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Úvodník

Horám zdar,
v tomto čísle Zaplouváku máme milou povinnost při-
pomenout významné jubileum a sice deset let od té 
doby, co jsme se rozhodli založit si vlastní oddíl. Byla  
to fajn léta lezeckého objevování a prvních začátků, 
úspěchů i pádů. Dobrodružství na vysokých vrchol-
cích pískovcových věží, žulových stěn i zapadlých 
balvanů uprostřed hlubokých lesů, které sice nikoho 
nelákaly, ale vylézt se na ně dalo. Pohled na svět byl z 
té výšky zase o něco hezčí a jinačí než jak jsme ho do-
posud běžně znali. Někteří si k lezení jenom přičich-
li a opustili jej, protože jim nenabízelo všechno čeho 
si žádali, jiní se ho chytli a do konce svého života ho 
nejspíše neopustí. Někdo leze kvůli sportu jiný kvů-
li adrenalinu nebo kombinaci toho všeho. Oddíl ale 
není pouze o sportovních výkonech a dobrodružnu, 
oddíl je také o lidech. A snad právě proto mi jako nej-
lepší zadostiučinění za celých těch deset let přišla slo-
va jednoha kamadáda který nedávno říkal „Víš Jardo, 
já už tolik nelezu, ale rád s vámi jezdím.“ A to je přes-
ně ten důvod, proč jsme před deseti lety oddíl založi-
li. Hlavním cílem bylo sdílet zážitky s ostatními, najít 
stejně potrefené duše vidící svět tak nějak podobně. A 
musím říct, že se vzpomíná velice dobře.
Jarda

 Obsah

Úvod

Nějaký slušný výstup nebo alespoň pořádná tlama?
Nějaký neslušný výstup nebo sestup?

Máš zajímavé informace?
Silné zážitky?

POŠLI TO!
Objeví se to v příštím čísle Zaplouváku ;-).
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Ve skříni mi leží stará čísla lezeckého časopisu Mon-
tana, ročník 2002 a 2003. I když se už hezkou řádku 
let lisují pod tíhou jiné lezecké literatury, jsou na nich 
doposud patrné stopy bujarého listování. Beru je do 
ruky a vzpomínám na ty časy, kdy jsme lezením do-
slova žili a hltali každou novou informaci. Lezeckých 
stěn v Praze bylo pomálu a komunita lidí vlastnících 
lano nebo sedák byla mnohem menší než je dnes. Byl 
to fajn začátek celoživotní cesty poznávání krajiny z 
vrcholů nedostupných skalních věží, ale i poznávání 
sebe sama.

Jak jsme se potkali

Od raného věku mě fascinovaly romantické tvary 
pískovcových věží, které svými typicky oblými křivka-
mi promlouvaly z obrázků a fotek. První krůčky na 
skalách jsem udělal společně s tátou na pískovcových 
věžích pravého břehu kaňonu Labského už kdysi dáv-
no. Ale zlomový byl až rok 2003 a nástup na střední 
chemickou školu v Křemencově ulici. Tehdy jsem se 
zamiloval do lezení a doteď mě to nepustilo. Seděli 
jsme v přední lavici s Ondrou Kuncem a víc než na 
výklad pedagogů jsme se soustředili na kreslení ko-
miksů, grafity, průzkum pražského podzemí, protesty 
proti válce v Iráku a v neposlední řadě taky na lezení. 

Ondra měl základní lezecké dovednosti osvojené ze 
skauta a tak mu občasné výpady na vápence v okolí 
Prahy nedělaly vrásky. S úsměvem vzpomínám na naší 
výpravu na dno Tomáškovy propasti v Českém krasu, 
kde jsme díky slabým baterkám a zauzlovanému lanu 
málem přišli k průseru, Ondra si z toho ale nikdy nic 

nedělal. Koncem prváku měla naše třída společný ví-
cedenní výlet do Srbska. Sehnali jsme si omluvenku, 
ale na výlet do Srbska jsme jeli taky, jenomže na skály. 
Pedagogové tím ztráceli vůči nám zodpovědnost a my 
jsme získali svobodu dovádět na již tehdy oleštěných 
stěnách Alkazaru. Tenkrát se k nám přidal náš spolu-
žák Michal Bernat a do skal jsme začali jezdit ve třech. 

Náš první společný pískovcový výlet byl do Pracho-
va. Vlakem jsme dojeli do Jičína a pak pěšky a stopem 
k hornímu vstupu do skal, rozložit se pod širák mezi 
pískovcové věžičky, těšit se a zároveň se také trochu 
obávat prvního vážnějšího lezení. U branky na nás če-
kala cedulka, že lézt zde smějí pouze členové ČHS. 
Dali jsme se do hovoru s dědou, co seděl u kasy a za-
čali ho ukecávat. „Klucí, vždyť já bych vás správně ne-
měl ani pouštět. Vy nejste organizovaní horolezci.“, 
řekl na vysvětlenou. V tu chvíli někdo z nás navrhl, že 
se tedy zorganizujeme, utvořili jsme řadu a dali se do 
pozoru. Děda jenom kývl rukou, ať raději jdeme. Dal-

 10 let H.O. Rot Sport

Příběhy

To byly časy... (Výstřižek z Večerní Prahy)

...a na písku v Prachově. Svého času jsme se  vyžívali 
ve svérázném outdoorovém oblečení.

V Srbsku před odchodem do skal...
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ší nesnáz byla v tom, že jsme nesehnali knižního prů-
vodce, takže jsme si vybírali cesty jen tak od oka podle 
toho, která se nám líbila. Tak se taky povedlo, že jsme 
si vytáhli první sedmičku (Západní cesta na Čertovu 
věž) a málem zapytlili dramaticky vypadající trojku 
(Severovýchodní cesta III na Krákorku). Počasí bylo 
jak z encyklopedie, v hlavách se nám uchovala idylic-
ká vzpomínka na tento první společný výjezd na vo-
ňavý pískovec Českého ráje. Právě tehdy jsme dostali 
nápad, že musíme vstoupit do nějakého oddílu, proto-
že nás už lezení „na divoko“ nebavilo a nechtěli jsme 
zbytečně obcházet bránu ve skalním městě.

Koukali jsme po oddílech, které by nabíraly členy. 
Všude měli vesměs plno a tak se nám ani po delším 
hledání nepodařilo žádný pražský přátelsky vyhlíže-
jící oddíl objevit. Proto nás napadlo řešení, které se 
nám v té situaci zdálo nejvíce logické a sice, že si zalo-
žíme oddíl vlastní.

Tak to tam tak napiš

Název oddílu jsme si dali Rot Sport podle starého ná-
pisu na jedné skále v kaňonu Labe. Nesla se kolem 
toho taková legenda o tajném spolku horolezců, kteří 
se za války scházeli ve skalách. Zkrátka dobrodružná 
romantika šmrncnutá životem. Psal jsem to do vrcho-
lovek již déle a když jsme vyplňovali nějakou žádost, 
kde měl být i název oddílu, kluci řekli, ať to tam napí-
šu. Od těch dob se tak jmenujeme. Pak jsme vytvořili 
znak a nechali udělat pověstné oddílové razítko. Dali 
jsme si za cíl s ním vylézt na každou věž a jeho otisk 
zanechávat ve  vrcholovce. Nešlo o žádnou mazanici, 

zápis musel mít štábní kulturu, jak jsme říkali. Měli 
jsme zkrátka tehdy velkou motivaci dát o sobě vědět, 
navzdory všem těm, kteří se nám posmívali. Na razít-
ko jsem vyrobil takový plechový futrál, takže když 
jsme s tím někam lezli, znělo to často jako jarní úklid 
v železářství. Druholezec, který měl za úkol razítko 
dopravit na vrchol věže, obvykle dost nadával, zvláště 
pak v komínech kde se plechová dóza zavěšená nízko 
u pasu hlásila o pozornost nejčastěji. V té době jsme 
se rozhodli udělat si oddíl nejenom pro sebe, ale i pro 
ostatní. Dali jsme o sobě vědět, myslím, že to bylo na 
Lezci a přihlásilo se několik lidí.

Hanz na scéně

Se všemi, kteří se přihlásili jsme si dali sraz v dnes 
již zaniklém Boulderbaru (V Jámě 6), který byl záro-
veň malou hospůdkou. Jenže nastupující zima jako by 
byla předzvěstí konce nejen lezecké sezóny. Michal 
s Ondrou lezení postupně zabalili a tak jsem na sra-
zu nakonec čekal sám. Přišla jedna dívčina a mladě 
vypadající blonďáček, kterému jsem nechtěl věřit, že 
právě nastoupil na ČVUT. Seděli jsme u piva a slečna 
horlivě debatovala o lezení, klučík vesměs mlčel, ob-
čas nesměle upil piva a sem tam něco plácnul. Když 
jsme se dohodli, že v blízké době vyrazíme na stěnu, 
byl jsem si téměř jistý, že toho mladého cápka už ni-
kdy více neuvidím. Opak byl však pravdou, nikdy více 
jsem nespatřil onu slečnu. Hanze vám asi nemusím 
představovat. Takhle se ohlásil svým prvním mailem:

21.10.2004 „Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak se 
můžu dostat do oddílu a kolik je aktuálně členský po-
platek. Honza“

Původní složení H.O. Rot Sport. Vlevo Michal Ber-
nat, uprostřed Jarda Kukla a vpravo Ondra Kunc v 
dobách studia na Masarykově střední škole chemické v 
Křemencově ulici.

Vymysleli jsme si i oddílové logo. Kostrbatá čára měla 
značit severní hranici republiky, hvězdička pak místo 
Labské Stráně, kde se zrodil nápad založit oddíl.

Příběhy
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Kampaň

Nicméně jednočlennou posilou se problém nevyřešil 
a bylo třeba dále shánět lidi. Nejprve jsme se rozhod-
li vykročit konzervativním způsobem. Natiskli jsme 
pár letáčků a vyvěsili je v Hudysportech a na stěnách. 
Nicméně naše představivost sahala daleko, i za hra-

nice papírnictví 
a proto se vyskytl 
velkolepý nápad 
zkusit proslavit 
náš klub ve stu-
dentském inter-

netovém rádiu Akropolis, jehož zvuky se šířily skrze 
kabely internetu nejčastěji do omšelých pokojíků stu-
dentských kolejí. Už ani nevím, co jsme v tom rozho-
voru s moderátorem plácali, ale muselo to být něco 
úžasného. Pamatuju si jen, že Hanz hned v úvodní 
zkoušce mikrofonů urazil moderátora a ten na nás 
pak hleděl úkosem. Škoda že rádio již neexistuje a 
nahrávka se v bludišti nul a jedniček kamsi vytratila. 

Dneska bychom se při jejím poslechu všichni jistě ře-
zali smíchy.

O hodině tělocviku ve škole jsem se dal do řeči s jed-
ním klukem, co studoval Technické lyceum. Už ani 
nevím jak, ale přišla řeč na lezení. Hrál v punkové ka-
pele na bubny, podle toho taky vypadal. Měl přezdív-
ku Banán a jeho brácha dobře lezl za HK Vyšehrad. 
Jenže tam nebrali nové členy, proto jsem mu hned rád 
sdělil naší ideu vytvoření vlastního oddílu a on sou-
hlasil. A když nám všem bylo osmnáct a splnili jsme 
podmínky pro vznik nového lezeckého oddílu, sešli 
jsme se na zakládající schůzi oddílu 19. 1. 2005 v ná-
sledujícím složení: já jako předseda, Hanz jako mís-
topředseda, můj táta nám dělal hospodáře a vymyslel 
první verzi stanov, Ondra Kunc s Banánem v kontrol-
ní komisi a můj bratranec Míla, který v té době měl 
jeden hezký přeskok na pískovci, ale jinak s lezením 
neměl nic společného. Tak se stalo, že ten náš spolek 
byl oficiálně úředně založen a my jsme měli jeho bu-
doucí existenci nadobro ve svých rukách.

Jezdili jsme na skály, ale bylo nás přece jenom málo. 
Dále jsme se snažili nadchnout více lidí pro ježdění 
ven, což bylo náročné, protože jsme byli nezaběhnutý 
oddíl. Na naší letáčkovou akci k nám přišel Kyrgyz-
stánec Dimitrij zvaný Dino, který byl velmi sportovně 
ambiciózní a brzo se na písku proslavil lezením pro 
nás těžších cest (rozuměj cesty kolem VII) na prvním 
konci lana. Za pár let se ale začal věnovat spíše ma-
ratonům. Dobře si pomatuji na náš tříčlenný výstup 
Rudou hranou na Dračí věž ve Skaláku. V cestě jsme 
se střídali Banán, Dino a já. Lezli jí asi neuvěřitelné 4 
hodiny a na vršku byli šťastní jako blechy. Pro nás to 
bylo první vážnější lezení ve Skaláku. Druhý den jsme 
bloudili skalním městem až k zelené věžičce Blázen, 
na které jsme si málem všichni vylámali zuby. Když se 
nás pak večer na Koupáku kamarádi ptali, co jsme za 
celý den vylezli, řekli jsme, že na Blázna. Moc to tam 
neznali a tak si mysleli, že jde o nějakou obrovskou a 
těžkou věž. My jsme se jen usmívali.

Lidé

Postupně jsme přešli k modernějším způsobům ko-
munikace a přes web dali o sobě vědět. Díky tomu 
jsme získali asi nejvíc kontaktů, z nichž někteří vydr-
želi až do dneška. Většinou to bylo tak, že část už ne-
odpověděla, část odpověděla, ale na žádnou akci ne-

Hanz na nástupu Staré cesty na Růžovou věž v La-
báku. Byl snad prvně na písku a už tahal poctivé 
klasiky. Jeho sebevražedné historky jsou již proslulé. 
Na sedáku se mu houpe všudypřítomná plechová pixla 
s oddílovým razítkem.

