc kousků a spát dál!!!
Nakonec se přemůžu a nerozsekám ho. Opouš-
tím teplo a bezpečí svého spacáku, rychle se ob-
léknu, hodím do sebe ovesné vločky s rozinkami,
brusinkami, skořicovým cukrem a ořechy, které
jsou zalité horkou vodou. Žádná velká mňamka
to není, ale energii to dodá. Ve 3:40 opouštíme
BC.
Během chvíle předbíháme nějaké Frantíky a
rychle jim utíkáme. Tím se dostáváme do čela a
začínají první trable. Cesta ve tmě, kterou jsme
prošli za dne, vypadá úplně jinak. Trochu blou-
díme, ale vždy máme nějaký orientační bod,

podle kterého se nám daří nalézt správnou cestu.
Ještě, že jsme udělali předtím ten průzkum. Bez
něho bychom byli v …. Po páté hodině vidíme vy-
cházet z chaty dlouhého hada, kterého tvoří svě-
télka čelovek guidů a jejich klientů. Délka hada
nás pěkně děsí. Kolem šesté hodiny přibližně
100m pod Solvayhütte se dostáváme do nepro-
bádaného terénu. Jsme značně zmateni a netu-
šíme kudy dál. Radíme se, co budeme dělat dál
a nakonec se rozhodneme věřit tištěnému prů-
vodci a jdeme podle něj, což se samozřejmě uká-
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Nevšední pohled na Matterhorn z Base campu.

Svítání nad alpskými vrcholky.



zalo jako chyba. Najednou se dostáváme do
velmi rozbitého koutu, kde prakticky nic nedrží. S
maximálním soustředěním se nám podaří vyškrá-
bat na pěknou pevnou polici. Tato šílenost nás
stojí hodně času.

Zhruba 50m pod námi vidíme první guidy.
Říkáme si, že bude lepší se od nich nechat
předejít a ukázat nám cestu. Tímto rozhodnutím
zjišťujeme, že cesta kudy chodí guidi vede oproti
průvodci přibližně 20m vpravo, kde je mnohem
pevnější terén. Po vesrání se mezi průvodce do-
rážíme kolem 7:00 k chatě Solvayhütte (4003m
n. m.). Je odtud krásný rozhled, který je umocněn
nádherným ranním rozbřeskem slunce, a tak ne-
odoláme a dáváme si zde sváču. Necháváme se
zde předejít většinou průvodců.
U výlezu z chaty si poprvé oblékáme sedáky, na-

vazujeme se na jeden pramen dvojčete (já upro-
střed a kluci na koncích) a vylézáme asi 10m
výšvih. Myslím, že jsem v této „lezecké“ pasáži
použil tři expresky a jednu HMSku na jištění. V
dalších úsecích se případně mohou hodit smyce,
na obhození háků v ledovcovém poli. Více mate-
riálu není při výstupu potřeba. Po překonání této
pasáže smotáváme lano a dále pokračujeme bez
něj. Cesta je více méně jasná a bez orientačních
problémů. Pokračujeme po krásném hřebeni s
výhledem do severní a východní stěny, která je
zalitá sluníčkem. Pohled na severní stěnu člo-
věka vyloženě posadí na zadek. Při vyklonění do

severní stěny člověka ovane ledový proud vzdu-
chu, a pak následuje hrůzu nahánějící pohled do
stěny s ledem a sněhem. Říkám si, že jsem rád
na hřebeni, kde svítí sluníčko a je teploučko. Při
představě, že lezu severku na mě jdou mdloby.
Ale po otrkání si sám pro sebe říkám, že se do ní
jednou musím podívat. V těchto úsecích se začí-
nají vyskytovat postupová lana, jejichž průměr
mohl být tak 5cm. Pohyb po nich je docela ma-
kačka a po pár úsecích se Michal rozhoduje, že
má dost a otáčí. Domlouváme se s ním, že se se-
jdeme u chaty Solvayhütte.

S Patrikem postupujeme neohroženě dál. Začíná
přibývat množství sněhu a ledu, a tak raději na-
sazujeme mačky. U dalších lan s těžšími výšvihy
potkáváme guidy, kteří sestupují z vrcholu. Ze za-
čátku se člověk chová slušně, tak jak je na to
zvyklý ze skal a doufá, že nás někdo pustí dál.
Což je velký omyl. Guidi se nejspíš vidí dole v
chatě a chovají se jak prasata. Jsou schopný člo-
věka odstrčit a neberou v potaz, že už na fixním
laně někdo je. Nenechají člověka ani dolézt a už
se přes něj derou i se svými klienty. Prostě hnus.
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Chata Solvayhütte (4003 m n. m.)

Výstupová fixní lana.



Na tohle musí mít člověk silný žaludek a chovat
se stejně jako oni, jinak se nikam nedostane. Na-
konec se dostáváme na ledovcové pole, kde
jsme se pro jistotu opět navázali. Postupujeme
současně nahoru, já na prvním konci a Patrik na
druhém. Občas obhodím smycí hák a zajistím.
Postup na ledovcovém poli je mnohem příjem-
nější než za-
cpaná fixní
lana, protože
se dá snáze vy-
hnout a většina
lidí už je pod
námi. Což mě
velmi uklidňuje
a zmírňuje nas-
ranost z před-
chozích úseků.
Díky tomu si
užívám výstup
ve sněhu a
ledu. Konečně
se dostáváme
na vrchol. Je 10:00, což znamená, že jsme vý-
stup zmákli za 6 hodin a 20 minut. Máme docela
velkou časovou rezervu, a tak se tu můžeme ko-
chat. Počasí je úžasné s božským výhledem na
Alpy. Z jihu se na nás začínají valit mraky, a proto
se rozhodujeme začít se sestupem.
Sestup zahajujeme slaňováním za krk místní
sochy a rozhodně jsme nebyli první ani poslední.
Slaňujeme s pár chodeckými úseky až k chatě
Solvayhütte. Zde nabíráme Michala, který tu na
nás čeká. Slaňujeme ještě jednu délku, smotá-
váme lano, sklízíme sedáky a pokračujeme v se-
stupu.
Cestou potkáváme zmateného guida s totálně
vyčerpaným klientem. Sestupovali velice pomalu
a chudák guide nevěděl ani kudy vede cesta, tak
mu ji ukazujeme a pelášíme dál. Sestup už je v
dobrém duchu, protože většina průvodců byla

pryč a my máme konečně klid. Do BC dorážíme
v 16:40 pěkně urvaní. Připravujeme si jídlo a
chystáme se na krátký šlofík. Ten se nakonec
protáhl až do dalšího dne. Tímto výstupem jsem
si posunul své výškové maximu na 4478m n.m. 
Dalšího dne to vypadalo, že se zkazí počasí a na
chatě jsme si potvrdili, že se v dalších dnech do-

opravdy zkazit
má. Proto jsme
se rozhodli
sbalit saky
paky a vyrazit
na sestup. Jeli-
kož jsme měli
dostatek času,
domluvili jsme
se, že sestou-
píme až do Zer-
mattu. To nám
zabralo asi 6 a
půl hodiny. Ta-
xíkem jsme do-
jeli k Patrikově

káře. Zde jsme si udělali oběd a já s Michalem
zašli na dvě točené. Jako správní Češi jsme se
vetřeli do kempových sprch a po očistě vyrazili
zpět do ČR.

