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Co nove ho v CAO De c ın?  
Informace z oddılov©ho de nı. 

Jirı Chara 
Predseda CAO Dˇcın 

 
o s l e d n ı  prosincova slavnostnı clenska schu zka 
probehla 5.12.2001 v Prostrednım Z lebu u Zdenka 

Vaishara. Seslo se nas hodne, radost nam udelali i hostý 
z jinych oddılu  ci mimo oddılovı.  

Hlavnım bodem schu zky byla, s ohledem na datum, 
Mikula sska  besıdka pro nejmensı i pro odrostlý a vlastne i pro 
ty jeste vıce odrostlýž  Snad nevyvolam mezinarodnı konflikt 
kdyz prozradım, ze sehranou maskovanou ctverici tvorili: 
Hodny a moudry Mikulas „  Zdenek Vaishar; Hodny, hezky a 
samozrejme bezpohlavnı andel „  Ta na Losř a kova ; Veliky a 
zly prvnı cert „  Jirı Kudrna c ; Maly, ale pekne divoky, druhy 
cert „  Lenka Cha rova .  

Vetsina detı si po odrecitovanı basnicky ci odzpıvanı 
pısnicky zaslouzene odnesla pekný balıcky obsahujıcı 
povetsinou sladkosti a ovoce, ovsem v nekterych prıpadech, jak 
se nam podarilo zjistit, i brambory, cibuli a uhlı. Jediny Adam 
Losř a k byl pro vystrahu ostatnım, za svu j vyrok “Basnicka 
nebude, sem uz sedmak!ú, odnesen certy do pekla. A jeste 
nekdo se povinnosti neco odrecitovat vyhnul „  Jindr iska 
R eha kova . Slıbila ale Mikulasi, ze mısto toho napıse basnicku 
do CAO News.   

Potý nasledovalo promıtanı novych i starsıch filmu  
z oddılovych akcı, byl predstaven a prıtomnym lezcu m rozdan 
model samolepek “Hora m 2002 zdar!ú, rozdano CAO News a 
tak podobne.  

V pru behu prosince probıhaly povetsinou individualnı akce 
„  jezdilo se na kolech, lezlo se na skalach (nekterı jeste 
doplnovali sbırku letosnıch vystupu  napr. na Vrabinci), chodilo 
a jezdilo se po horach (Jizerky), sesli jsme se s kamarady na 
Poslednım slanenı v Labským ťdolı atd.  

Uzaverka lednovýho cısla je vsak pomerne brzy (prazdniny 
a dovolený), a tak o nekterych akcı z druhý poloviny prosince 
se doctete az v ťnorovým cısle CAO News. 

 
Mnoho zdravı, stestı a spokojenosti nejenom 

v symetrickč m roce 2002! 

Pr ıstı  oddılova   schuzka CAO De c ın se bude konat ve str edu 
6.2.2002 v restauraci Za ve trem v De c ıne  Skrabka ch od 18.00 hodin.  

Balada o horolezci 
Jindriska R ehakova 

CAO Dˇcın 
 

Na cerný skale, nad jezerem, 
sedı muzık podvecerem. 

SviÍ mu slunko, jeste sviÍ, 
on VZPOMINEK prede dlouhou niÍž  

Davno kdys rano z loze vstal, 
LANA si v uzel zavazal. 

“Tatıcku, dnes nejdu vam na klestı, 
dnes MUSIM JA NA SKALY LEZTI!ú 
“Ach, nechoÝ  dnes do skal, mily synu, 

mas ocividnou jeste KOCOVINU. 
Vcera mel jsi vıce nezli spicku, 

natluces si nekde svoji kebulicku! 
Nepokousej OSUD, uskodıs si veru, 

BUDES TY, SYNEC KU, BUDES NA MADE RU.Á 
Nema synecek, nema stanı, 

do skal jej prımo bes pohanı, 
do skal ho DIVY BČ S nutı, 
nic doma, nic mu po chuti. 

“Tatıcku, nemohu jinak volit, 
JA  MUSIM DNES PA R SESTEK SKOLIT!Á 

A rady moudrý zahodil 
a skokem ubeh mnoho milž . 

A jiz za rannıho kuropenı 
synek mlady skaly plenı. 

Jeste ma SILU, a dokud ma paru, 
vyleze HRAVČ  KOMIN I SPARU. 

Tam hmatne, tam stoupne, tam svihne SMYCI 
a cilejsı je veru NAD lasici. 
Vyleze, slanı a dosud svezı 

BEZ ODDYCHU k dalsı skale bezı. 
Lec poslednı VRCHOL jiz nebyla psina. 

Kleje a sıpe, po milimetrech vzlına, 
maggi je PRYC , kuraz ztracı 
a mele cos o „  LEVITACIž  

Kýz by byl byval dal na tatıckovu radu! 
Nemuselo dojıt ku STRASNEMU PADU.- 

Zoufaly kvil zaznı po lese 
a horolezec dolu  ž .. nese se ž ž  

VISI, horolezec, visı, 
otluceny, bledy, lysy. 