Příběhy
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dorazila, část dorazila na akci, ale už jsme je vícekrát 
neviděli a jen pár lidí prošlo tímto pomyslným sítkem 
a ti většinou u lezení vydrželi několik let nebo na po-
řád. Za všechny ostatní snad jako příklad postačí mail 
od Mandyho:

„Dobrý den (nebo Ahoj),
četl jsem na lezci že hledáte lezce do oddílu, já hledám 
zase oddíl.
Lezu průměrně tak 5ky, občas něco víc, občas míň, pro-
stě lezu pro radost ne pro výkony. 
Protože jsem z Prahy tak lezu hlavně na nepískovcovej-
ch terénech, bohužel, mám rád klasiky i odjištěný cesty 
(a nenávidim uklouzaný Srbsko). Z hor ale zkušenosti 
zatim nemám.
Jsem z Prahy, je mi 22 a studuju.
 Tak kdyby jste měli zájem o aktivního nevýkonnýho 
lezce, bral bych to.
 kažpodádně dík za odpověď, a ať vám to leze
 Martin Mandák“

Kluci by nejvíc ocenili přítomnost dívčího elementu 
v našich řadách. Dotazy typu „zda už u nás budou lézt 
taky nějaké holky“ byly nekonečným evergreenem. 
Když k nám občas nějaká dívčina zavítala, obvykle 
byla rychle odrazena skutečností, že byla korunována 
na jedinou holku v oddíle plném bodrých kluků, jako 
byl například Hanz. Ten si s většinou holek pokoušel 
ihned po jejich prvním spatření ujednat rande na stě-
ně nebo ještě lépe přímo ve skalách.

Diskuse, diskusní prostor, nebo tlachárna

Jelikož jsme se neměli kde pravidelně scházet (krom 
výjezdů na skály a stěny), rozhodl jsem se naprogrmo-
vat zázemí pro členy přímo na našem oddílovém 
webu. Tím se významně ulehčila komunikace a krom 
toho že zde bylo možné zanechat zprávu o plánova-
ném výjezdu na skály, rovněž jsme si sdělovali zážitky 
z uplynulých akcí. Bylo to jednoduché a bylo to fajn, 
protože jsme o sobě věděli, inspirovali jsme se a heco-
vali. Od počátku do současnosti se oddílový diskusní 
prostor celkem třikrát změnil. Plnil vždy ale stejnou 
funkci. Design oddílových stránek se změnil pouze 
jednou a to v roce 2012, kdy došlo ke kompletní ino-
vaci našeho webu. Jen pro zajímavost, do konce roku 
2015 bylo na diskusi zveřejněno více neěž 7700 pří-
spěvků.

Mandy a Lukáš v Rájci před devíti lety. Doba se mění.

Původní oddílový web. Kdo si to ještě pomatuje?

Příběhy
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A tak  dál...

A tak jsme se i přes počáteční nezdary začali pozvol-
na rozrůstat. Bylo fajn, že s každým rokem díky nábo-
rům a otevřeným dveřím prakticky pro všechny, kteří 
měli chuť začít lézt, v oddíle zůstávalo čím dál tím více 
kvalitních lidí. Nikdy jsme nehrotili výkonnost nebo 
tabulkové plnění zkoušek. Naší myšlenkou bylo získat 
partu kamarádů, kteří by vyráželi do skal, tak aby ne-
byl problém s někým někam vyrazit a něco vylézt. A 
nic se na tom nezměnilo ani dnes.

Asi po šesti až sedmiletý lezecký pauze, kdy jsem 
veškerý svůj volný čas strávil na stavbě domu v jed-
nom malebném minisatelítku u ještě menší vesničky 
u Slaného, jsem se rozhodl, že si zkusím zase sem tam 
něco vylézt na nějakou pidiskalku nebo větší kámen. 
Co jiného mě mělo motivovat než email z oddílu, že 
se koná výroční schůze. Tak jsem našel budovu, kde se 
měla konat ta velkolepá seance. I když jsem měl zpož-
dění, nepřišel jsem o nejlepší část, a to diskuzi jestli 
koupit či nekoupit čističku na lana. Potom, cestou do 
hospody, jsem se domluvil s Pavlem Víškem, že budu 
rád, když mi dá vědět, až půjde někam na umělou stě-
nu. Jelikož jsem v uplynulých letech, kdy jsem sjížděl 
nejrůznější stavební portály občas zabrouzdal i na od-
dílové stránky, tak jsem věděl, že z Pavla se stal od-
dílový superbouchač a tudíž pravděpodobně nebude 
mít na softmovera mého typu (navíc spíše ve výsluž-
bě) asi čas.

Překvapením bylo, když se Pavel fakt ozval a domlu-
vili jsme se, že vyrazíme na Smíchoffku. Pokud byste 

si někdy chtěli zkusit udělat z lezeckých věcí retro „ala 
80s nebo počátek 90s“ a působit tak jako ostřílení lez-
ci, vezměte si sedák, lezečky a smyčky, napěchujte to 
všechno do baťohu (mě se osvědčil Deuter) a ten ná-
sledně dejte na 6 až 7 let do skříně ve starém domečku. 
Všechny věci totiž dostanou takový zvláštní našedivě-
lý nádech přecházející od původní barvy až do světle 
bílé. Například sedák vypadá jako kdysi dávno velmi 
oblíbené kalhoty typu „plísňáky.“ Tuto svoji retrový-
bavičku jsem si tedy zabalil a vyrazil na Smíchoffku. 
Pavel se mě s pochopením ujal a od té doby už přes 
rok více či méně chodíme do smíchovského chrámu 
lezby. Pavel má se mnou velkou trpělivost a mezi tím 
co on volí cesty na rozlez, tak já si ty samé cesty více 
méně odsedím. Vyvrcholením tohoto úporného sna-
žení dostat se alespoň na úroveň jeho rozlézacích cest 

mi utkvěl v hlavě zážitek, kdy mezi tím co já jsem se 
trápil v jedné 7-, ke mně dolezla po vedlejší cestě (těžší 
klasifikace) jedna velmi hezká slečna. Měla tu smůlu, 
že se naše cesty křížily zrovna tam, kde jsem visel a 
vyklepával. Když viděla moji marnou snahu uhnout jí 
z cesty a nepoužít při tom její chyty, udělala pár temp 

Zkrátka dobrá parta... (Poslední slanění 2014)

 RO©K ROT SPORT

Lukáš do toho občas jde po hlavě...

Příběhy
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a bravurně mě oblezla tak, že jsem v jednu chvíli měl 
hlavu přímo mezi jejíma nohama. Z té ostudy nad 
mým lezeckým uměním a z té mírně „peprné situa-
ce“ jsem byl dosti nesvůj, a že se jednalo o fakt hodně 
komický výstup mě utvrdil i pohled dolů, kde se Pavel 
smál od ucha k uchu i se stejně hezkou slečnou, která 
jistila tu cácorku, která během chvíle cvakla řetěz. 

Ostrov 

Hned na jaře jsem se domluvil s Jardou, že bychom 
vyrazili někam na severní písky. Dali jsme si sraz na 
parkovišti před Kempem „U Císaře“. Jarda naprosto 
nabuzený po zimní lezecké abstinenci hned vyrazil 
přímo svahem k Velké ostrovské stěně. Myslím, že si 
vybral cestu „Sokolík“. Vzpomínám si, že už ten ná-
stup mě hodně zarazil a uvědomil jsem si, že člověk 
pokud si bude asi chtít nějak líp zalézt, tak nemůže 
moc přemýšlet coby kdyby apod. Jarda totiž bez ja-
kékoliv známky nejistoty přelezl podle mého názoru 
méně chytovatou stěnku a svojí první smyčku dal v 

asi 6 metrech. Potom cesta více či méně pokračovala 
při hraně. Na těch 30 metrech byl s velkou slávou i 
jeden kruh. Ten den jsem si vytáhnul nějakou čtyř-
ku a byl jsem spokojený. Cesta byla hezky ukloněná 
a byly v ní i pěkné hodiny. Určitě doporučuji pro lidi, 
kteří si dokážou užít lezení i bez pocitu „dnes je dobrý 
den na umírání.“ Ostrov jsem pak navštívil s Jardou 
ještě několikrát. Jarda se vždycky při těch návštěvách 
dostával do zvláštního transu a praktikoval „sólování“ 
menších věžiček cestami nejmenšího odporu. Zkrátka 
přišel pod věžičku, řekl tudy to půjde a už lezl nahoru. 
Pokud jsem si chtěl taky trochu zalézt, tak jsem chtě 
nechtě musel za ním. Jelikož nebyl ani čas vyndat lano 
pro případné slanění, tak jsem musel některé cesty i 
slézat. Jarda tento způsob lezení bez průvodce a lana 
nazýval absolutní svobodou. Tak jsme postupovali od 

hranic s Německem postupně směrem do Čech. 

V Ostrovské oblasti jsem si letos splnil i jeden svůj 
„sofmůverskej“ sen – vytáhnout si Benkeho cestu na 
Císaře. Tu cestu už jsem někdy v roce 2004 lezl na 

Euforie ze splněného snu...

Lukáš si vytáhl svůj sen - Benkeho cestu na Mnicha. 
Jarda typicky zapoměl omylem jednu botu v autě.

V Ostrově s Bety na Káče.
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druhým a vím, že mi nedělala žádný výrazný problém, 
ale přece jen když cestu člověk „tahá“, tak jí nedosta-
tek  jistoty může pěkně zkomplikovat. Navíc na této 
cestě snad došlo i k nějakému „smrťáku“, takže na 
uklidnění taky nic moc. Myslím, že to bylo někdy v 
srpnu (poté co jsem si vytáhnul svojí první sedmičku 
v Českým ráji a nespočet šestek na Smíchoffce), tak 
jsem se zmínil Jardovi o mém přání zkusit Benkeho 
cestu. V případě, že by se mi to nepovedlo a zchrastil 
bych s nějakými vážnými následky, tak by se v novi-
nách jistě objevili klasické titulky typu – nezkušený 
překližkář přecenil své síly. Na lezci by pak pod člán-
kem „z černé kroniky“ s fotografií bezvládného těla s 
tričkem „Smíchoff “, byla rozvinuta obří diskuze.

I přes  případnou negativní reklamu ROT SPORTU 
v případě fatálního neúspěchu mi Jarda řekl, že to vy-
lezu s „prstem v nose.“  Pak přišel ten den. Dorazil 
jsem do Ostrova a protože Jarda měl zpoždění, tak 
jsem pádil obhlídnout tento svůj sen a v klidu se roz-
myslet, jestli to zkusím nebo ne. S Jardou bych už na 
rozmýšlení moc času neměl (na cestu by se určitě vrh-
nul sólo a to já bych už nedal). Jakmile jsem se svahem 
vydrápal k Císaři a podíval se na Benkeho, tak jsem 
věděl, že to půjde. Vrátil jsem se na parkoviště, během 

pěti minut dorazil Ondra s Jardou a šlo se na Císaře. 
Navázal jsem se, vzal si pár smyček hlavně na spodní 
část cesty a začal jsem vzlínat. Spodek je na celý cestě 
asi morálově nejhorší. Jelikož se leze z „náhorky“,  tak 
jakmile nalezete na hranu, tak vidíte vcelku slušný kr-
pál dolů do údolky. Leze se navíc po přílepku, který 
doslova přílepkem je. K mému překvapení jsem totiž 
zjistil, že jeho horní část je přilepena neznámým sta-
vebním lepidlem. Začalo mi vrtat hlavou, jestli je to 
lepidlo flexibilní a mrazuvzdorné. Pro jistotu jsem to 
příliš nebral na sokola. Pravdou ovšem je, že se tam 
dají dát minimálně dvě solidní smyčky (lanovice). Pak 
přišel nátah při cvakání kruhu, který měl být nejhorší, 
ale kupodivu jsem u něj necítil žádné výrazné kom-
plikace, završené obvykle duševní či žaludeční nevol-
ností. Kruh jsem cvaknul a pak cesta vede už zase ná-
horní stěnou. Ačkoli jsem měl obavy, že stěna nabídne 
malé chyty, tak kupodivu vcelku dobře držely a šlo to. 
Nakonec jsem byl spíš nervózní z toho, že bych cestu 
mohl dolézt. Potom, co jsem cvaknul slaňák a řekl Jar-
dovi zruš, tak jsem byl nadšený a myslel si, že jsem ko-
nečně začal lézt. Již několikrát jsem zažil, že po mém 
supervýkonu nastala totální sprcha, když Jarda bos za 
mnou cestu vyběhl jak nic. Když jsem si vytáhl „Ben-
keho“, tak mě ani nenapadlo, že by se to mohlo stát i 
tady. Na chvíli mě to napadlo, ale když jsem viděl, že 
Jarda vytahuje z batohu lezečku, tak jsem se zklidnil. 
Bohužel ovšem v zápětí nastala fatální situace a on 
zjistil, že si vzal obě lezečky pravý (nebo levý) a tak si 
cestu vylezl naboso alespoň s jednou nohou. 

Údolíčka v Ráji

V loňském roce jsme navštívili i oblast tzv. Údolíček. 
Kromě toho, že Jarda i tady naplňoval svoji touhu „bez 
bot, bez průvodce a jen tak za nosem“, tak se fakt jed-
ná o krásnou oblast, kde se dá najít spousta krásných 
věžiček (někdy i věží) s hezkými cestami. Za zmínku 
stojí Džbánek u Věžáku. Po celodenním lezení, které 
zahrnovalo i jeden neplánovaný prvovýstup, jsme do-
šli k rybníku Věžák.  Na skále nad rybníkem, kde jsme 
si chtěli dát odpolední svačinu (v mém podání super-
energetické a legendární „pendreky v cukru“), jsme 
narazili na nějaký obstarožný páreček. Pán vypadal už 
v nejlepších letech, tak jsme je snad při ničem nevyru-
šili. Zkusili jsme se dát s nimi do řeči a pán na Jardův 
dotaz jestli by nám něco hezkého doporučil, tak se 
zmínil i o Džbánku. Cesta měla být lehká, klasifikaci 
si nepamatoval, ale měli by tam být tři kruhy. Podvě-
domě jsem začal cítit malér, jelikož jsem byl v tahání 
cesty na řadě. Vyrazili jsme tedy určeným směrem. 
Všude jsme ale naráželi na ošklivé poměrně vysoké, 

S Ondrou ve Skaláku na Opomenuté.