Rád bych poděkoval spolulezcům Patrikovi a Micha-

lovi, kamarádům Pavlíkovi a Janičce a všem nezná-

mým lidem, kteří mi

pomohli cennou radou.

Díky těmto lidem se mi

povedl splnit jeden velký

sen. Dále bych chtěl po-

děkovat Váňovi, který mi

pomohl s korekturou

textu, a Jardovi s obsaho-

vými radami.

Fotky: Jandahnáta & Patrik & Michal
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A je to tam! Siuleta pankáče na vrcholovém hřebínku Matterhornu.



Z historie lezení v Černolicích
malá oblast velkého významu

Černolické skály
jsou malá oblast
nedaleko Prahy.
Krom toho, že
zde krutou rukou

vládne náš Mandy, mají také zcela neodmysly-
telný význam i pro celou českou lezeckou historii.
Šlo vlastně o jedny z vůbec prvních zmiňovaných
cvičných skal na našem území.
Klub alpistů československých si vytvořil v Čer-
nolicích hlavní cvičitelskou oblast, kde od roku
1925 pořádal horolezecká cvičení. Zejména pak
ve 30. letech byly Černolické skály hojně využí-
vány a horolezecká cvičení se zde konala skoro
každou neděli. Přímo v Černolicích byla v mí-
stním hostinci dokonce stabilně umístěna klu-
bová lékárnička pro případ úrazu. Rovněž nebyl
problém s provozováním lezecké činnosti na ska-
lách, protože pozemky u skal patřily rodině Rein-
walrů z Černošic, jejichž dcera Luisa byla
nadšená horolezkyně.
Hlavním smyslem těchto horolezeckých cvičení
byla příprava na lezení v horách. O tom jak tato
činnost probíhala hezky hovoří příspěvek o Čer-
nolických skalách uveřejněný roku 1936 ve Věst-
níku KAČ:
„Máme krásný cvičným terén v Prachově a na
Hrubé Skále. Je to však pro mnohého z nás tro-
chu daleko pro nedělní zájezd. V pražském okolí

jsou Černolické skály, jak
jim říkáme, nejideálnějším
cvičným terénem a jsou
pro nováčky jako stvo-
řené. Máme tam: stěnu,

komín, rys, traversu, škvíru, výstup: velmi lehký,
lehký, těžší ba i nejtěžší. Černolice jsou velmi
dobrou přípravou pro lezení proto, že mají pravý
horský materiál a nikoliv pískovec. I pro naši
kapsu jsou Černolice výhodné, neboť zpáteční

lístek ze Smíchova do Všenor je za Kč 6,80.
Na 30 různých variant je ve třech černolických
stěnách. Naučíš se v nich všemu z lezecké tech-
niky a poznáš tam i své kamarády „při práci“. ...
Každým rokem vzrůstá počet variant, ovšem ve-
směs po důkladném skobování. Vy, kdož přije-
dete mezi nás, zdoláte je s cvičiteli postupně
všechny: „Generálku“, „Jižní rys“, „Černý důl“,
„Hirschovu cestu“, „Kazatelnu“ a jiné. Až pak udě-
láš, to jest lépe vyjádřeno, probalancuješ i krásně
skobovanou „Horského traversu“, vyžadující jem-
nou techniku, až se utaháš na „Němcově převisu“
a až celou neděli propachtíš na „Zámečničtině“,
pak jsi nenávratně upadl do osidel nejkrásnějšího
ze všech výkonů lidské vůle a discipliny.
Hned z nádraží se započne s tréninkem, t. j.
pokud bude možno, pochodem cestou necestou.
Vždyť jsou i nástupy v horách často dlouhé a
únavné a organismus má se s tímto tréninkem
přizpůsobit skuteč-
nosti. Horolezecká
cvičení ve skalách
budou zahájena
čtvrthodinkou tělo-
cviku pro horolezce
podle Prussikovy
metody za vedení Dr.
Machka. Pak budou
horolezecká cvičení
ve skále, prováděná
podle individuality jednotlivců. V polední pře-
stávce bude, po odpočinku, vykládána teorie
všeho, co má horolezec znát. V podvečer přijdou
ovšem všelijaké ty žertíky a horolezecká latina.
Zveme vás všechny upřímně do Černolic – jak
nové členy, tak i staré kamarády. Prosíme vás,
abyste zanechali všechny předsudky doma a
uvědomili si, že jdete mezi kamarády. Mostem k
jejich srdcím bude lano, na němž budete spo-
lečně připoutáni. Je na vás, abyste přišli.
My tam budeme.“ (Věstník KAČ, 1936)
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Černolice - dobové foto 30. léta.



Rozloučení s Koupákem
vykutálený výlet

V minulosti i současnosti se hojně jezdilo a jezdí
lézt do Hruboskalska neboli zdomácněle Ska-
láku. Ačkoliv je zdejší pískovec měkčí a drolivější,
přenádherné a vysoké skalní věže a zdejší kra-

jina mají magickou přitažlivost, která možné ne-
dostatky hravě zastíní. Klasický duch tohoto
místa sem horolezce láká stejně jako můru
světlo. Atmosféru těžké pohody donedávna rov-
něž dokreslovala místní hospůdka pojmenovaná
podle těsné blízkosti požární nádrže jako Kou-
pák. Na Koupáku se odehrál nejeden dlouhý
večer po lezeckém dni. Bylo to důstojné a pří-
jemné zakončení vysněných výstupů a neustá-
lých obav o život. Navíc se zde dalo parkovat a
na pozemku zdarma přenocovat. Učiněný ráj!
Vše bohužel skončilo až s neprůhlednými machi-
nacemi, kdy byl provozovatelům uměle zvednut