Příběhy
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mechovité a z takového hrubozrnného kousavého pís-
ku odulé stěny, které vlastně asi byly spíše masívy než 
věže. Nějak se mi to nezdálo. Jelikož už doba poměr-
ně pokročila a Jarda s Bětkou se zakrtkovali v nějaké 
škvíře hledajíce asi kešku nebo nějaké poklady nejlépe 
z dob Josky Smítky, tak jsem si říkal, že snad z toho 
Džbánku sejde…nesešlo. Jarda řekl, počkejte tady a 
přeskakujících nějakou bažinou zmizel v houštinách. 
Za chvíli se vrátil a povídá, počkejte až to uvidíte…
nádhera. Nádhera to fakt byla, krásná štíhlá věž tyčící 
se mocně k nebi, připomínala takový zplacatělý džbá-
nek. Jarda poběhoval kolem a občas utrousil …“to 
dáš“. V životě jsem netahal na písku VII. Jediný, co mě 
uklidnilo byl fakt, že první dva kruhy byly fakt nízko. 
Navázal jsem se a šel do toho. První kruh byl vcelku 
v pohodě a skoro se cvaknul z předskalíčka. K druhé-

mu už to chtělo trošku zabrat protože to bylo převislé 
(alespoň mi to tak přišlo), ale šlo to. Druhý jsem taky 
cvaknul, ale pak jsem věděl, že je konec. Tak jsem si 
sednul. Poprvé nadlezl nad kruh a nic…trochu jsem si 
do toho odskočil. Podruhé nadlezl a …zase nic…tro-
chu víc jsem si odskočil. To mě vypumpovalo. Nadlezl 
jsem potřetí trochu víc, zabral za hranu (ta věž je fakt 
hrozně štíhlá) a přelezl to blbý převislý místo. Jenom-

že pak jsem zjistil, že jsem už výš, než je zdrávo a už 
si fakt odsedávat nemůžu, protože by to byla pěkná 
tlama. Naprosto vyděšenej jsem pak dolezl na vrchol 

lehkým terénem, rozklepanej jak ratlík. Cestu (jedná 
se o normálku VIIb, RP VIIc) doporučuji.

Z údolíček mám ještě kromě řady pozitivních (na-
příklad podpis do originální knížky od Josky Smítky), 
ještě jeden silný zážitek. Člověk by si řekl, že když je 
oblast Věžáku tak super, tak oblast Vidláku musí být 
taky v pohodě. Věžák  x Vidlák, zní to stejně, skoro 
stejná oblast, bude to paráda. Chyba lávky. S Jardou a 
Bětkou jsme do oblasti Vidláku vyrazili už na podzim, 
ale byl ten nejnádhernější den loňského babího léta. 
Skrz stromy, které už měly nádherně zlaté listí, svítilo 
sluníčko a celý mi to pak připadalo jak v pohádce (ta-
kový lehounký zlatý pohlazení). To bylo ale asi všech-
no, co nás ten den hezkého potkalo. Hned první věž 
na Vidláku byla katastrofa. Naprosto hladké stěny, a to 
na věž měly vést i lehčí cesty. Tak jsme se zase sebrali, 
jako že nic a jdeme hledat věže jinam. Měli jsme ná-
pad, že půjdeme až na druhý okraj oblasti ke dvěma 
samostatným věžím, které se jmenují Hlavatá skála a 
Válečník. Když jsme dorazili, tak byť daleko drsněji 
zněl název Válečník, tak z lezeckého hlediska byla ob-
ludnější Hlavatá. Jarda na Hlavatou našel směr, který 
by možná mohl jít a abych se trochu mohl rozdýchat, 

Podzimní nálada v odlehlých částech Českého ráje.

V hruboskalských údolíčkách je to pravé lezení.

Příběhy
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jestli do toho půjdu nebo ne, tak šel s Bětkou „dronit“ 
(rozuměj létat s dronem) a já okukoval cesty vzhůru. 
Ten Jardův směr se mi nějak nezdál. Spodek chytova-
tej, ale druhá část stěny se dělila na mělký žlábek vpra-
vo nebo vlevo spáru mizející v nějakém vhloubení. 
Nakonec jsem vyměkl a šel jsem na vedlejším „Váleč-
níkovi“ do nějaké „IV“. Cesta byla v pohodě a vcelku 

zajímavá. Krátký rozpor, pak přelez do obřího tunelu, 
kterým se doslova prošlo a jelikož tunel mírně stoupal 
tak na druhé straně jste byli na vrcholu. Ten den bylo 
prvním varováním, že když jsem šel vrátit na místo 
vrcholovou knížku, tak mi ujeli fajfky a já se mírně 
projel tunelem po zadku. Odsedku jsem neměl, pro-
tože nebylo kam padat, ale nenapadlo mě, že nebudu 
padat, ale spíš klouzat. Naštěstí tunel byl fakt jenom 
mírně položenej, tak o nic nešlo. Když jsme slanili, tak 
co dál. Půjdeme do té vyhlédnuté cesty na Hlavatou 
nebo ne? Pořád jsme vylézali na předskalíčko, aby-
chom nástup viděli zblízka, pak zase slézali a chodili, 
co nejdál  od věže, abychom viděli i něco z poslední 
části cesty, a tak to trvalo snad hodinu. V průvodci 
jsme s téměř jistotou identifikovali, že by se mělo jed-
nat o „Normálku“ od starých němců. Nakonec jsme 
si řekli, že do toho dneska nepůjdem. Když jsme si 
šli pro baťohy, které jsme měli na úplně druhé straně 

Hlavatý, tak jsme si všimli, že z druhý strany jsou taky 
kruhy. Hádanka byla rozluštěna. Námi vyhlédnutá 
cesta nebyla „Normálkou“, ale cestou s názvěm „Omy-
lová“ s vykřičníkem. Jsem si jistý, že nad námi ten den 
opět zakroužil strážný anděl a my se rozhodli správně 
neudělat „omyl“ a do té nádherné cesty, kudy jsme si 
mysleli, že by to šlo, nevlezli. Nasadili jsme si baťohy a 
šli dál. Cestou jsme míjeli různé větší či menší věžič-
ky až jsme přišli k takovému „kváčku“, který měl ale 
krásně štíhlounký tvar jako nějaký menhir. Byla to vě-
žička s názvem „Šibalka.“ Vedly na ní dvě cesty. Jedna 
za V od Josky Smítky a druhá za sedm s vykřičníkem. 
Jarda si samozřejmě vybral klasiku od Josky. I když 
už byl podzim, tak na stromech bylo ještě dost listí a 
bylo trošičku víc šero, tak si nasadil před výstupem 
svojí čelovku. To asi neměl dělat, jelikož tím možná 
přivolal snad více než tříhodinové trápení v asi dese-
timetrové cestě. Cesta vede krátce stěnkou, pak spára, 
kde by podle průvodce mělo být možné dát smyci a 
spárkou pak na vrchol. Stěnka v pohodě, pak spára. 
Jarda tam různě našťouchal asi dvě smyce, pak můj 
nový kinderkopf (do krásně zlatě vybarveného dne 
byl zvolen i zlatý kindráč, abychom ladili) a co pak? 
Jarda se těmi zakládáním smycí trochu unavil a furt to 
nějak nešlo. Poslední jakžtakž chyt byl v mělké spáře 
na stisk a pak nic. Prý to mám zkusit. Nechal se spus-
tit přes ten „kindráč“ a pak jsem nastoupil já. První 
pokus a následně menší odsednutí. Druhý pokus zase 
Jarda a taky nic. Třetí můj pokus a trochu větší odsed-
nutí. Třetí Jardy…nic. Pak jsem potřetí nastoupil zase 
já a pak to přišlo. Stiskáč jsem udržel natáhnul ruku co 

nejvýš, nohy jsem 
měl pořád na stej-
ným místě a něco 
jsem výše v té spáře 
našel (už si nepa-
matuji, jestli jsem 
tam nějak našpraj-
coval prsty, něco 
podržel nebo obo-
jí). Jenomže pak 
jsem si musel rych-
le najít něco výš na 
nohy. Klasická chy-
ba, nepodíval jsem 

se na co, ale na něco 
jsem hamonil a rychle se začal zvedat. V tom křup a 
na vteřinu jsem cítil, že visím jenom za to něco na jed-
ný ruce. Ještě zlomek vteřiny jsem to udržel a pak si 
vzpomínám na myšlenku: „no a co, vždyť je tam můj 

Nikdy nevíte co si pro vás skála přichystá.

Joska Smítko (foto: B. Vorel)
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nový supr zlatý kindráč a pustil se. Škubnutí, tak jsem 
si myslel, že je to v cajku a najednou jsem ucítil jak 
zase zrychluji a pak už jsem visel asi metr nad zemí. 
Kinder na uzlu u sedáku a naštěstí mě druhá smyč-
ka chytila. Jarda vyjukanej, ale chytil mě excelentně. I 
když to byl krátkej pád (asi ani ne tři metry), tak mě 
to vyplavilo tolik adrenalinu, že jsem chtěl hned zase 
lízt. Bětka dala nepřítomně hledícímu Jardovi jablko 
na doplnění cukru a poprvé jsem viděl jak jde sníst 
jablko na téměř jedno polknutí. Jarda zase nastoupil. 
Dal tam něco jiného než kinder a já šel zase na věc. 
Pořád mi nebylo jasný, že co v té spáře chytnout, na 
žábu mělká, prsty se v ní taky nedaly nějak zlomit a 
měla to být pětka. Začal jsem šmátrat v mechovým 
porostu ve stěnce vlevo od spáry. Šmátrám, šmátrám a 
najednou hup a dva prsty mi zmizely v krásné zahnuté 
kapse. Ten mech jí mrchu jednu úplně přikryl, takže 
nebyla vůbec vidět. Z neslezitelný cesty se stala na-
prostá procházka. Poslední zádrhel byl, že jak jsme se 
neustále střídali a zároveň po mém vytrhání dětských 
hlaviček (kinderkopfů) jsem měl vyplavený adrenalin, 
tak jsem si už nevzal skoro žádný další smyčky. Měl 
jsem jenom tenounkou kevlarku a pak asi ještě jed-
nu. Provázal jsem tedy minihodinky a musel ještě pár 
kroků vzlínat totálním mechovištěm, který mi moc 
nepřidalo. Všechno ale nakonec dobře dopadlo a ve 

vrcholovce jsme pak zjistili, že cestou asi v rozmezí 
dvou měsíců před námi přelezlo snad patnáct lezců v 
rámci akce „O Smítkův poklad“. Doteď se mi tomu ale 
nechce věřit, protože ten klíčovej chyt byl tak zarostlý, 
že před námi ho musel brát snad jenom Smítka.

I když jsme ten den přelezli jenom dvě cesty, tak si 
ten krásně zlatý den budu hodně dlouho pamatovat a 
i přes všechny peripetie jsem vždycky při té vzpomín-
ce nadšený. 

 
Je druhý srpnový víkend, vyrážím s Erikou, Pav-
lem a Dorkou do Ostrova - na skály. Letos jsem 
byl ve skalách jenom jednou - na otevírání skal, 
takže není v plánu žádné divočení - je potřeba se 
nejprve trochu rozlézt po dlouhé zimní sezóně. 
Máme sraz jako vždy v KFC na čerňáku. V KFC za-
vedli jako novinku snídaňové menu, což s nadšením 
vítám a než dorazí ostatní, tak si stihnu objednat líva-
nečky a prsso - správný lezecký den by měl začít po-
řádnou snídaní - jinak to nejde (a kafe má být silný a 
sladký :).

Cestu do Ostrova kudpodivu nacházíme bez problé-
mů. Jedeme pomalu, nikam nespěcháme, takže tento-
krát se to obejde bez pokuty. Cestou plánujeme bojový 
plán dnešního lezení a tak trochu probíráme, jakže se 
to vlastně na tom písku leze, jak se tam (ne)jistí a jak 
to komu z nás jde, takže nám cesta celkem rychle utí-
ká. Parkujeme U Císaře na poloprázdném parkovišti. 
Asi to trochu souvisí s tím, že oficiálně skončila letní 
prázdninová sezona a hospoda už má proto zavřeno.

Vystupuji z auta do jiskrně mrazivého rána a 
okamžitě oblékám fleecku a péřovku a posmí-
vám se Pavlovi, který má jenom flanelku a mikču. 

Rumová smršť

Na štíhlé Laňce se právě peče Lukáš.
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Vyrážíme do sektoru Himmelreich. Je to do kopce, 
alespoň se trošku zahřejeme. Po kratším výstupu se 
konečně objevují první věže. To je paráda! Ždrádlo..

Hned za továrními vraty nalézám vytoužené vě-
žičky Max a Móritz. Vedou na ně klasické troj-
kové cesty, ideální na rozlez po zmrzlé skále.  
Kempuji pod první z nich, omrknu nástup a rov-
nou se navazuji. Ostatní mě zachmuřeně po-
zorují. Je vidět, že se jim v té zimě moc nechce 
a už vůbec ne nahoru, ale už není cesty zpět. 
Vyrážím vzhůru lehce položeným členitým koutem 
a skála nepříjemně zebe. No, dneska bych si to na 
boso neužil, ještě že mám boty. Ruce rychle mrznou 
a ztrácí cit. Výšvih na balvan a už zbývá jenom ně-
kolik lehkých kroků na vršek, troječka jako vyšitá! 
Mám radost a halekám z vršku na ostatní. Je nádher-
né ráno, obloha jako vymetená, celý Ostrov mám pod 
sebou jako na dlani. Paráda!!

Jako druhá cesta nás čeká protější věžička Moritz. Ale 
nejsem tu sám a Pavel by si taky rád něco natáhl. Troš-
ku nesměle se mě ptá, jestli je to těžký a jestli na to má. 
„Co já vím, to musíš nejdřív zkusit.“ povzbuzuji ho. 

Pavel se tedy 
navazuje a jde 
na to. Prv-
ních pár kro-
ků na polici 
vede vlhkým, 
měkkým kou-
tem, ještě že 
je trošku čle-
nitý. Na polici 
se dá založit 
smyce a pak to 
začíná. Je po-
řeba nastou-
pat pod pře-
vis a dřív, než 
ti nateče tak 
provést boul-

drový krok přes převis, nebo vymyslet cimrmanův 
úkrok stranou - rychle za hranu do lehčího terénu. 
Pavlovi se ale do boudlrování nechce, pofidérně založe-
né smici nevěří a tak mi přenechává horký konec lana. 
Skála klouže a studí. Nad policí už je naštěstí suchá, ale 
studí o to víc. Uhýbám za hranu a rychle mířím na vrchol, 
než mi umrznou pracky. To bude taková kosa celý den? 
Z vrcholku Moritze je nádherný výhled na protější věž 
a tak se rodí první dnešní rozumný nápad - jihozá-
padní cesta na Blázna. Nástup je sice trošku navlhlý, 

ale po zbytek cesty mě hřeje nejen u srdce. Kouzlo již-
ních cest člověk naplno docení až v zimě.. :o)

Po úspěšném výstupu na blázna mi už trošku otr-
nulo a nejradši bych zamířil rovnou na Tovární vra-
ta, přijeli jsme sem přece lízt! Ale Erika namítá, že je 
děsná kosa, a že bysme se měli přesunout ke skupince 
prosluněných věží nahoře u Sovy. Neochotně se pod-
voluji a škrábu se do prudkého svahu k Sově. Tam mě 
ale přímo zhypnotizuje švestková varianta Východní 
hrany - nádherný bouldřík přímo u kruhu a pak lehký 
dolez - no prostě lahůdka! Nejprve technický nástup 
po mrňavých stupech, potom několik jistějších kroků 
ke kruhu, rychle cvaknout, zabejčit, zařvat, zvednout 
to.. a je to tam!

Jsou tři hodiny odpoledne a konečně je o pár stupňů 
tepleji, takže zvažujeme možný ústup do hospody. Ale 
teoreticky by šla stihnout ještě jedna cesta.. Fascinuje 
mě obří převis přímo naproti Sovy. Co je to za věž - 
Čekatel? Fujtajbl, takovy jméno pro věž. Ale ten krou-
žek přímo nad hranou převisu.. Ten ještě půjde cvak-
nout, pak jenom dva - tři kroky a je posekáno.. Podle 
průvodce je to pětečka, takže je rozhodnuto. Ta pude! 
Cvakám kroužek a opatrně zkouším terén nad převisem. 
Oblý police. Nohy úplně na hovno. Natíká mi, vracím 
se do bezpečí pod převis. Ku*a! Přece to nezapytlím! 
Vyklepávám a zkouším to znova. Obliny! Shybuju, 
bejčím, rychle nohu nad převis, ještě jeden shyb za 
oblou poličku.. Uffff. Na takový cesty bych si měl brát 
hnědý gaťata.

Pavlovi kupodivu převísek tolik nevadí, je to holt 
překližkář. Za chvíli je nahoře i Dorka a tak můžu 
konečně vytáhnout vrcholovou knížku a placat-
ku RUMu. Rumová smršť se holt musí zapít... 
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Podívat se do Jižní Ameriky byl náš velký sen, po 
velkém zvažování jsme si nakonec vybrali pro největší 
rozmanitost Peru. Vždyť kde jinde přistanete u oceá-
nu, ale během 100 km do vnitrozemí se zdvihají téměř 
sedmitisícové vrcholky And, které rychle přecházejí v 
amazonský tropický prales. Můžete se tu zarýt do ka-

ňonů, co jsou dvakrát hlubší než Grand kaňon, na-
vštívit obrovské sladkovodní jezero Titikaka i solná 
jezírka a poušť Atacama zde přímo přechází v Pacifik. 
No a co teprve ty krásné sopky!

Samozřejmě, že když jsme se v průvodcích dočetli o 
možnosti dobýt šestitisícovou sopku Chachani, rozzá-
řila se nám očička a itinerář výpravy jsme začali plá-
novat tak, abychom se co nejlépe aklimatizovali a na-
trénovali si fyzičku na výstup. A tak jsme po 16 dnech 
v Peru vystoupili večer na autobusovém nádraží na 
kraji Arequipy, druhého největšího města v zemi, a 
podle GPSky vyrazili směr centrum. Bylo už pozdě, 
tak jsme vlezli do první budovy s nápisem hostel ... 
Zajímavé bylo, že ráno byl na chodbě stánek s potra-
vinami, pod námi v atriu banka a nápis hostel zmizel 
– že bychom byli posledními hosty?

Naším dnešním cílem je projít si město a najít agen-
turu, se kterou další den vyrazíme do základního tá-
bora pod Chachani (nahoru se dá dostat jen terénním 
autem a na výstup je potřeba průvodce, protože cesta 
není nijak značena, takže tentokrát budeme muset 
trošku provětrat peněženky). Náhodou narážíme na 
agenturu Colca trek, kterou doporučuje Lonely Planet 
– škoda, že jsme prý nepřišli dřív, před hodinou vyra-
zilo auto a byli tam jen dva turisté. Když nám nabízejí 
slevu (230 Solů na osobu místo 280, asi 1600 Kč) a že 
pro nás zavolají auto zpět, podléháme euforii, že ušet-
říme den času a náš sen o zdolání šestitisícové hranice 

se stane skutečností. Takže vzhůru vzhůru!

Cestou jsou všude kolem nás úchvatné hory, jimž 
vévodí vulkán El Misti (barevný, s trochou sněhu na 
špičce a náznakem svého kráteru). Kolem se občas po-
pásají vikuni (neumět rozpoznávat v Peru čtyři druhy 
tamějších lam je jako plést si u nás Rákosníčka s Ru-
salkou). Cesta autem připomíná nejvíc Rallye Dakar, 

takže jsme šťastní, když se po 3 hodinách drkotajících 
kostí a zubů vysypáváme v sedle (asi 4900 m n. m.). 
Strašně fouká a my na sobě máme jen lehké oblečení 
na procházku po městě. Vysvlékáme obnošené, vyši-
sované a zašívané oblečení - „antizlodějské mimikry“ 
a šlupkujeme na sebe jednu ovci za druhou a vítr tlu-
míme Gore-Texem. Naše proměna v outdoorové „mi-
lionáře“ vyvolává docela překvápko.

Lehkým stoupáním jdeme pomalu k základnímu 
táboru; jde to dobře – i když s sebou máme všechny 
věci a k tomu 7,5 litru vody na osobu. Naši noví spo-
lucestovatelé jsou Polka Karolina pracující v Anglii, a 
Kubánec Jasir z Floridy. Nejsou zanícení horalové: Ka-
rolina byla akorát jednou ve Vysokých Tatrách a Jasir 
se vydal na výstup přímo po příletu z Floridy (což je 

Expedice Chachani
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fakt placka u moře), aklimatizace je asi slovo, které ve 
svém slovníku nemá.

V základním táboře (asi 5100 m n. m.) je nádherně 
– paprsky sluníčka nás příjemně hřejí a ozařují červe-
no-žluto-černé lávové kameny na sněhem pocukrova-
ných vrcholech okolních sopek (jako bychom v tom 

řídkém vzduchu ještě měli rezervy na dechberoucí 
výhledy). Pár metrů od nás žebrají jídlo místní lišky 
(španělsky „zorro“), jejichž honěním si testuji fyzičku. 
Dáváme si večeři a vyrážíme na procházku na západ 
slunce. Karolina se pěkně zadýchává a Jasir radši vyrá-
ží alespoň o pár desítek metrů do údolí, aby mu bylo 
lépe. Když slunce kolem 18. hodiny zapadne, přichá-
zí ta pravá zima a my zalézáme do spacáků, abychom 
se stihli trochu vyspat. Na otázku: „Co na výstup na 
sebe?“ mi průvodce odvětil, že všechno. Půlku věcí si 
na sebe navlékáme hned do spacáku a po posledním 
pohledu na nebe plné hvězd usínáme.

V noci začíná foukat, a když ve 2 ráno vstáváme, 
máme v předsíňce stanu dáreček ve formě sněhu. 
Vrstvíme na sebe všechno, co se dá (Vašek má na 
hrudníku 5 vrstev oblečení a já 9). Pak jdeme k prů-
vodci do stanu na snídani - ta je tedy luxusní, i když 
jsme ji zachránili tím, že jsme Joelovi půjčili kartuši 
(jeho je prázdná). Pochutnáváme si na čaji z koky (jak 
jinak), pečivu, karamelové pomazánce a teplém ovoc-
ném kompotu, zahuštěném pudinkem.

Jsou 3 ráno, napadlo už 5-10 cm sněhu a peruánští 
bohové pořád sypou z nebeské peřiny další bílé cho-
máče. Asi po 50 metrech od tábora se Jasir odpoju-
je, že je mu špatně a jde zase spát (chudák Karolina, 
schytala ho do stanu a on jí furt budil, že je mu zle a že 
má záchvaty paniky). Joel nás vede šnečím tempem, 

abychom tu výšku zvládali, ale i tak po chvíli stoupání 
Karolina začíná bojovat s dechem, takže děláme pauzy 
a strašně mrzneme. Vítr pořád zesiluje, takže zatímco 
Karolina zhluboka oddychuje, my o pauzách děláme 
dřepy, pobíháme okolo a kroutíme rukama (skutečně 
nezvyklé plýtvání silami při našem nejtěžším výstu-
pu). Nejraději bychom vyrazili napřed, ale je pořád 

hluboká noc a mezi skalami se nedá tušit, kudy vede 
cesta. Karolina by se zase ráda vrátila, ale brání jí v 
tom strach jít dolů sama. A tak čas a trasa ubíhá šne-
čím tempem a jediné, co nás zahřívá, je koka čaj od 
Joela z termosky.

Okolo půl šesté ráno začíná být trochu vidět a my 
přemlouváme průvodce, že půjdeme dál sami, ať se 
vrátí s Karolinou zpět. Moc se mu do toho nechce, ale 
nakonec souhlasí s tím, že nás provede ještě přes ne-
přehledný úsek a pak se vrátí za Karolinou (té je ale 
během čekání taková zima, že jde sama napřed, takže 
jeho průvodcovské služby nakonec nemůže využít ni-
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kdo).

My už ale v té době máme jen starosti s tím, jak su-
nout svoje těla proti gravitaci, sněhové vichřici a ne-
dostatku kyslíku. Zkrátka, pro nádech se otáčíme zády 
k větru nebo do ostrého předklonu, jinak nám ho silný 
vítr bere z úst. Odpočíváme v závětří každého většího 
šutru (po 10-15 metrech) a zoufale se snažíme prohřát 
promrzlé prsty na rukou a nohou. Ani po rozednění 
není vidět nic než ledové útvary na kamenech a také 
na nás, oblečení máme bílé a na řasách půlcentime-
trovou vrstvu ledu. Připadám si jak v himalájských 
katastrofických velkofilmech, protože tohle je pro mě 
skutečná zóna smrti (věřili byste, že jsme jen kousek 
od rovníku)? Přemýšlím nad tím, jestli jsem v životě 
zažila něco horšího, že do takových podmínek už se 
nikdy nechci vydat a proč 
za to ještě platíme takové 
peníze.

Strašně se těším, až bude-
me nahoře, kde se otočíme 
a pomažeme dolů do tepla 
a odpočinku. Vašek něko-
likrát navrhuje, že se vrátí-
me, ale já pořád věřím, že 
vrchol už nemůže být dale-
ko a že se zpátky máme vra-
cet někudy druhou stranou 
skály, kde bude závětří. Nic 
ale nevidíme. Asi po 5 ho-
dinách výstupu Vašek přece jenom zavelí, že to vzdá-
me a otočíme se (on měl v tomhle směru vždycky víc 
rozumu než já a navíc ho děsí barva mého omrzlého 
nosu – mě ne, nic necítím). Kolem nás je jen mlha a 
vánice, takže netušíme, jestli jsme pod vrcholem 50 
metrů nebo 2 kilometry. Každopádně myslím na to, 
že většina horolezců umírá po dobytí vrcholu při se-
stupu.

Dolů doslova běžíme, i když je to proti větru a sně-
žení, takže máme oči otevřené jenom na špehýrky. Se-
stup jde klouzáním po šotolině velmi snadno, dýchání 
z kopce je taky v pohodě, takže za půl hodiny jsme z 
nejhoršího venku. Když už jsme jen pár set metrů od 
tábora, tak si konečně sedáme, abychom se napili a 
posilnili. Jak jsme opustili oblast spalujícího mrazu a 
ocitli se relativně v bezpečí, vypíná se v nás adrenalin 
a my jsme totálně mrtví. Vůbec netuším, jak si sbalím 
věci a stan a dojdu zpět do sedla, kam pro nás přijede 
auto. Myslím na to, že kdybychom vrchol dobyli, asi 
by mi nezbyla síla na cestu zpět.

V základním táboře už je počasí celkem příjemné, 
jen zataženo a slabé sněžení, tak se ostatní diví, že 
jsme nebyli na vrcholu – sněhová vichřice nad námi 
není odsud vidět. Zato výhledy po okolí jsou úplně 
jiné než předchozí večer – barevné hory někdo pře-
maloval na bílo. Ploužíme se k autu jak skupinka 
zombií, všichni jsou unavení a demoralizovaní z ne-
dobytého vrcholu, jen Jasir svádí svojí nepřipravenost 
na „fucking mountain“. Mě aspoň hřeje pocit, že jsem 
naživu, poznala jsem sílu hor a snad našla své hranice. 
Sem už se tedy nevrátím, vůbec mi nevadí, že mám 
pytel na Chachani.