nájem do té míry, že již nebyli schopni zařízení
utáhnout. Koupák, místo mírumilovné a ke kaž-
dému vstřícné, zřejmě někomu překáželo v jeho
záměru...
Rozhodli jsme se vzdát hold této legendární hos-
půdce poslední návštěvou. A tak jsme v sestavě
Mandy s malou Marijánkou, Jarda a Bety vyrazili
do Turnova, kde jsme nechali stát auto. Mandy
byl na výletě vlastně na podmínku, protože doma
očekávali v brzké době přírůstek do rodiny, ale
jelikož ta doba měla nastat v horizontu týdnů, tak
byl Mandy i s malou vyslán na zdravotní vyven-
čení. Náš výlet směřoval od skalní vyhlídky Hla-
vatice, přes Valdštejn a skalní město až k
Dračkám a dolů na Koupák. Počasí bylo ještě
zimní a tak jsme cestou podnikali lovení kešek.
Při příchodu na Koupáček se nám při vzpomín-

kách na krásné večery pod hvězdami, které jsme
tu zažili, zaleskla slzička v oku. Dali jsme si po-
slední pivečko a česnečku a naposledy se poko-
chali lezeckým interiérem hospůdky s řadou
historických fotografií ze Skaláku. Během výletu
Mandy vyřizoval docela dost telefonátů se svou
ženou Majdou, protože celý den jí nebylo moc
dobře (na omluvu nás všech jsme mysleli, že
během pokročilého stádia těhotenství je to nor-
mální). Po česnečce ale už bylo jasné, že ta ne-
volnost vypadá spíš na porod. Zvedáme kotvy,
platíme a spěšně vyrážíme na zastávku, aby-
chom stihli vlak k autu do Turnova. Cestou mezi
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Starý dobrý Koupák, tak jak si ho pamatujeme.

Uvnitř Koupáku visely vytlučené kruhy a historické fotky.

Hruboskalsko neboli Skalák. Měkký ale srdečný pískovec.



Koupákem a nádražím v Sedmihorkách z ničeho
nic slyšíme za sebou podezřelý šelest. Najednou
vidíme, jak se na nás řítí smečka tažných psů ve
spřežení, ovšem bez pána a bez vozíku. Mandy
stačí na poslední chvíli zdvihnout Marijánku a
rychle uskakuje stranou. Ovšem Bety se do spře-
žení zapletla a za chvilku se válí mezi psi na
zemi. Jednoho dokonce zalehla, ale naštěstí z
toho byl asi stejně vyplesklý jako ona a tak se to
naštěstí obešlo bez pokousání. Akorát ten jejich
předák neustále táhnul dál celou smečku a tak
bylo krajně obtížné z té spleti smyček Bety do-
stat. Když už se i Bety od nich odtrhla, tak celé
spřežení pokračovalo po silnici do Turnova. Na-
štěstí je hned nějaké auto odchytilo a už pro ně
jeli příslušníci zákona. No co, běželi v protisměru!
Z Turnova jsme pak v Praze byli v rekordním
čase. Tam nás Mandy vyměnil za Majdu a za ne-
celou hodinu už byli Mandákovi čtyři :o)

Tomáš nás baví
příbehy na pokračování

Známý komik opět nezklamal. O Tomášových
kouscích jsme již informovali v minulém čísle Za-
plouváku. Letos při otevírání skal jsme všichni če-
kali, co slavný mistr zase provede. Tomáš si
tentokrát dával pozor. Zlomyslná jiskřička naděje
nám svitla, když vyhrál v tombolo láhev šampusu,
vzpomněli jsme si totiž na jeho loňské dobrodruž-
ství s litrovkou zelené. 

Tomáš si ale, poučen životem, tentokrát dával
dobrý pozor a striktně se držel společenských
norem. Vše už vypadalo beznadějně, v neděli
jsme se rozloučili a vyrazili domů. S Pankáčem,
Mandym a Bety jsme se ještě stavili odlovit kešky
na Sněžníku. Když jsme pak sjížděli do Děčína,
poštěstila se nám podívaná, na kterou se neza-
pomíná. V jedné zatáčce pod Sněžníkem jsme
spatřili podezřelé auto, které bezmocně hrabe ko-
lama v závějích sněhu. Následně jsme identifiko-
vali známou tvář. Výbuch smíchu musel být
slyšet snad až do Prahy. 

Teprve po vyklidnění nás i Tomáše, který byl
rovněž z naší návštěvy uzemněn,  jsme vystoupili
a Tomovo auto pomohli vytáhnout z ledových
spárů, bez následku, jen s humornými zážitky.

Letos o posledním slanění jsme opět byli netr-
pělivý, s čím mistr přispěje. Nakonec nic nevy-
vedl, pominu-li zapomenutý zavírák. Ovšem
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Tohle vypadalo nadějně, ale mistr si nakonec jen cucnul...

Zklamání se nekonalo, opět po roce zase pořádná šou!



nutno podotknout, že přesto uvedl všechny v
údiv. Zřejmě poučen ze zapadnutí jeho auta na
jaře, usoudil, že dvě kola se ze sněhu tahají lépe
než čtyři a dorazil na terénním motocyklu. Až z
Brna si to přihasil a že venkovní teploty byly
blízké bodu mrazu mů vůbec nevadilo. Taková
cesta by se dala přirovnat snad jenom výpravě
za polární kruh. 

Už se nemůžeme dočkat, co bude příště. Pro
navození atmosféry alespoň přikládáme aktuální
perlu z mistrova Facebooku:

„pokud mě někdo budete chtít kontaktovat tak tady anebo

na tel.: 775238727. Druhej mobil je dočasně nedostupný.“

...O den později:

„Pokud se někomu podařilo dovolat i přes ztrátu mobilu,

tak to platilo jen do dneška, mobil na který jsem měl přesmě-

rovaný hovory už taky není a ani se nerozloučil“.

Trénink nesportovního lezce
malá inspirace pro sportovkáře

Ahoj přátelé, poněvadž se množí dotazy na to,
jak jsem celý loňský rok lezl a trénoval, rozhodl
jsem se sepsat krátkou zprávu o mém téměř ne-
přetržitém tréninku.

Základem je samozřejmě nehynoucí odhodlání
dostat se na vrchol mezi lezci mého typu. Bez to-
hoto odhodlání a silné důvěry ve své svaly a
nervy nikdy nelze dosáhnout toho, že budete s
chutí lézt špinavé komíny, cesty Přemka Podlahy,
jedničkové staré cesty (když vedle vede hvězdič-
ková šestka) a podobné libůstky. 
Zde jsou hlavní pilíře mého tréninku: 

ZÁSADNĚ nechodit na umělou stěnu, to je jako
hrát hru na PC, nebo š _ _ _ _  s  g _ _ _ _. Uše-
třený čas jsem já osobně věnoval raději kondič-
ním procházkám z práce a do práce, občas jízdě

12

ZaplouvákPříběhy

Aby nezapadl zase do sněhu, přijel na krosové motorce.

Největší pohoda ho pohltí, když si vyleze pěkný kváček...

Ke skalám hezky na pohodu. Však ony neutečou.



v sedle kola, a v lese schovaným krabičkám s po-
klady. 
Druhý pilíř se týká životosprávy, neboli otázky
míry alkoholu, nikotinu a tuku v krvi. Především
s tím prvním zacházím opatrně. Vím, že nad-
měrné pití může vést k neuváženým rozhodnutím
a plánům na zdolání zbytečně těžké cesty, a
proto mě asi nikdy neuvidíte na šrot. Nerad bych
se dožil toho, jak někomu slíbím, že druhý den
polezu  nějakou tu pětku-šestku. Nikotin a tuk
škodlivéý jak známo nenjsouí, první podporuje
morál a druhé sílu a teplotní odolnost.

Další věcí je nepříliš časté lezení na opravdových
skalách A v tomto mě, moji přátelé, bohužel asi
nepřekonáte. Za loňský rok jsem byl dokonce
DVAKRÁT !!! zalézt. 
Samozřejmě zapotřebí je také kvalitní technické
vybavení, neboli cajk. Zejména na lezečkách zá-
leží, sice nevlastním Bubákem doporučované
kotníčkové lezky, ale můj klasický model TRIOP
WALTZ zakoupené roku 1998 (staré fialové) nyní
stále s původní lepičkou mluví za vše. Duše lezce
z nich na vás opravdu dýchne. Mám i jedny no-

vější, a vím, že to není ono. Dále doporučuji opa-
tření kvalitní sady frendů, čoků, hexů (především
velikost 11 je hojně využívána) a abalaků, a
sedák s oky na materiál o nosnosti 20 kg. Sme-
táček a režný kartáč na mech ani nezmiňuji, to
sebou jistě vozí všichni.

A nyní ještě krátký seznam cílů pro letošní rok
(neboť bez cílů není motivace) :

Tak a nyní směle do tréninku, přeji všem Bubá-
kovo:
„svaly z ocele, nervy ze železa a mrštnost le-
oparda“.
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Takhle ho na akcích vídáme nejčastěji - se žvárem.

Mandy se svým nepovedeným svěřencem Pavlem.

Babka – cesta kamenolomem II
Plešivec – cesta Varianta lesem I
Jahodová hora – cesta Zarostlá II+
Mrtnická skála –  cesty Krátká III, a Ještě
kratší III
Jindřichova skála – cesty Mechový kout
III+ a Po brdech se chodí pěšky II
A jedno z mých doporučení na skvělou
cestu:
Jickovice – Mr_ání Přemka Podlahy III –
jedna z nejkrásnějších rajbasových spár v
kombinaci s mechem, kde na 10-ti metrech
lze založit až 20 kusů tutového železa.



Letošní pády a dopady
bojovníci s gravitací

Letošní rok byl na pády poněkud bohatý. Z oddílu
se hezky prolítnul třeba Hanz, když byl lézt na
Suškách. Tahaje jednu čtyřku již ve značné výši
nad kruhem zapomněl, že i v lehké cestě je nutno
se nezapomenout držet v kontaktu se skálou.
Prošlápnul stup, který neexistoval a už si to ma-

šíroval hlavou napřed do skalního komína. Zde
si zahrál  pinpong se stěnamy a když lano v
kruhu konečně zabralo a otočilo ho hlavou na-
horu, tak byl skoro na zemi. Po preventivní náv-
štěvě v nemocnici mu zjistili, že sice po jednom
dřívějším pádu je sice oficiálně praštěný, ale
nemá tam nic nového, takže cajk. Netrvalo
dlouho a Hanz si to už zase štrádoval pískovco-
vými stěnami, tentokrát v Ostrově. Hned se na-
vezl do nějaké supervraždy s jedním kruhem.
Avšak bylo známo, že zmoudřel, jelikož se ještě
pod kruhem dokonce cvakl na lano, které jsme
mu sami shora hodili, když jsme viděli do čehože
to vlezl. Nicméně příliš nás nepřekvapil, jelikož
jakmile se mu podařilo cvaknout kruh, naše lano
odcvaknul a pokračoval vesele dál po vlastní ose,
naštěstí zdárně na vrchol. 

Jarda zase zažil pád jeskyňáře v Loupežnické je-
skyni v Labáku. Kolega prolít 20 m hlubokou
šachtou a skončil na kameni na dně. Selhala mu
brzda. Následky byly vážnější, přijeli hasiči, při-
letěla i helikoptéra. Kluka pak dávali dohromady
čtvrt roku v nemocnici.Dnes je téměř zázrakem
zase v pořádku a skoro bez jakýchkoliv následků.
Akorát má v sobě o trochu železa a o jeden ne-
zapomenutelný zážitek navíc.

Během prvovýstupu v Šárce se zase pro změnu
Jandahnátovi vytrhnul háček, ze kterého chtěl
vrtat první borhák. Jarda ho chytil do frienda kou-
sek nad zemí (kousek nad zemí byl totiž samotný
friend a o něco později i houpající se Jandah-
náta). Háček navíc uštědřil Pankáčovi krvavou
značku rovnou mezi oči. Nicméně krom mírného
znepokojení a škrábnutí se nic významnějšího
naštěstí nepřihodilo. Cestu později dolezli a na
počest tohoto zážitku jí nazvali „Cejch na frňáku“.
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Fotka z roku 2007. Hanz se právě vzpomatovává po prožité
vzduchoplavbě. Chvilku na to vesele pokračuje v lezení. 

Záchranná akce větších rozměrů u jeskyně v Labáku.



Jak na vlastní boulderovku
pro lenochy co nechtěj z domu

Jelikož počasí poměrně často stojí za pendrek,
rozhodl jsem se sepsat malý návod na postavení
soukromé boulderovky přímo v pohodlí svého do-
mova. Pokud se však chystáte stavbou stěny sní-
žit náklady za vstupné, raději si kupte roční
permici. Vyjde to levněji. Pokud však chcete sou-
kromý tréninkový revír a neštítíte se mozolů, pak
hurá do toho.
Nejprve je třeba vybrat ideální místo pro stavbu.
Omezen rozměry panelákového bytu jsem prefe-
roval umístění boulderovky do jinak prakticky ne-
využitelného místa chodby. Jako by architekt s
touto eventualitou počítal.
Pokud si ujasníme místo, začneme s vymýšlením
profilu stěny. Rozměry prostor naše plány přeci
jenom poněkud omezují. Nutno vzít v potaz řadu
detailů. Já řešil např. problém, aby se daly dveře
od kuchyně plně otevřít do chodby – což ze stěny
udělalo z větší části vertikálu.