Následují další 3 nekonečné hodiny jako na tanko-
dromu, i když tentokrát cestou i pospáváme. V Are-
quipě je zataženo, ale ve 2300 m n. m. se teď cítíme 

jak v přímořském le-
tovisku. Škoda jen, že 
vodu na hostelu ohřívají 
solárními panely, takže 
o teplé sprše si můžeme 
nechat jen zdát (ostatně, 
zalehnout a snít je skvě-
lý odpolední program). 
Když se trošku zmátoří-
me, vyrážíme do centra 
ulovit něco k jídlu a na-
vštívit muzeum Juanity 
(taková místní obdoba 
Ötziho - dívka, kterou 

obětovali Inkové bohům na vrcholu sopky před 500 
lety a nedávno našli její zachovalou mumii v ledovci). 
Stále jsme ještě nedoplnili energii, tak hledáme něco 
k snědku. Odpoledne jsme ochutnali místní specialitu 
– ceviche (syrová

ryba marinovaná v limetkové šťávě s cibulí a slad-
kými bramborami) … moc nás to neoslovilo. Teď ve-
čer jsme na ulici narazili už jen na banánové bábovky 
(mňam) a v supermarketu na džusy, Vašek si koupil 
bramborový salát v krabičce. Zítra zkusíme zdolávání 
výškových rekordů obráceně, nedaleko odsud je Col-
ca kaňon, hluboký až 3300 m.

Když se brzy ráno probouzíme (Vaška vyhnaly z po-
stele trávicí potíže), venku je nádherně - jako na po-
tvoru máme přímo z hostelu výhled na sluncem ozá-
řenou Chachani. To nás úplně zdrtilo! Cítíme se, jako 
bychom prožili těžkou tragédii a teď se s ní snažíme 
vyrovnat. Nakonec kontrolujeme na internetu před-
pověď počasí (má být 3 dny jasno) a Vašek navrhuje, 
že se o výstup pokusíme znovu. Ochotně souhlasím 
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(já vím, že jsem předchozí den tvrdila, že to bylo straš-
né a už se tam nikdy nevrátím, ale jen se koukněte z 
okna)!

Rychle balíme věci a spěcháme do agentury, abychom 
stihli odjezd v 8 hodin. Je tam Joel (asi je to majitel 
agentury), a tak s námi přátelsky domluví cenu jen za 
odvoz autem (100 Solů na osobu, cca 700 Kč, vařit a 
průvodcovat už si můžeme sami). V agentuře vyklá-
dáme z batohů nepotřebné věci a půjčujeme si teplé 
rukavice. Tentokrát s námi jede rakouský pár střed-
ního věku (učitelé tělocviku, co si vždycky jednou za 
cca 10 let vezmou rok volna a cestují po horách), další 
mladý Rakušan a jeden Švýcar – všichni horalové a 
dobře aklimatizovaní, úplně jiná sestava než předcho-
zí den. Jen místa v autě je poskrovnu, takže Vašek s 
mladíky jede vzadu na korbě mezi batohy. Prý to tam 
bylo dokonce pohodlnější než uvnitř - až na ten prach 

(už 5 měsíců trvá období sucha). Je zvláštní vědět pře-
dem, co nás čeká.

V poledne už jsme opět v sedle a mazácky stoupáme 
do základního tábora. Vašek se necítí nejlíp – ne kvůli 
výšce, ale nějakému špatnému jídlu (vzpomínáte na 
bramborový salát?), takže výstup je zase ohrožen. Od-

poledne radši odpočíváme a připravujeme se na cestu 
– pár vrstev navíc do spacáku, pohorky taky dovnitř, 
abychom nelezli ráno do vymrzlých a jídlo tak, aby-
chom mohli vařit přímo ze spacáku. V 17 hodin napo-
sledy kontrolujeme pohled na oblohu a s nadějí jdeme 
zase spát. Ostatní jsou už taky zalezlí, ani procházku 
na západ slunce neměli.

… Tak už jsou zase 2 hodiny ráno a je načase vstá-
vat. Tentokrát si zkusím ochránit nos a lepím si na něj 
omnifixku. Jsme celkem nevyspalí a vymrzlí, protože 
Vašek běhal během noci na záchod. Ale co, zatím jsme 
většinu výkonů zvládli spíš na vůli než na kondici, tak 
to zkusíme i tentokrát. Vašek mě navíc pořád straší, 
že kdykoliv měl trávicí potíže, dostala jsem to vždy o 
něco později taky (samozřejmě se ani tentokrát nemý-
lí). Dáváme si čaj z koky, pečivo a banány a vyrážíme 
do tmy. Naši noví známí vyrazili asi 20 minut před 
námi, tak jdeme za světýlky. Nebe je jasné, k tomu 
bezvětří, ale zima tedy je. Navíc jsme zjistili, že půj-
čené rukavice jsou sice 2 červené a 2 modré … ale 3 z 
nich levé.

Tentokrát máme jen 1 malý batůžek, hlavní členo-
vé výpravy jsou dnes toaletní papír, Imodium a hroz-
nový cukr. Pomalu stoupáme svým tempem, Vašek 
se nejdřív unaveně plouží, ale za chvíli už mobilizuje 
svoje síly a navíc si výborně pamatuje trasu (včetně 
toho, ze které strany jsme každou skalku obcházeli). 
Já postupně čím dál víc oddychuji, ale Vašek je na 
tom dobře - čekání si zpestřuje pojídáním hroznové-
ho cukru. Zase nám mrznou prsty na rukou a nohou 
a my nedočkavě čekáme na východ slunce. Nakonec 
se přece jen objevuje světlý pás nad horami … jenže 
jako by se zastavil. Snad v životě jsem nezažila delší 
východ slunce – opravdu vychází každý den? Když na 
nás konečně dopadají první paprsky, skoro skáčeme 
radostí. Konečně vidíme výhledy okolo, jsou úžasné, 
jen fotit je nemůžeme, jestli se chceme vrátit se všemi 
prsty. Když se ocitáme na místě, kde jsme to předchozí 
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den otáčeli, nemůžu uvěřit, že jsme došli tak daleko – i 
když k vrcholu stejně ještě dost chybí.

Poslední část stoupání je pokrytá sněhem a pak 
už dobýváme vrchol s nadmořskou výškou 6075 m, 
nádherným kruhovým výhledem, jasným nebem, ale 
taky mohutným větrem. Dopřáváme si nahoře ani 
ne 5 minut, uděláme pár fotek a zase pelášíme dolů. 
Tak takové je to dobýt Chachani, jednu z nejlehčích 
šestitisícovek světa. Máme obrovskou radost, že jsme 
to nakonec zvládli. Vlastně jsem ráda, že to předtím 
nevyšlo, protože bychom stejně nic neviděli. Nahoru 
jsme stoupali 5 hodin, dolů nám to sjezdem po šotoli-
ně trvá asi hodinu a půl, ale naše oblečení je celé šedé 
od prachu, snad někde opršíme. Nakonec si dáváme 
aspoň menší pauzu, abychom se mohli rozhlédnout a 
něco vyfotit – vždyť jsme

zvládli výstup severní stěnou bez kyslíku a ani jsme 
si to nestihli vychutnat (pravda, severní stěna je tady 
ta lehčí, ale ten kyslík by bodnul).

V půl desáté ráno jsme už opět zpátky v táboře, kde 
všichni zase spí. Dneska jsme ale Chachani pokořili 
všichni! Tak, ještě drkotání teréňákem dolů – ten-
tokrát jsou na korbě batohy uspořádány hůř, tak to 
Vašek nemá moc pohodlné, ale časem nám naproti 

přijíždí další auto, takže jen překvapeně koukám, jak 
nastupuje do auta jedoucího nahoru (on si to snad 
jde dát potřetí)! Ba ne, auto se za chvíli otáčí, a tak 
se všichni šťastně vracíme do Arequipy. Vašek je na-
konec rád, že se doplazil do hostelu, opravdu se vy-
bičoval na výstup a už je se silami v koncích – to se 
projeví v Colca kaňonu, ale to už je zase jiný příběh. 
 

V polovině prosince jsme se s Ivanou vrátili z půlroč-
ního vandru po Vietnamu. Nemohli jsme se dočkat 
sněhu, ale bohužel i koncem prosince byly vrcholky 
našich velehor bez bílého poprašku. Doneslo se k 

nám, že Peňák ukončuje svou bohulibou činnost, a 
tak jsme dostali spásný nápad jak zkrotit toulavé nohy 
– vyrazíme na čundr, kterým spojíme naše oblíbená 
místa: Ádr a Maxov v Jizerkách. Waňa byla ještě na 

Ádr - Maxov 2015

Mlha přede mnou - mlha za mnou... (Libná)

Příběhy
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Moravě a až z Ádru se jí po svých moc nechtělo.

V pondělí 28. prosince jsem vyrazil sám stopem z 
Čerňáku do Ádru. V Ádru mě přivítalo sychravé po-
časí a zamčený Peňák. Nedalo se svítit, dal jsem si jed-
no od cesty u Tošovky (ani Krákoru neměli) a vyrazil 
přes „Krecbachov“ na Libnou, abych to na druhý den 
neměl na Pomezky tak daleko. Na Libné byla mlha, že 
by jí i Křemílek s Vochomůrkou mohli krájet (buzola 
se hodila) a času bylo stále dost a dost, tak jsem došel 
přes Chełmsko Śląskie do lesa na křižovatku pod Le-
szczówku (721 m n. m.), kde jsem rozbil tábor. Cestou 
se mě hodná babička vyptávala, kam mám namířeno a 
jestli se nebojím divé zvěře. Pro dnešek krásných 12 
km.

V úterý ráno lehce mrzlo a já vyrazil už za svítání, 
neboť jsme byli s Waňou domluveni na 16. hodinu 

na pivo na Pomezní boudě, kam mě čekalo něco přes 
20 km, a nevěděl jsem, jak moc aktuální je má zim-
ní mapa Krkonoš ze 70. let. Přes Lubawku, Bukówku, 
kopec Zadzierna (724 m n. m.), odkud byl krásný vý-
hled na Krkonoše a vodní nádrž Bukóvka a dále přes 
Paczyn a lesem na Koszutu, Sulici až na Pomezky.

Skoro celou cestu jsem se kochal výhledem na Sněž-
ku. Na Pomezní boudu jsem dorazil chvilku po poled-
ním a tak mi nezbylo než ochutnávat místní polotma-
vou 13° z pivovaru Trautenberk (vřele doporučuji). 
Waňa dorazila dle plánu, povečeřeli jsme, Krákoru 
popili v bývalém hotelu Družba (dnes Hořec) a vy-

Sněžka zalitá ranním sluncem (od Lubawky).

Ranní výhled z pod vrcholu Sněžky.
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razili ku Sněžce. Stan jsme rozbili u cesty někde před 
Sovím sedlem. Dnes asi 25 km. V noci nás jen občas 
rušily halasné pokřiky sestupujících turistů, kteří se 
posilnili na Jelence.

Ve středu jsme vyrazili ještě za tmy, ale přesto jsme 
potkali jednu nebo dvě dvojky stoupající na Sněžku. 
Výhledy z vrcholku byly parádní, vítr foukal čerstvý a 
teploměr ukazoval krásných -6°C.

Naše další kroky směřovaly na západ po cestě Česko-
-polského přátelství. Počasí překrásné, všude lidu jako 
na Václaváku.

Kde se vzal, tu se vzal, z davu se vynořil Tomáš Hor-
níček s kamarádkou. Popřáli jsme si do následujícího 
roku a okoštovali, co kdo nese na zádech. Za Sviňský-
mi kameny jsme vzali opět směr Polsko a přes Halu 
Szrenickou jsme pokračovali po zelené po chodníčcích 
přes mokřady kolem žulové věžičky Owca (mimocho-
dem je vidět až z Jizerky) a už za tmy přes Jakuszyce 
do Orle. V Orle jsme se ohřáli v Stacje Turystyczne u 
piwa grzane a pierogu a kus za osadou opět postavili 
stan a uložili se k spánku. Dnes asi 36 km.

Poslední den roku 2015 jsme posnídali cukroví, 
zmrzla nám i voda ve stanu a vyrazili k našemu vy-
touženému cíli přes Karlovský most na česko-pol-
ském pomezí, Jizerku, Bunkr, přes Vlašský hřeben nad 
Soušskou přehradu a dál přes Protržku do Josefáče a 
hurá do posledního kopce do Horního Maxova. Ces-
tou jsme se ještě potkali s Vencou, který obrážel Jizer-
ky na kole. Ještě teď se hlasitě chechtá při vzpomínce 
na setkání s námi. Dnes jen 18 km.

Na Nový rok jsme ještě zavítali oklikou přes kopec 
Buková na malou návštěvu horské, turisticko-běžec-
ko-cyklistické skupinky RotSportu do Karlova, popřát 
si, co se tak obvykle i neobvykle přává, a vypít si spo-
lečně nějaké to pivko.

Čundr vyšel parádně, na počasí, krom chladnějších 
nocí, jsme si nemohli stěžovat, jen to půlroční toulání 
se v cizině bylo znát na nohách. Podívali jsme se na 
krásná místa, která jsme neznali, a o to nám šlo přede-
vším. Celkově jsme ušli něco lehce přes 90 km s třemi 
přespáními. Trasu můžeme vřele doporučit. V Polsku 
se bude hodit mapa a buzola, ale u nás se neztratíte. 
 

 
 

Věžička Owca v mokřadech u Jakuszyc.

Celá trasa pochodu z Ádru do Jizerek. Suma sumárum 
90 km po svejch.
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Pokud si myslíte, že vás v tomto příspěvku potáhnu 
až někam do Indie, tak to se pletete. Sice to docela 
dálka je, ale my se spokojíme s destinací bližší, a to 
s Kralickým Sněžníkem. Pro toto pohoří, 3. nejvyš-
ší v České republice, a stejnojmenou nejvyšší horu 
jsme se rozhodli pro každoroční přechod docela na-
rychlo. Nejdříve byla v plánu Šumava (a to hned od 
cesty domů z Jizerek), ale pára rozhodla, že musíme 
na Kraličák! A přes to prostě nejel vlak :oD A teď ne-
zasvěceným vysvětlím předchozí věty. Z Letohradu, 
malebného městečka v podhůří Orlických hor, jezdí 
o letních sobotách parní vlaky do podhůří Kralického 
Sněžníku, a co čert nechtěl, nedaleko máme chalupu, 
a co ještě víc čert nechtěl, poslední parní vlak jel úplně 
přesně v době, kdy jsme plánovali tradiční přechod. 
Takže zabalit si na 3 dny a v pátek dojet do bodu A 
(chalupa v Písečné), v sobotu ráno vstát a dojet do 
bodu B (Letohrad), tam zanechat auta a nasednou 
na parní expres směr Hanušovice, vystoupit v bodě 
C (Prostřední Lipka) a dál? Po svých přes mnoho a 
mnoho dalších bodů...

V pátek jsm se sešli na chalupě v dost redukovaném 
počtu oproti předchozím Jizerkám: já, Jarda, Mandy, 
Pavel Víšek a Lukáš Kujan. To ale nebylo vše Hanz vzal 
na výlet celou svou rodinku, takže se připojila ještě 

Táňa s klukama.

Druhý den jsme celí netrpěliví přijeli na nádraží, kde 
už odfukovala naše kráska Líza. Musím se přiznat, 
že pro mě byla jízda neuvěřitelným zážitkem. Lítala 
jsem od okýnka k okýnku a v infantilnosti jsem směle 
sekundovala dvojčatům i ostatní cestujícím pod metr 
padesát.

V Prostřední Lipce jsme opustili pohodlí dřevěných 
lavic historického vláčku, zároveň nás opustila Han-
zova rodina, abychom ji ten den dvakrát potkali, ale 
co nás neopustilo bylo odhodlání dobýt vrchol.

Jak je naším zvykem, opět byla naše cesta vytyčena 
krabičkami s tou největší na konci. Co se týče počasí, 
lepší jsme si nemohli vybrat! Teplý nastupující pod-
zim nás provázel celým víkendem a sluníčko prohří-
valo naše na zimu připravující se kosti. Už od nádraží 
se zvedaly pomalu okolní kopečky a my začali nastou-
pávat důležité metry. Krajina je zde opravdu pohád-
ková, louky a remízky se vlnily ve větru a les baby jagy 
byl plný překážek (v tu dobu tu byl zákaz vstupu do 
lesů kvůli nedávné vichřici, ten jsme samozřejmě ne-
respektovali). Prošli jsme pastvinou (kam byl samo-
zřejmě taky zákaz vstupu) a už jse se blížili k „výcho-
zímu bodu“ – Horní Moravě.

Cesta za slůnětem

Příběhy
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Tady se už krajina změnila a my ucítili jak nás ofu-
kuje horský vánek. Na vrcholu Klepáč jsme vystou-
pali na rozhlednu a otevřel se před námi pohled do 
celého podhůří jak na naší tak i na polské straně, a 
protože Kralický Sněžník je opravdu pidi pohoříčko, 
cíl naší cesty už byl na dohled. Ale ouha, jen co jsme 
se vydali dál po hřebeni, objevilo se před námi sed-
lo! Takže pracně nastoupané metry jsme ztráceli jako 
nic... Jaké bylo naše překvapení, když jsme právě zde 
potkali Hanze s rodinkou. Na další výstup jsme se na-
bili tyčinkou a metry začaly zase přibývat. Pohodovou 
chůzí po hřebeni s občasnou odbočkou za krabičkou 
jsme došli až k polské chatě Schronisko Na Śnieżniku. 
Zde dochází k rozchodu názorových proudů v rámci 
skupiny. Co člen to názor. Já chci naleśnik z jagodami 
(palačinka s borůvkama), kluci pivo, Mandy nocleh a 
Jarda by pelášil hnedka dál. Nakonec to dopadá tak, že 
já nemám nic, kluci aspoň to pivo, o noclehu nemůže 
být ani řeč a pelášíme dál. 

Cestou na vrchol se opět objevují Hanzačata i s do-
provodem a tak se naše cesty zase spojují a my může-
me s potěšení konstatovat, že vrchol je dobyt. 

Začíná už být docela zima a vítr honící se po vrcho-
lu na pocitu tepla nepřidá. Sestupujeme už za šera k 
prameni Moravy (po letošním létě je to vlastně jen 
symbolický pramínek) a u rozbourané Lichtensteino-

vy chaty ze které zůstaly jen základy a část sklepa roz-
bíjíme tábor. Symbolicky se zahřejeme u táboráčku a 
usínáme s hvězdným nebem nad hlavou abychom se 
probudili do mlíka. Ráno odhadujee směr ke kame-
nému slůněti, které bylo ještě večer asi patnáct metrů 
od nás. Stejně jak se posunují ručičky na hodinkách, 
tak se začíná mlha protrhávat a my už se zase můžeme 

kochat výhledy do údolí na Horní/Dolní Moravu. Se-
stupujeme rychle a zvesela a v rekordním čase nalézá-
me cílovou krabičku. Štěstí nám přeje a jeden ze dvou 
autobusů jedoucí toho dne do Králík odjíždí do půl 
hodiny. Společně s řidičem se občerstvujeme v bufetu 
na konečné. Řidič nám zastavuje hned naproti, aby-
chom nemuseli až na zastávku vzdálenou asi 20 met-
rů odsud. Jak poznamenali místní, ať vidíme, že jsou 
tu hodní lidé (tady už moravané). Houpání autobusu 
nás uspává a než se nadějeme, už jsme v Králíkách. 
Tady přestupujeme na navazující vlak do Letohradu, 
kde na nás čekají naši plechoví miláčci. Ještě než se 
dostaneme do Prahy je potřeba doplnit živiny a tak 
se stavujeme v Žamberku (rodišti Prokopa Diviše, ne 
Ondry Diviše, prostě toho vynálezce hromosvodu) na 
dlabenec. Konec dobrý, jídlo dobré, všechno dobré! 
Takže příští rok ta Šumava?!?
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(výlez Swiss, Mönch, Nollen route, Září 2014)

Co, říct a neurazit? Říct příběh, aby přátelé zůstali 
přáteli a důstojnost byla zachována.

Za zmínku stojí, že náš příběh mohl skončit dříve, 
než započal. Na rakousko-švýcarských hranicích nás 
o půlnoci zastavuje oficír. Stahuji okénko u strážní 
budky, oba zdravíme a křečovitě se chytám volantu. 
V kapse mám den starou občanku a duplikát řidičá-
ku, který je platný jen na území ČR. Zjevně na ofi-
círa působíme jako dva 
bulharští převozníci 
drog s narvanýma stře-
vy plných prezervativů 
s kokainem. Podle toho 
přizpůsobuje svoji dikci 
a pokládá nezáludnou 
otázku: Wohin fahren 
sie? Where are you go-
ing?

Paralizován strachem, 
že bude chtít ten cár pa-
píru zatavený do plasto-
vé folie, ze sebe soukám: 
,,Klettern Berge. ,, (lézt 
hory)

Odpověď ho zjevně neuspokojila, nepřestává zírat. 
Ptám se Punkáče, jak se jmenuje ta vesnice, kde ne-
cháme stát auto. Neví.

Zkouším druhý pokus: ,,Berg kurz Berg Eiger.,, (hora 
blízko hory Eiger)

To mu zjevně stačí, žádá nás o nějaké doklady a mě 
o řidičskou licenci. Dostáváme příkaz odstavit auto 
stranou a vypnout motor. Po 10 minutách svírání hýž-
ďového svalstva přichází oficír, vrací doklady a žádá 
mě, ať mu ukážu kufr. Po zhlédnutí dvou ukázkově 
sbalených krosen s cepíny, chce ještě prohledat naše 
plastové tašky s jídlem. Na to si už bere rukavici, že 
jo, co kdyby tam náhodou nějaký ten kokain byl. Po 
proklepání višňového kefíru a znaleckého zhlédnutí 
Tesco lovečáku v akci nás nechává jet.

Po příjezdu ve 4 ráno poblíž vesnice, kde jsme chtěli 
nechat auto, jsme si lehli na pár hodin vedle auta na 
kraj lesní cesty a doufali, že se ráno probudíme budí-
kem a né hromujícím tamním domorodcem s nářky, 

co mu tam spásáme jeho swiss trávu, co má pro svoji 
fialovou krávu jménem Diamá.

Před samotným zaparkováním snídáme v královském 
stylu. Za slunečného rána v malebné vesničce s výhle-
dem na Eiger. Sedíme na příjezdové ceste k nějaké-
mu domečku, každý si snídáme svoji dávku energie 
pro šampiony. Já, cigarety s kefírem, a Punkáč, Tesco 
lovečák ....v akci!! Naše rozjímání ukončuje přijíždě-
jící majitel v obřím terénním autě. Neměl pochope-
ní pro naši seanci a po našem rychlém odklizení na 
okraj cesty mi přejíždí kefír. Mám v tom hledat ně-
jakou symboliku? Stějne tak jako tady strýc podrtil 
moji krabičku od kefíru masivní pneumatikou, může 

švýcarská hora podrtit, se 
stejnou lehkostí , mě?

Náš horolezecký výstup 
zahajujeme čistým a veli-
ce uznávaným lezeckym 
stylem mezi horolezci, la-
novkou. Z vesnice jedeme 
zubačkou za podpory naše-
ho support týmu v podobě 
skupiny japonských turistů. 
Mnozí z nich jedou na svoji 
poslední cestu, chcete-li vý-
let, před opravdu poslední 
cestou. Takže vlastně před-
polední!

Po výstupu z vlaku je tady 
mnohem více turistů a japonců než dole. Pohrávám si 
s děsivou hypotézou, že pokud s přibývající nadmoř-
skou výškou bude růst hustota turistů na metr čtve-
reční, tak se nevejdeme na vrchol a pokud ano, tak 
tam stejně zmrzneme, protože japonci se rádi fotí, jak 
je známo. Myšlenku jsem zapudil skutečností, že to je 
běžný jev na Everestu v sezoně a pokud někdy budu 
mít takové ambice, tak na nějakou frontu a japonce za 
krkem si musím zvyknout.

Ha, tu prvně spatřujeme našeho fešného hrdinu zaha-
leného ve své bílé kápi stojího obřadně v tiché přísaze. 
Člověk se na to připravoval, plánoval, koukal na fotky, 
topa, četl průvodce, recenze, sjížděl na youtube videa, 
až si říkal, že už tu horu zná nazpamět a možná je ško-
da tam šplhat, když už znal každý významný záhyb a 
po sobě jdoucí délky a jejich obtížnost mrská rychleji 
než Vrchlického básně.

Nic z toho předchozího Vám nezprostředkuje takový 
pocit jako první pohled, na něco tak nádherného jako 

Pat a Mat jedou na víkend

Kráska a zvíře. (foto: Renda)
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jsou hory! Ten pocit, kdy se v mozku nesmazatelnou 
stopou ryje obraz toho, co jsem měl tehdy před sebou. 
Ten pocit, kdy na kratičkou chvíli cítím, že krása je 
hmotná a majestátnost má formu.

Všude jsou haldy lidí! Jsou všude! I po odchodu z ná-
draží v pidi vesničce lidi ubývají velice málo a navíc se 
teď štorcují podél cesty po obou stranách a zdá se, že 
na něco s napětím čekají. Za zatáčkou vidíme takovou 
tu nafukovací bránu pro slavnostní chvíle a ve mě se 
rodí myšlenka, že to, že jedeme na Mnicha, řekl Pun-
káč předsedovi oddílu, a ten štasten myšlenkou, že z 
oddílu někdo vyleze prvně nad 4000 m. n. m., připra-
vil malé enrée.

Naproti nám běží černý muž. Pod tou nafukovačkou 
se zastaví a z hluboka dýchá, moc na sobě oblečení 
nemá a řekl bych z dálky, že si ani nic na zádech ne-
nese. Podle postavy se zdálo, že má nějakou fyzičku a 
přesto je celý zadýchaný. To jsme teprve ve 2 000 m. n. 
m. a takovýhle týpci mají problém. Teď se ho ještě pů-
jdu zeptat, kolik za den vykouří cigaret a pokud řekne 
žádnou, otáčím se na podpatku a směr dolů.

Po chvíli dobíhá dalši snědý muž a za nima vidíme na 
horizontu vláček plahočících se lidí. Dochází nám, že 
jde o maraton ve 2000 m. n. m. a náš spanilý výšlap 
na chalupu (2 700 m ) může směle pokračovat. Hle-
dáme zkratky, protože po ceste běží běžci a pořadatelé 
se nám snaží naznačit, že si nepřejí neplánovaně na 
konec maratonu zahrnout překážkovou dráhu. Ces-
tou přeci jen musíme jednou překročit onu ztezku, co 
se v průběhu změnila pro mnohé účastníky v trnovou 
cestu.

První pořádné stoupání po vlastních zahajujeme po 
strmé cestičce plné volných šutrů, vyznačenou mu-

žíky. Toto stoupání odsejpalo rychle a po chvíli byli 
běžci už jen malí mravenci, kde sem tam nějaký ten 
mravenec odpadl, aby byl jedním z neustále pedlují-
cích vrtulníků přepraven kamsi do údolí. Než se člo-
vek nadál seděl na lavičce vedle Hotte Hutte (2 700 m. 
n. m.) a snažil se rozehnat pivem bolest hlavy z nea-
klimatizace.