Materiál:
Překližka – desky minimální tloušťky 15 mm,
bříza nebo olše (bříza je lepší).
Dřevěné hranoly na základní konstrukci, ze sta-
vebního nehoblovaného dřeva (levnější).

Narážecí matice M10 (tzv. bul-
doky).
Vruty na přidělání překližky k
dřevěné konstrukci. 
Šrouby na případné sešroubo-

vání konstrukce a šrouby na přišroubování nosné
konstrukce do zdi. 
Hmožděnky do zdi (např. do panelu se používají
speciální).
Odřezky pěnovky (např.
stará karimatka).
Chyty a šrouby na jejich
přidělání zmiňovat ani
nemusím.
Postup:
Nejprve si ujasníme plán, jak chceme, aby stěna
vypadala. Teprve podle výsledku našich představ
budeme pokračovat ve stavbě základní kon-
strukce. Nejprve musíme upevnit nosné trámy, na
které můžeme připevnit jakoukoliv konstrukci z
překližkových desek. Trámy si předvrtáme, ná-
sledně přiložíme ke stěně a skrze díry v trámu si
vyznačíme na zeď místa, kde zavrtáme kon-
strukci. Následně vyvrtáme díry do zdi a umís-
tíme speciální expanzivní hmožděnky (jsou
kovové, mosazné a dají se sehnat v železářství).
Nosné trámky obalíme, z té strany kde se budou
dotýkat stěny, pěnovkou (třeba starou karimat-
kou). Ta zabezpečí odpružení konstrukce, za-
mezí vrzání a ušetří rovněž klid vašich sousedů,
zvláště pokud bydlíte v bytovém domě.
Následně na tyto základní trámky můžeme navá-
zat např. konstrukci převisu stěny. Pokud chcete
stěnu kolmou, není nic jednoduššího, než přímo
na tyto trámky přišroubovat desku překližky.
Překližková deska se dá celkem snadno koupit v
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Ideálním místem pro stavbu boulderovky může být ne-
využitelná část chodby. Začneme s nosnou konstrukcí.



některých dřevoobchodech. Počítejte však s tím,
že si jí neodnesete v podpaždí, minimální roz-
měry desek jsou i tak docela veliké. Nutné je auto
se zahrádkou na střeše a i tak budete mít prob-
lém desky zabezpečit, aby vám již při mírném
zvýšení rychlosti neudělaly z auta letadlo. Odvézt
se to ale dá. Desky se obtížně řežou pilou s vět-
šími zuby. Ideální je použít vibrační pilku, která
ušetří spoustu práce. Když máme desky naře-
zané, vyvrtáme do nich díry (na přidělání chytů)
o průměru 10 mm, do kterých zapustíme nará-
žecí matice M10 (průměr 10 mm). Rozteč děr je
třeba dopředu dobře promyslet. Asi nejlepší je
stěnu rozdělit na rovnostranné trojúhelníky o
délce strany 16 cm, v jejichž vrcholech vyvrtáme
díry na narážecí matice. Matice hezky přiklep-
neme do desky kladivem, aby se zakously jejich
zuby a držely. 
Pak již stačí desku překližky přišroubovat pomocí
bytelných vrtů k nosné konstrukci trámků.

Chyty přiděláváme pomocí šroubů s imbusem o
průměru 10 mm. Délku šroubu volíme podle typu

chytů a především také podle vzdálenosti překliž-
kové desky od stěny, aby nedošlo k tomu, že se
nám příliš dlouhý šroub špičkou opře o stěnu a
nepůjde utáhnout nebo naopak nebude svou dél-
kou stačit na překonání tloušťky hmoty chytu
(pozor, chyty mají různou tloušťku).
Samotné chyty jsou asi nejdražší část celé do-
mácí boulderovky. Dobré je oslovit firmy, které je
vyrábějí. Občas za velice příznivou cenu odpro-
dávají nepovedené chyty. Rovněž dobře poslouží
starší vyřazené chyty z lezeckých stěn . Taky lze
přidat chyty dřevěné, vyrobené třeba z madel k
zábradlí. Fantazii se meze nekladou, koneckonců
vždycky se dají odšroubovat nebo přeštelovat. A
to je taky hlavní výhoda domácí boulderovky.

A nyní stačí už jenom
přimět svou vůli k za-
hájení tréninku. To os-
tatně bývá ze všeho
nejtěžší. Jak praví kla-
sik - pro trénink ti stačí
jeden přibitý trám, vše
ostatní je pouze zby-
tečný luxus.
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Předvrtaná překližka se přidělá vruty ke konstrukci.

Již hotová boulderovka se zabudovanou kampusdeskou.

Boulderovka u Šimků je po-
stavena značně převisleji...



Recepty z cest i na cesty
něco dobrého po lezení

Je zima, vlezlo a bufet je zavřený. Tragický scé-
nář každého zimního výletu. Je tak jednoduché
tomu zabránit! Jak? Nést si sebou vlastní provi-
ant. A třeba i s nádechem Itálie, to pak zahřeje
hned dvakrát…
Pizza muffínkyPizza muffínky
250 g mouky (hladké nebo polohrubé)
200 ml mléka
85 g rozpuštěného másla nebo rostlinného oleje
2 větší vejce
lžička prášku do pečiva
½ lžičky soli
Náplň:
1 natrhaná (nastrouhaná) koule mozzarely
100 g na kostičky nakrájené šunky
koření (na pizzu, bazalka, oregano,…) – prostě
podle chuti 
nakrájené olivy nebo sušená rajčata
Postup:
1. Jako první si předehřejeme troubu na
200⁰C a formičky na muffiny vyložíme papírovými
košíčky, protože pak to jde ráz na ráz a než se
člověk naděje, tak z trouby tahá zlatavé zázraky.
2. Dále si připravíme 2 mísy a v jedné smí-
cháme suché ingredience (mouka, prášek do pe-
čiva, sůl a vše co patří do náplně) a v druhé pak
mokré (mléko, máslo, vejce).
3. A teď už jen smícháme. Do mokrých pří-
sad přisypáváme postupně suché až máme
krásně lepivé těstíčko. A tady pozor, je důležité
těsto nepřemíchat! Takže je potřeba skončit s mí-
cháním ještě, když jsou v těstě sem tam asi tak
centimetrové ostrůvky moučných cucků. Dodrže-
ním tohoto postupu bychom měli docílit typicky
muffinové struktury.
4. Teď už stačí jen rozdělit lžící těsto do ko-
šíčků (tak asi 1 – 0,5 cm pod okraj) a péct při-
bližně 15 minut do zlatova.  