Ptáme se právě přicházející dvojice lezců, jaké jsou 
podmínky. Suprové a lepší už být nemůžou, pak ne-
chápu, proč se vrátili. Jeden z nich ztratil oba cepíny, 
ale don´t worry, pán si skočí do pidi vesnice, koupí si 
dva nové a jde se na to znova. Škoda nevyužít aklima-
tizace a času.

Pak proběhla krátká diskuse, zda přespat v chalupě 
nebo vystoupat o 300 výškových metrů výš, kde je bi-
vak. Pro chalupu padl jediný kloudný argument a to v 
podobě tepla. Spaní v bivaku oproti tomu poskytovalo 
výhodu nastoupených výškových metrů, náskok před 
dalšími lezeckými dvojicemi a ušetřeno několik desí-
tek franků za ubytování v přeplněné chalupě.

Navíc nebylo čeho se bát. V krosnách jsme měli teplé 
oblečení, plyn na vaření a v termosce teplou vodu na 
vaření.

Zbylých 300 výškových metrů bylo terénem podob-
né kvality/nekvality jako cesta k chalupě, jen mužíků 
bylo méně. Suťoviště, sem tam nějaký malý výšvih. 
Kolem páté večer se dostáváme na náhorní plošinu, 
kde je náš bivak. Poskládané kameny tvořily relativní 
rovinu na spaní, kolem místa drobná zídka proti vět-
ru. Nemělo to chybu. Tohle jsem vždy chtěl!

Byli jsme na místě, kde už začínala souměrná sněho-
vá pokrývka. Bílá kápě přikrývající Mnichovu hlavu 
nyní díky nádhernému západu byla celá narůžovělá. 

Dva teplouši pod Řípem. (foto: Renda)

Sladká noc se nekonala... (foto: Renda)
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Mraky uzavřely vše pod námi a zanechaly tu nás pět o 
samotě. Punkera, mě, Eiger, Mnicha a Pannu. Náhor-
ní plošina s bivakem je přímo naproti Nollen výšvihu, 
nalevo je legendami opředený Eiger, vpravo je Jung-
frau se svojí observatoří. Hřeben tvořil lem koruny a 
vrcholy skal ozářené sluncem byly zasazené drahoka-
my. Nechtěl jsem v ten okamžik být nikde jinde než 
tady!

Po drobném rozbalení a přípravě ždáráků na spaní 
jsme začali s přípravou večere. Měla se podávat čínská 
polévka. Teplé jídlo vždy 
v takové zimě dodá sílu a 
navodí příjemnou atmo-
sféru v lezeckém druž-
stvu.

Punker nalil do ešusu 
vařící vodu z termosky a 
pojal se cosi dělat v těsné 
blízkosti svého spaní.

,,Kurva, do píče!!,,. Otá-
čím se a vidím veškerý 
obsah ešusu je na kame-
nech a punkerově úplně 
novém ždáráku. Žďárák 
je na několika místech 
propálen vařící vodou. 
Nevadí! Vody a plynu 
máme dostatek. Když Ed-
mund Hillary a Tensing 
Norgay zdolávali Eve-
rest, jistě se vyskytly taky 
drobné nepříjemnosti.

Naléváme do ešusu vodu 
z PETky a podávám Pun-
kerovi vařič s plynovou 
bombou. S bombou zatřese a nevěřícně vytřeští oči.

,,Říkal jsem ti, ať vezmeš bombu, tady je děsně málo, 
podrážděně dí.

Já kontruji, že by to mělo stačit. V Arcu mi to vždy sta-
čilo. 5 minut v té zimě stačilo, aby vařič zhasnul, a my 
zůstali bez dalšího plynu s trochou vlažné vody. Na 
Punkáčovi pozoruji symptomy papiňákového efektu. 
Chtěl jsem v ten okamžik být kdekoliv jinde než tady!

Honem jsme nalámali kousky čínské polévky do vlaž-
né vody a za mocného kousání jsme prožívali trpké 
chvíle naší debility. Asi Punker toužil po stejné věci 
jako já v ten moment. Být kdekoliv jinde.

Po jídle se zvedl a vydal se sám bez věcí směrem k vr-
cholu. Doufal jsem, že se Punker nepersonifikoval do 
postavy kapitána Oatese.

Scénář kapitána Oatese se nekonal, vrátil se a my jsme 
mohli ulehnout před tím, kvůli čemu jsme tam byli.

Od nástupu do zubačky každá minuta byla originální 
a nyní jsem doufal, že aspoň spánek bude fádní jako 
mnoho spaní předtím v přírodě.

Jak strašně jsem se mýlil mi došlo hned, když jsem 
se zachumlaný do spacá-
ku položil na záda. Spaní 
tam nahoře s naší výba-
vou probíhalo ve dvou 
módech. Mód dušení 
a mód zima. Oba tyto 
módy se mění cca po půl 
hodině. Mód dušení je 
zahájen zabalením se zce-
la do spacáku, včetně hla-
vy, a končí probuzením se 
s bolestí hlavy z vydýcha-
ného vzduchu. Mód zima 
je prostě zima. Zima, že 
by se z toho jeden posral.

Ve 4 ráno jsem se probu-
dil a našel led na spacáku 
ze zkondenzovaného de-
chu na ždáráku. Zjistili 
jsme, že ani jeden z nás 
nespal a jen jsme si na-
vzájem falešně záviděli 
spánek.

Čaj nebyl. Takže se podá-
vala k snídaní zmrzlá voda 
se zmrzlým rozlámaným 

croissantem, dezert felovaný zmrzlý banán.

Po sbalení věcí nasazujeme mačky a konečně bude ně-
jaké to lezení. Do kopečku o sklonu 55° se příjemně 
šlapalo. Sníh se pod námi bořil jen po kotníky, stačilo 
se jen opírat o cepíny a soptit vzhůru…neaklimatizace 
se moc neozývala. Pod námi jsme viděli, jak se blíží 
světýlka. Lidi co vyšli z chalupy a netáhli si na zádech 
přenosnou ložnici, kuchyni a společenskou místnost.

Za rozbřesku jsme byli u místa, které dalo této cestě 
název, Nollen výšvihu. Jde o 2 délky ledového lezení o 
sklonu 80°-90°. Lidi s batůžky nás dohnali, předehnali 
a teď stojíme všichni ve frontě na lezení. Punker po 
osobním a niterném zhodnocení situace zahájil od-

Punker! (foto: Renda)
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lehčovací kůru, zahodil jeden šroub. Co s ním? Je to 
železo a šroubů máme beztak dost.

Místo, kterého jsem se nejvíc bál z celé trasy, bylo úpl-
ně v pohodě. Ty dvě délky byly v kvalitním ledu. Prv-
ní délku tahám já, druhou Punker. Následovalo plato. 
Sníh byl ve výborném stavu, takže se kulobrodění ne-
konalo. Přesto cítím, že aklimatizace neproběhla jak 
měla. Jsem docela rychle unavený. Je cca 10 ráno zbý-
vají nám asi tak 3-4 lanové délky po sněhovém poli o 
sklonu asi 55° a pak hřeben. Punkáč vyráží napřed a já 

si uprostřed toho kopečku rozkuřuji proteinovou ty-
činku a užívám si výhled do údolí na Kleine Scheidegg 
s bolestí hlavy. Po vydrápání se na skalní hřeben, kde 
se cesta napojuje na normálku mě potkávají dva týpci 
a ptají se mě, jestli jsem v pohodě. Asi se jim nezdálo 
mé jemné vrávorání. Odpovídám, že ano, a abych byl 
v ještě větší pohodě, tak mi z mé postranní kapsy ba-
tohu vytahují pití, nechávají mě napít, vrací flašku a 
jdou dál. Jsem ve 3 900 m. n. m., na místě kde hodně 
lidí často bivakuje. Odsud už je to po hřebeni na vr-
chol taková procházka jako z Malostranského náměstí 
Nerudovkou na Hrad. I těch turistů s průvodci je tu 
podobně, jen méně kyslíku. Sundávám sedák s poci-
tem, že už odsud bych to mohl dát.

Ve čtvrt na jednu stojím na vrcholu! 4 107 m. n. m. 
výše už to nevede a stejně ani výše nechci. Ten pocit a 
pohled je k nezaplacení a nezaměnitelný.

Podávám sedícímu Punkerovi ruku. Téměř okamžitě 
mi oznamuje, že by šel. Je mu zima, čeká tu už 30 mi-
nut a svoje pivo v plechovce, co si táhl až nahoru, už 
vypil, tak co tady. Zůstáváme aspoň dalších 10 minut.

Cesta po hřebenovce dolů byla v pohodě, sluníčko 
svítilo a teď si dát jen majzla. Cestou si ověřuji, co mi 
řeklo již víc přátel, že lokální průvodci v Alpách jsou 
povětšinou dickové.

Pod kopcem si opravdu vydechuji a uklidňuji. Ještě u 
úpatí polemizujeme s průvodcem, kdo z nás dvou je 
větší dick, ale diskuse je lichá. Stejnak vidím, že dis-
kuse končí. Jeho vděčný klient otvírá flašku šumivého 
vína, jež táhl nahoru a dolů a žádá si přípitek od svého 
dočasného páníčka. Páníčka, jež ho na obojku, par-
don laně, vyvenčil na Mnichovi.

Mám pocit, že jsme s Punkerem zvládli něco velkého 
pro nás oba. Ale při pohledu na nás tehdy a tam se mi 
začínal prvně rodit v hlavě název pro naší dvojici. Pat 

Der Anfang (foto: Pankáč)

Pro trochu ledolezení, šel bych světa kraj (foto: Renda)

Pat a Mat na vrcholu (foto: Pankáč)
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a Mat.

Oba jsme byli v obličeji spálení. K tomu si Punker za-
pomněl v Praze sluneční brýle. Zánět spojivek na ces-
tě. Necháváme se fotit kolemjdoucí turistkou. Ta při 
pohledu na nás pronese, zda se můžeme tvářit méně 
jako boží umučení, když jsme, dle jejích slov, dokázali 
něco tak úžasného.

Ve stanici Jungfraujoch si dáváme povinně oslavné 
pivo. Smrdíme, krkáme, plazíme se. To vše v přítom-
nosti bohatých turistů z celého světa, kteří se vláčkem 
vyjeli podívat, co to ta Evropa skrývá ve svém srdci za 
nádhery. Ve vlaku nemůžeme najít pořádná dvě místa, 
pro nás a naši bagáž. Sedíme na místech hned za ka-
binou Maschinenführera. Nevíme, jestli nás průvodčí 
nevyhodí, ale je mi to jedno jsem total KO a nikam 
bych nešel. Nevyhodil nás. Nechtěl od nás vidět lístky, 
dostali jsme čokoládu a v cíli nám otevřel dveře pro 
vykládání věcí. Když jimi chtěl vylézt japonský turista 
tak ho zastavil se slovy: ,,Only for climbers.“

Dole na parkovišti v Grindelwaldu zjišťujeme, že ne-
máme žádnou vodu, všechny obchody jsou zavřené. 
Skáčeme do auta a jedeme domů.

P.S.: Tento článek je věnován památce Romana ,,Ro-
páka“ Tyla, který mě inspiroval k tomuto výstupu.

Při návštěvě Vysokých Tater mezi Vánocemi a Silves-
trem 2014 jsme si s Ropákem (Roman Tyl) vyhlídli 
pěknou cestu v Malém Kežmaráku, ale pro nevhodné 
podmínky jsme to odložili na neurčito, a tak začalo 
jedno pěkné dobrodružství.

Od naší domluvy u několikátého pivka uplynul už 
nějaký čas. Najednou bylo hlášeno pěkné počasí a oba 
jsme si vzpomněli na naše resty v Tatrách. Nebylo nad 
čím přemýšlet a 26. 2. večer vyrážíme. Ještě se k nám 
přidal René a na lezci se našel Filip.

27. jsme se vyhrabali k Brnčále, kde jsme se zbavili 
batohů, vydali se prošlápnout cestu a kouknout na 
nástup cesty. Večer jsme u pivka probrali útočnou tak-
tiku a uložili se ke spánku.

Pat a Mat to dali! (foto: Renda)

Tatranská Bleskovka

Příběhy



Zaplouvák

28

Ráno 28. se Ropák probouzí pokousaný od nějkých 
potvůrek (ty se tam vyskytují i v roce 2016), ale to 
nás samozřejmě nemůže odradit, a tak po snídani 
vyrážíme směrem ke Kežmaráku. Vidíme Reného a 
Filipa, jak nastupují do Weberovky. Tahá Filip M9+ 
nutí Rendu M0 k sólo průstupu počátečních ledů. M0 
si vyžáduje lano. Než se u nástupu připravíme, tak nás 

dohání další dvojka, které následně pěkně utečem, i 
když musíme čistit skálu a prošlapávat. Konečně jsem 
se připravil, a tak vyrážím. Přibližně po pěti metrech 
se mi protočí mačka, kterou jsem špatně připevnil. 
Tak se zase vracím, připevňuji mačku (tentokráte 
pořádně) a opět vyrážím. Je hromada sněhu, a tak 
musím nejprve očistit snad celou skálu, aby se bylo za 
co zaháknout cepíny a na co postavit mačky. Po chvíli 
dolézám do 1. štandu, ale ten se mi zdá moc blízko, 
proto lezu dál, 2. také míjím. Ropák je nucen popolézt 
s kluzným štandem cca 15 m a tím se dostávám do 3. 
u Bocekova ledopádu. Za ledopádem je nejtěžší místo 
za IV. Zde skoro hodím krysu. Chvilku se uklidňuji 

a začnu důkladněji čistit celou skálu v okolí. Po ch-
víli objevuji nádherný stup, který vyřeší předchozí 
problém. Cesta se stává jednoduchou. Opět spojuji 
několik délek. Když mi dojde lano, tak si udělám 
svůj štand a doberu Ropáka. Na další délku vysílám 
Ropáka. Ten je expert na lehké zabordelařené cesty, 
které se nedají zajistit a tak se hrabe po kolena nahoru. 
Zvedají se mraky a viditelnost není zrovna nejlepší. 
Po vytažení celých 60 m štanduje. Dolézám a vytahuji 
poslední délku na Německý rebrik. Jelikož není nic 
vidět, tak se kochačka nekoná a pelášíme po Rebriku 
dolu. Jsme navázaní a cestou občas něco zakládáme, 
kdyby někomu ujela noha. Poslední řetězy slaňujeme 
a pelášíme zapít výstup na chatu. Ve tři hodiny už 
sedíme v teple a popíjíme pivko. Přibližně hodinu po 
večeři se rozhodujeme, že klukům necháme schovat 
večeři, aby měli co jíst až dorazej a jako daň jim vy-
píjíme večeřová pivka. Jen co je dopijeme vyrážíme 
zjistit, jestli jsou kluci v pořádku. Vše dobře dopadlo a 
kluky jsme potkali u Kežmaráku.