Rajčatová polífčičkaRajčatová polífčička
1 000 ml rajčatového pyré (no name mají za pár
kaček v každém větším supermarketu)
1 cibule
kousek máslíčka
cukr
sušená bazalka
pepř a sůl
Postup:
1. Necháme rozehřát máslíčko a na něm
zesklovatíme nakrájenou cibulku.
2. Abychom stáhli kyselost rajčatového pyré,
tak cibulku lehce zaprášíme cukrem a necháme
lehounce zkaramelizovat.
3. No a teď už stačí nalít pyré, dochutit solí
pepřem a bazalkou a chvíli provařit.
4. Nakonec ještě můžeme polévkou prohnat
tyčový mixér, abychom docílili sametové konzis-
tence.
5. Pokud si chceme polévku vzít sebou na
výlet, tak doporučuji buď si koupit termosku na
jídlo a nebo vzít nějakou starou a udělat z ní jí-
delní, protože plasty rády přejímají aroma všeho
co do nich dáte. 
6. Takže termosku máme. Před plněním je
dobré ji vytemperovat, aby pokrm neztrácel tep-
lotu ještě před odchodem z domu. Já, protože
ráno jsem neschopná, ji před spaním naplním
horkou vodou a ráno už pak stačí vyměnit vodu
za horkou polívečku.

17

ZaplouvákTipy a triky



Berounská Provance

Po Čechách existuje mnoho oblastí, které se ne-
těší přílišné lezecké oblibě. Ačkoliv poskytují do-
statek cest, na lezce zde narazíte spíše
výjimečně. Je to dáno nejčastěji obtížnějším pří-
stupem do oblasti, lámavostí skály nebo sezón-
ním omezením lezení z důvodu ochrany přírody.
Jednou z takových oblastí je i Kotýz u Berouna.
Kombinuje v sobě všechny uvedené vlastnosti,
kvůli kterým je poněkud opomíjen.

Jedná se o přírodní skalní útesy z vápence. Na
jejichž vršku je stepní vegetace s krásnými koni-
kleci. Připomíná to skalní oblasti ve francouzské
Provance a to včetně vedra, které zde v létě sku-
tečně bývá pekelné. K dokonalosti Kotýzu chybí
snad jenom pevnější materiál. Zdejší vápenec
působí dojmem poskládaných dlažebních kostek
a o nějaké kompaktnosti nemůže být řeč. Přesto
je zde dostatek lezeckých směrů a na tyto po-
měry i pár velice dlouhých cest, vesměs obtížněj-
ších. Většina je dokonce nově přejištěna. Kotýz
tak určitě skýtá velice zajímavou náplň pro něko-
lik lezeckých odpolední. Nezapomeňte si však
vzít s sebou dostatek vody, skály i okolí je stejně
jako v Provance dokonale vyprahlé.

Sušky suché nebyly

Naplánovali jsme oddílovou akci na Suškách, tak
se muselo jet. Problém byl v počasí. Ačkoliv bylo
již astronomické jaro, počasí se s tím smířit ne-
chtělo. Odjezd vypadal tragicky, ale Martin Čihák
vyjednal střechu nad hlavou v jedné hospůdce
přímo pod Suškama, takže nebyl důvod nejet.
Sešli jsme se k odjezdu ve složení Čenda,
Hanka, Tárčí a Jarda.Počasí nás vítalo vytrvalým
deštěm a zimou. Po příjezdu ke skalám se však
umilosrdnilo. Nebylo sice krásně, ale sucho bylo
a lézt se dalo. Podařilo se několik moc hezkých
cest, večerně
umocněných v
místní hospůdce,
kde jsme je řádně
zapili. Venkovní
klima se mezitím
změnilo ve vodní
peklo a tak nás ani nemrzelo, že v neděli jsme se
vyškrábali akorát tak na zříceninu hradu Frýd-
štejn. Ono kultury je taky třeba…

Výstava fotografií v Turnově

Muzeum Českého ráje v
Turnově požádalo le-
zecké oddíly i jednotlivce,
zda by na chystanou foto-
grafickou výstavu o lezení

v Českém ráji, poskytli vlastní fotografie. Histo-
rických fotek už měli kurátoři bezpočet a tak
prahli po nějakých soudobých. Za oddíl jsme pos-
lali několik fotek ze Skaláku a Prachova z uply-
nulých lezeckých návštěv. Později jsme měli tu
čest na vernisáži shléd-
nout naše vyklepané po-
stavy bok po boku legend
českého horolezectví.
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Kterak jsme Karla předběhli

O sestupu ke 100. výročí objevení Jeskyně Přá-
telství v Labáku jsme psali v minulém Zaplou-
váku. Lezli jsme tam tehdy hnedka po půlnoci. Až
při následné návštěvě a zpětném listování v je-
skynní knize jsme si všimli, že jeskyni v ten den
navštívil rovněž slavný horolezec a lovec kula-
tých výročí Karel Bělina, který je znám svým ne-
únavným vyčkáváním u lezeckých a vůbec
všelijakých objektů se stoletými výročími i několik
dní předem. Neváhal a připsal se k našemu půl-
nočnímu zápisu. Je nám čest být v jednom zá-
pise se samotným velkým Karlem a zároveň je
nám ctí, že se nám podařilo tohoto ostříleného
lovce výročí tentokráte zcela výjimečně a neplá-
novaně předběhnout.Škoda že jsme senepotkali.

Rekordní metodický den

Na metodickém dni, který se konal na jaře v Di-
voké Šárce byla zaznamenána rekordní účast.

Byli jsme tam čtyři,
tak málo nás ještě na
žádné podobné akci
nebylo. Vyjímečnost
navíc umocňoval fakt,
že ti co dorazili,
vlastně metodiku
ovládají. Nutno dodat,
že není nic lepšího,
než pocit z toho, že
člověk táhne krosnu
plnou metodického

cajku včetně vrtačky přes celou Prahu úplně na
nic. Příště to místo zadara necháme asi za pěti-
kilčo, na to se líp slyší ;-)

Gurmán

Kuzma se v rámci řešení své vědecké práce o
energohovnu (energetické využití fekálií) ocitnul
na půl roku ve Vietnamu. Lezení moc neužil, při-
letěl totiž zrovna do období monzunu. Místo toho
se však oddával  gurmánským dobrodružstvím.
Ochutnal snad všechno, co se ochutnat dalo. Na
svém blogu si tyto zážitky literárně i vizuálně střá-
dal, čímž se mohli gastronomicky vzdělat i všichni
ostatní. Pro představu vkládáme jednu i do Za-
plouváku, tu nejlepší.
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Podpis samot-
ného velkého
Karla, bok po
boku podpisů na-
šich.

Vyhlížení účastníků metodic-
kého odpoledne - nikde nikdo.

“Polámal se mraveneček, ví to celá obora, o půlnoci zavo-
lali mravenčího kuchaře.”

“Šnečku, šnečku vystrč růžky..... 
(nevystrčil, a tak jsme ho museli vytáhnout špachtlí)”

Přejeme dobrou chuť!



Pád kamene na Rovišti

A ozvala se rána,
balvan se rozbil a
odputoval po stráni
dolů až do vody. Ta-
kové byly první
dojmy nehody s dob-
rým koncem, která
se přihodila na jaře
na Rovišti. Zní to
jako rutina, ze skály
se občas něco
uloupne, to dá
rozum. Jenže tenhle balvan měl dobrej metrák a
urval se z velmi často lezené, lehčí cesty. Navíc
z místa, kde by to člověk nečekal.

Prvolezec začal
lézt a ještě pod prv-
ním jištěním, asi
čtyři metry nad
zemí, ušlápl bal-
van. Ten prolétl asi
půl metru od jističe
a roztříštil se na ná-

stupu cesty na menší kusy, které letěly až do
vody. Že se nikomu nic nestalo, bylo velké štěstí.
V nejhorším scénáři mohl prvolezec letět dolů
společně balvanem a jistič to mohl mít již za
sebou.
Proto je potřeba
dávat velký pozor
na skalách, ze-
jména po zimě. I z
často lezených cest
se mohou utrhnout
velké kusy skály, bez ohledu na to, kolik lezců na
uvolněný kus již v minulosti šláplo. Proto by jistič
nikdy neměl stát ve spádnici prvolezce. A helma?
Je důležitá, ale v tomto konkrétním případě by
stejně nepomohla.

Krkonošská demoverze

Geocaching je hezká zábava a dobrá motivace
pro návštěvu zajímavých míst. Když se navíc dá
spojit s chozením po horách, vznikne velice zají-
mavý výlet. Mandy, Bety, Janča a Jarda plánovali
tuto akci skoro rok. Na konečný termín se však
počasí zvrátilo v monzun. Přesto se tito výtečníci

rozhodli vyrazit,
Norská předpověď
z internetu slibo-
vala alespoň tro-
šku naděje. No co
na plat, celou
cestu do Hara-

chova jim pršelo, nakonec se však déšť jako na
povel uklidnil. Zato padla mlha jako mlíko. Všichni
hezky vyrazili směrem na Voseckou boudu a dále
na hřeben. Mlha byla taková, že chůze připomí-
nala spíše sen než realitu hor. Z výhledů nebylo
nic. Až koncem dne, k večeru se mlha rozplynula
a na horizontu hřebene se tyčila naše česká ve-
lehora – Sněžka ve zlatavém svitu zapadajícího
slunce. Pak přišla tma a nocleh pod širákem na
jedné z křižovatek
horských cest.
Druhý den ráno
byla opět mlha.
Účastníci však ne-
ohroženě dosáhli
vrcholku Sněžky,
kde pro špatné po-
časí a mizernou vi-
ditelnost nebylo ani
živáčka. A pak na-
stal sestup z hřeben, který byl pro ušlapané nohy
učiněným peklem. Jako bonus se nakonec do-
zvěděli, že mají jít ještě o 6 km dál než počítali.
Vše se ale nakonec zdárně zvládlo a zůstaly
pouze krásné zážitky. 
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Místo výlomu kamene...

Kámen zastavený stromem.

Na vrcholku Sněžky bylo krásně.



Osma jako zaplouvák

Když dolezete vytrvalostní cestu, máte obvykle
hezky natečené pracky. Když dolezete vytrva-
lostní cestu, která navíc končí převisem, bývá
často problém cvaknout poslední, spouštěcí pre-
sku. Takhle jsem dolejzal jednu cestičku v Rado-
tíně, kde jsou nahoře dva borháky vedle sebe.
Jeden jistící, druhý slaňovací. Nemaje sílu na
udržení se chytů, chytil jsem se obou borháků
naráz oběma rukama. Ale byly tak akorát na dva
prsty a po chvíli mi nateklo tak, že jsem se opět
dostal do prekérní situace. Nebyl dostatek sil na

cvaknutí pre-
sky a lovení
lana. Padat se
mi nechtělo.
Proto jsem z
posledních sil
cvakl do jed-
noho z bor-
háků karabinu
se slaňovací
osmou. Ta má
průměr oka
přeci jenom o
dost širší než
je průměr oka
borháku a

tudíž se za ní dá mnohem lépe držet než za bor-
hák. No, brala dobře. Pak stačilo konečně dost
sil i na procvaknutí presky, lana a blahodárného
odsednutí.

Splnění malého snu

Kouřová stěna na Daliborku v Hruboskalsku je
cesta opředená legendami. Za války jí vylezl teh-
dejší špičkový lezec Joska Smítko a poprvé v dě-
jinách lezení zde použil za obtížností cesty
písmenko. Vzniklo tak první VIIb na světě. Důvod

proč tak učinil byl ze-
jména ten, že do té
doby byl nejtěžší
možný stupeň VII. Je-
likož se mu cesta
zdála výrazněji obtí-
žnější, než ostatní do
té doby vylezené
cesty, přidal písmenko
a zavedl tak zcela
nový přístup k lezecké klasifikaci.
V létě se do cesty pustil Jarda s Pavlem během
jednoho pohodového víkendu ve skaláku. Ačkoli
po dlouhé zimě na písku vyklepaní, na konci dne
uvážili, že jsou dostatečně erudovaní na vylezení
takovéto bájné cesty. Napřed se zdálo, že cesta
opovážlivcům uštědří výchovný políček již pod
prvním kruhem. Nakonec se jim však povedlo s
vypětím sil zavěsit své břímě do kruhu i bez ná-

zorných experimentů s účinky gravitace. Násle-
dující úsek oba pánové společnými silami
překonali a přes krkolomné nástrahy stěny se k
pozdnímu odpoledni konečně prokousali až k
vrcholu čímž udělali největší radost podpůrnému
týmu na zemi, který čul brzkou návštěvu putyky.
Nicméně pánové válející se na vrcholku věže
ušetřený čas bohatě využili četbou vrcholové
knihy a kocháním se výhledy do krajiny. Toho od-
poledne jim bylo srdečně jedno, jak čas plyne.
Splnili si malý sen!
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Nějak takhle se to mohlo stát...
Jarda a Pavel skoro ve stejném místě jako u předešlé fotky
B. Svatoše. Tato je od Čendy. Oba snímky dělí více jak 50 let