Další den jsme vyrazili na ledy do Zmrzlé doliny. Vy-
lezli jeden dvoudélkový led a bleskově vyrazili zpět.

Brnčálka a Ropák († Wattenberg, Alpy).

Kežmarák, přibližně uprostřed vede Weberovka.
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Pozn.: Dort měl úspěch na oslavě Hanzových 30. 
narozenin a to i přes to, že jeho chuťové buňky byly 
značně zastřeny kocovinou!!!

Korpus

- 100 g čokolády na vaření nebo hořké čokolády nase-
kané na kousky
- 175 g změklého másla
- 200 g jemného krupicového cukru
- 3 ušlehaná vejce
- 150 ml jogurtu
- 150 g mouky prosáté s práškem do pečiva (1/2        
sáčku)
- vanilkový cukr

Poleva

- 100 g čokolády na vaření
- 75 ml smetany ke šlehání

• 1. Troubu dej předehřát na 180° a dortovou formu 
vylož pečícím papírem. Neboj, teď máš to nejhorší za 
sebou a dál už je to brnkačka.

• 2. Čokoládu na korpus rozpusť nejlépe na vodní 
lázni a mezitím utři máslo s cukrem a vanilkovým 
cukrem dohladka, postupně zapracuj vejce (můžeš 
bílky a žloutky oddělit a vyšlehat sníh nebo to tam 
můžeš prsknout celý rovnou), přidej rozpuštěnou 
čokoládu, jogurt a nakonec vmíchej mouku. Vlij 
do formy a peč cca 45 minut dokud není korpus na 
dotek pevný. Vyklop z formy a nech vychladnout na 
mřížce. 

• 3. Na polevu dej na vodní lázeň rozehřát čokolá-
du se smetanou. Hotovou polevou polej vychladlý 
korpus, umělecky rozmatlej a volá! Dort pro Hanze 
je tu :o)

Stali jsme se účastníky mistrovství světa ve stavění. 
Žádný veleúspěch to nebyl, ale fiasko taky ne. Na 
základnu byli vysláni naši oddíloví siláci Ondra s 
Pavlem Havlíkem, druhé patro obsadil Jandahnáta, 
na třetí etáž se vydrápal Jarda a top obsadil Vašek. 
Už nevím jak to bylo vysoko, ani kolikátí jsme byli 
(nedopadli jsme špatně), ale byla to dobrá sranda. 
Potrénujem a příště to zkusíme znova :-).

Jak už je jeho oblíbeným zvykem, cestou na fesťák do 
Ádru se mu musí na Hradecké vždycky něco vysypat 

a ani tentokrát si neodpus-
til nějaký ten kiks. Zatím-
co minulý rok exhiboval 
s odtahovkou u svodidel, 
tento rok se rozhodl, že 
přestane řadit a místo toho 
aby jel do Ádru na sedmič-
ku musel situaci přehod-
noti a byl nucen jet domů 
celou dobu na čtyřku...

 Čokoládový dort (nejen) pro Hanze Mistrovství ve stavění

Pavel zase nepřijel...

Recepty a Střípky
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O jednom letním víkendu jsme měli možnost na-
vštívit další zapadlou oblast Českého ráje. Zde se na 
vrcholku jedné věžičky místo typické kovové skřínky 
skvěla kamenná pyramida. Už jsme si mysleli, že kníž-
ka zde není. Jaké však bylo naše překvapení, když se z 
vnitřku pyramidy vyloupla malá, čtvercová krabička s 
jedním historickým klenotem. 

Po otevření vrcholovky se nám dostalo značného pře-
kvapení. Knížku na věž vynesl a založil sám legendár-
ní Joska Smítka.
Nejstarší knížka kterou jsme na skalách kdy potkali 
a ještě po Smítkovi. Zapsat se do ní byla pro nás čest!

Když se leze v lezecky trošku zapomenutých oblas-
tech, občas se stane, že v cestě (obvykle té Staré) po-
tkáte artefakt ještě po prvovýstupcích. Občas vás to 
potěší protože konečně máte možnost prozkoumat, 
jak se dříve jistilo. Občas vás to vyděsí, to když po-
třebujete vložit do takového jistícího prvku vlastní ži-
vot. Nicméně vždy jde o zajímavé setkání tváří v tvář 
s historií lezení. Často typické je pro staré štandovací 
kruhy umístění v horizontální poloze. Prvolezec to-
tiž obvykle dolezl na nějakou polici a kruh natloukl 
přímo do ní. Když byl dřík kruhu do skály zapuštěn 
kolmo na směr možného tahu, bylo to tak bezpečněj-
ší. Dříve se totiž kruhy témovaly dřevem a tak nebylo 
radno je pokoušet na tah ven, od skály. Až později se 
začalo používat témování do olova a dnešní superpev-
ná lepidla, která vám udrží váhu velkého auta pověše-
ného do kruhu v axiálním směru, byla tehdy naprostá 
science fiction.

 Nejstarší vrcholovka Rezaté poklady

Bety má radost, ale zároveň se už těší dolů.

Levý horní zápis nás překvapil. 1944, J. Smítka

Tento štandovací kruh v sedmičkové Staré cestě na 
Hradeckou věž je krásně masivní, přesto jsme si ho 
raději pojistili. Přecejenom to bylo už trochu vysoko.
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Po předešlých seriálech v jejichž hlavní roli je Tomáš 
Horníček je na čase představit staronového superhr-
dinu, kolem kterého se to legendárními historkami 
jenom hemží. Historek je spousta, ale to by vydalo na 
zvláštní číslo Zaplouváku. Proto vzpomeňme alespoň 

na tu posled-
ní z otevírání 
skal 2015.
To takhle v 
klídku se-
díme kolem 
t á b o r á k u , 
hvězdy na 
obloze jasně 
svítí a Vltava 
si tiše plyne. 
Když v tom 
ozáří nedale-
kou celtovou 

chýši zevnitř výrazné světlo. Některé z přítomných to 
trochu překvapí, jiní dále pokračují v hovoru nebo se 
věnují nějaké činnosti. Když však světlo začne plápo-
lat, všichni pochopí, že nejde o nějakou silnější lampu 
a jdou se podívat k chýši. V tom někdo vykřikne „Ty 
vole tam hoří!“. Pak následuje  zvolání „Bořku, vylez!“ 
a Bořek odpovídá klasickým tónem „To je dobrý!“. 
Naštěstí Venca duchapřítomně bere nádobu s vodou 
a zalévá Bořkovu chýši zevnitř. Příčinou byl převrže-
ný plynový vařič. Nic se naštěstí nestalo, jenom Bo-
řek druhý den musel bohužel sbalit své věci do rance, 
protože krosna mu z poloviny shořela. Dopředu tedy 
avizoval, že na skály se zase dostane až sežene krosnu 
novou.

Když slaňujete po úspěšně vylezené cestě, obvykle 
si myslíte, že už se nic nemůže přihodit. Těšíte se na 
pevnou zem pod nohama a přemýšlíte, co si dáte k 
svačině. Když v tom vás něco zatahá za krček. A ejhle 
mikina se nám skamarádila se slaňovací osmou a roz-
hodně se od sebe nehodlají odtrhnou, a to i přesto že 
na ně hodně naléháte. Kdepak, stali se z nich neroz-
luční přátelé. Aby toho nebylo málo, tak navíc visíte 
hezky ve volném prostoru a skála je od vašich nohou 

dál než byste chtěli. 
Nebudeme napínat, Lukáš se z toho smrtelného se-
vření nakonec sám dokázal bravurně dostat. Nicméně 
opatrně při slaňování. Vlasy by byly horší!! 

Mnozí již dlouho lobovali za uskutečnění této tradiční 
akce v legendární hospodě U Kozy. To se daké poved-
lo a to po všech stránkách. Někteří si pak pletli leze-
ní v Jizerkách s boulderingem a do cest nastupovali 
z polohy v leže. Vše nakonec skvěle dopadlo a nikdo 
(jakoby zázrakem) nikam nespadl...

 Bořek řádil Když se to kousne...

Následky večerního požáru. Shořela půka baťohu a 
průvodce.

Na této fotce je všechno. Bořek i vařič.

Poslední slanění v Jizerkách
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K naší lítosti se Ondra vrhnul vrcholově na kulturisti-
ku, kde sbírá jeden úspěch za druhým. Hned na svých 
prvních závodech se v kategorii nováčků umístil na 
1. místě a v karegorii Athletic men na 3. místě. K 
dosaženým úspěchům mu gratulujeme a doufáme, že 
toho brzy nechá, aby mohl s námi zase do skal.

Navíc se nám doneslo, že Ondra rozjíždí nové pod-
nikání. Kupuje jatka z druhé ruky aby měl vždy 
dostatek kvalitních bílkovin. Na podzim ho totiž 
čekají další závody, tentokrát už ale mezinárodní!

Když už je to rok těch velkých výročí, rozhodli jsme 
se oslavit to pořádně a vydali jsme se na 50. Po-
chod Praha-Prčice a to rovnou padesátkovou trasu. 
Vyráželo se z Čerčan, přes Poříčí nad Sázavou ;o), 
Konopiště, Vrchotovy Janovice a Votice až do Sedlce-
Prčice. Celou cestu se nám šlo báječně, jen ty poslední 
3 km byly trochu znát. Ale do cíle jsme došli, zlatou 
botičku získali, nohy Alpou namazali a pozor, Mandy 
mohl do týdne zase chodit!

Musíme si zvyknout, že Staropramen už se nerovná 
Pankáč. Ten pověsil slibně se rozvíjející kariéru piv-
ovarského technika na hřebík a z profesionálního 
pivaře přešel do amatérské ligy. Nutno však podot-
knout, že know-how mu zůstalo a rozhodně je ve 
svém oboru špička. Bohužel se musíme ale všichni 
rozloučit s exotickými pivními výrobky na oddílových 
akcích a japonské pivo je od teď nutné si přivézt přímo 
z Japonska nikoli ze Smíchova.

Letos se opět koná lezecký festival ve Skaláku. Je to ta-
ková alternativa k srpnovému Ádru, ale tento není tak 
masový, takže si ho člověk možná lépe užije. Program 
je více než zajímavý a prostředí, kde se to všechno 
koná (zámek Hrubá skála) je naprosto super.
Přišel jsem, viděl jsem, nadšen jsem byl! 
Nenechte si tento rok ujít ;o)

 Ondra není žádné ořezávátko Pověsil kariéru na hřebík

Fesťák v Českém ráji

Padesát na padesát

Ondra si to hasí Německou cestou na Kobylí hlavu v 
Příhrazech, hlava nehlava.

Pankáč ve firemním dress codu před svým pivovarem.
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Velké zlepšení ve své lezecké výkonosti hlásí Mandy. 
Podle dostupných informací tráví většinu svého času 
na vápně a na písku. Není o něm prakticky slyšet, 
je totiž maximálně sportovně vytížen. Dokonce se 
omluvil i z letošního posledního slanění, což bylo 
vlastně vůbec prvně v historii, kdy na této akci chy-
běl.

Naopak Pavel, velký Mandyho žák a náš nejlepší 
sportovní lezec, jde podle jistých informačních zdro-
jů výkonostně trošku dolů...

Prváče a kvíz
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Kvíz o našem oddílu…
Kolik lidí prošlo celkově H.O. Rot Sport od 
1.1.2005 do 1.1.2015?
a) 50  b) 80  c) 100  d)200

V jaké oblasti bylo první oddílové Poslední 
slanění v roce?
a) Labák b) Srbsko    c) Černolice    d) Sušky

Kolik členů měl v historii náš oddíl nejvíce?
a) 15  b) 27  c)35  d)42

Co znamená křivka uvnitř oválného oddílového 
znaku?
a) třes strachu     b) EKG     c) hranice       d) skála

Kolik bylo zveřejněno příspěvků na oddílové 
diskusi k začátku roku 2016?
a) 1200 b) 3900 c) 5600  d)7700

Kde se pořádalo první Otevírání skal?
a)Jickovice b)Polínko  c)Přílepy  d)Divoká Šárka

Která řeka se jela v roce 2007 jako první oddílo-
vá voda?
a) Ohře         b) Vltava       c) Lužnice      d) Sázava

V jaké oblasti se nachází nápis, podle kterého 
jsme převzali název pro náš oddíl?
a) Skalák        b) Labák     c) Tisá     d) Prachov

Prvovýstupy 2015
Darebácká cesta VI - Borová věž, Věžák: Jarda, Lukáš

Pozn. Cesta vylezena omylem během objevování 
zdejších rarit. Nutno poznamenat, že je hezká.

 Máme v oddílu dobré lezce!

Správné odpovědi: b,  c, c, vše, d, c, a, b



Z oddílového šuplíčku...

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

V příštím čísle:
Kdo leze na ufonech a kdo na smycích? 
Kdo další se zhorší a začne stavět? 
A Mandy, viděl ho vůbec někdo?!