Břidlicový trénink vytrvalosti

Zcela náhodou byla nedávno objevena trénin-
ková metoda lezecké vytrvalosti na bázi břidlice.
Konečně se podařilo skloubit věčný problém udr-

žování part-
n e r s k é h o
vztahu a le-
zeckého tré-
ninku. Princip
je geniálně
jednoduchý –
pokud jdu,

beru s sebou desku břidlice. Váhu desky volím
optimálně. Neměla by neúměrně zatěžovat ruce
už po prvních několika krocích. Sílu tréninku po-
znáte až po delší
chůzi, kdy vám
postupně začne
ruka natékat. Vý-
hoda této metody
je také v tom, že
držení břidlice je
zcela podvě-
domé, kdežto
např. posilovací
kroužek musíme
vědomě mačkat.
Navíc můžete s
kusem horniny
rovněž cvičit jako
s činkou. Hlavní
výhoda je pak v tom, že tento nástroj nic nestojí.
Stačí si ho naloupat např. v Modřanské rokli, kde
je těchto břidlic celé skalisko.
Takže až půjdete na rande nebo jenom na výlet,
nezapomeňte si vzít svojí břidlici. Alespoň si bu-
deme moci sdělit v jednom z příštích čísel Za-
plouváku, zda to mělo nějaký efekt nebo šlo o
úplnou blbost :o).

Ometání hřebene Šárky

Zcela nová disciplína se urodila v našich choro-
myslných hlavách, když jsme přemýšleli co si v
Divoké Šárce v zimě vylézt, aniž by nám upadly
prsty chladem. Pod tlakem společnosti na zlep-
šování lezeckých výkonů a časů jsme se rozhodli
vytvořit novou soutěž spočívající v zimním vý-
stupu Šáreckým hřebenem Dívčího skoku na
čas. Tento zrádný velehorský hřeben si v ničem
nezadá s jeho méně známými bratříčky v Alpách.
Proto je více než jasné, že soutěž má vysokou
úroveň a sportovní hodnotu.

Pravidla výstupu:

Dosavadní časové rekordy:
Zima - 21. 2. 2013 - Jarda a Janda. – 28min 43sec 15setin

Zima - 26. 1. 2014 - Kuzma a Jarda – 30min 4sec 20setin
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ZaplouvákStřípky

Hezky se drží, za prsty vás táhne gravi-
tace. Stačí jenom neupustit a už sílíte.

Krom hodnotného posilovacího ná-
stroje navíc získáte estetického spo-
lečníka do domácnosti.

Čím nepříznivější povětrnostní podmínky,•
tím hodnotnější výstup. Ideální podmínky
jsou, když vrstva sněhu přesahuje 5 cm a
teplota je kdesi pod bodem mrazu

Lézt pokud možno přímo po hřebeni, vy-•
hýbat se jen v nejnutnějších případech

Během lezení musí lezec rukou omést•
sníh z vrcholku každé věžičky na hřebeni
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ZaplouvákOddílový život

Akce na rok 2014

Oddílovka
Hlavní oddílová schůzka, přihlášky, placení pří-
spěvků, rozhodování o financích. Promítání a
nakonec samozřejmě hospůdka. 
termín: 13.2.2014 od 18:00
místo: Zelený pruh, jako vždy

Otevírání skal
Tradiční oddílová akce spojená především s le-
zením a zábavou. 
termín: duben
místo: bude upřesněno

Metodika
Jak správně jistit, bezpečně lézt i chytat pády.
Metodický den bývá přínosnou diskuzí a
předáváním informací a zkušeností. Termín
bude stanoven po domluvě a příslibu účasti.
termín: květen
místo: bude upřesněno

Oddílová voda
Plánuje se sjezd krásné řeky Salzy v Rakousku.
Čenda jakožto zkušený vodák přislíbil spolu-
práci. 
termín: jaro
místo: bude upřesněno

Festival v Ádru
To jsou výborné filmy o lezení, přednášky, vý-
stavy. Také příležitost, jak za výhodné ceny na-
koupit materiál. Především to je ale lezení v
překrásných pískovcových skalních městech
Adršpachu, Křížáku, Teplic nebo Ostaše.
termín: 28.-21.8.2014
místo: Teplice nad Metují

Poslední slanění
Tradiční společensko lezecká akce, při které se
symbolicky ukončuje lezecká sezóna. Když
vyjde počasí leze se. 
termín: listopad
místo: upřesní se

Prvovýstupy 2013
Cejch na frňáku 7/7+, Šárka - Jandahnáta x Jarda

Špagetka 7, Šárka - Jarda x Jandahnáta

Úprkovka 6-, Šárka - Jarda x Jandahnáta

Vypálený rybník VII, Labák - Jandahnáta x Jarda x
Kuzma x Bety x Mandy x Tomáš... (kdo ví ten ví :-))

Rudolfinum VII, Labák - Jarda x Bety x Jandahnáta

Závody
Už jsme skoro mysleli, že sem nebudeme mít co na-
psat. Nakonec nás ale těsně před uzávěrkou potěšila
milá novinka:

Ultraant Bouldercup - Evka se umístila na krásném
druhém místě.

Na závěr souhrn prvovýstupů a závodů za
poslední rok, jichž se účastnili RotSporťáci

(to co se do redakce doneslo)



zábavný občasník horolezeckého oddílu  ROT SPORT
Příspěvky do časopisu pište: rotsport@seznam.cz
http://www.rotsport.cz

Zaplouvák V příštím čísle:
Bude otevírání skal tentokrát na umělce? Je umění vylézt z
postele taky lezeckou disciplínou? Už má někdo údolku na
Kápla? A Konšela? A na čem zase pracuje Horny? A zima???
Viděl jí letos někdo???

Z oddílového

šuplíčku :o)

A nakonec ještě nezbytná reklama aneb objev jednu společnou věc...