BEZMOCNČ  se zmıta na lane, 
KDO prispeje teÝ  k jeho zachrane?? 

Jiz zapadlo slunıcko za mrakem, 
vsak KDOSI jiz specha sem s ruksakem. 

Pres hory, doly, lesnı stran 
specha sem skokem stıhla lan. 
Pres hory doly krepce skace 

a nese DLAHY, OCTAN, FAC E. 
Ve hrozný cerný PREDTUSE 

na mısto cinu prikluse. 
A zavola zdola na skaly, lesy: 
ýHola, ozvi se, mily, kde jsi?Á 

ZDE! Visım! Púod previsem ti kynu. 
MAKEJ HONEM ke mne, nez tu bıdne zhynu!ú 

A dal uz jenom tise ťpı „  
a kolem krouzı prvnı supiž .! 

“Ach, vydrz, mu j mily, jiz mam te v merku 
a cilejsı budu nad veverku!ú 

A MILUJICI DIVKA SME LA  
na osemetný skale DIVY dela. 

P 
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Na osemetný skale dela divy 
a mily jejı horolezec zachranen je Z IVY.- 

Ba, LASKA JE SVČ T ZAZRAKU ž  
Rytıre si dıvka nese, domu , ve svým ruksaku. 

(Ten veda, ze o vlasek unikl smrti, 
vesele jiz v ruksaku se vrtıž .!) 

Uzdravil se horolezec, zas dal se do kupy, 
a na skaly, jako drıve, specha cupy, dupy. 
Leze NOVČ , ocelove, leze, leze po zeleze 

a neda pokoj, az vyleze.- 
ZASE SKALOU POSEDLY JE, zas do vysek stoupa „  

a pod tou skalou jeho zena MIMINEC KO houpa. 
“Hajej, dadej, mu j synacku, s hedvabnymi vlasky, 

nac si delat pro tatıcka PORAD STEJNY VRASKY! 
Hajej, dadej, mý robatko, pod zelenym smrckem, 

KDYBYS TY CHTE L HOROLŽ ZTI, ZAKROUTIM TI KRC KEM!Á 
Lec to skvrne neposedny nezajıma hracka jina, 

nez SPAGATEK, na nem UZLIK, nebo KARABINA. 
Kdyz maticka nedıva se, odhazuje dudlıka 

a na maslickach povijanu zkousı vazat PRUSIKA! 
A ze krmili jej rodicový kası z vlocek ovsa, 
nenı divu, ze za par let, po horach uz hopsa! 

Tu boule a tam modrina a odrana ku ze, 
roste, roste, pacholatko, az vyroste v MUZ E. 

VSAK JAKŽ  DIVNŽ  VA SNE  ROUP S MUZEM TIMTO SIJE? 
Snadno je to uhodnout: LEZENIM ON Z IJE! 
Dal s normalnım zivotem nadobro je amen. 

HORAMI JE OPOJEN, SKALNI STČ NOU ZMAMEN: 
Lehkou, tezkou, slunnou, stinnou 

potyka se s DIVOC INOU! 
Ta hra si zada tvrdý chlapy, 

ne plasmusky, ne atrapy! 
Ostosest aÍ klejou, a treba i se chlubı, 

lec ulýtne-li jim od huby, 
co nemajı slyset damský usi, 

omluvı se. Jak se slusı! 
ZDA SE, majı cit i dusi. 
Lýta plynou, jako voda. 

A zub casu tise hloda, hloda. SKODA.- 
Zas na skale nad jezerem 

sedı muzık podveceremž . 
Na slunıcku vyhrıva se revmaticky klouby 

a vypada, ze nebavı jej ALE LAUTR HOUBY! 
V tele tu drat, tu protýza, 

po skalach je POPOLEZA. 
A nakraplou makovicku 

opıra si o berlicku. 

VSAK POZOR!! 
ByÍ podoben JE SENILNIMU 

KRAKONOSI, 
SMČ LE SRDCE bije 

v hrudnım kosi! 
ByÍ ma kosti k sobe 

zdratovaný, 
VE BDE LŽ M OKU SME LA  

JISKRA PLANE! 
AÍ sparem casu orvan, aÍ cely 

zdratovany, 
je pro nas (damy) skvely, 

pravem milovany. 
AÍ tu a tam ma nejaky ten kaz! 
Ale je to MUZ , a nikdy PLAZ! 

Je to chlap, a je to ON: 
HOROLEZEC „  CHAMPION! 
 

MELZEROVA JEHLA 
vez na pameú tragicky zesnul…ho lezce Ericha Melzera 

Jirı Houba Chara 
CAO Dˇcın 

u v o d n ı  
program na 1. 

prosince 2001 se ze 
dne na den zmenil 
(poslednı slanenı). 
Byl jsem proto rad, 
kdyz mi vecer zavolal 
Pavel Kysa Bechyne 
a pozval me na 
prvovystup na dosud 
nezlezenou jehlu na 
Tokani.  

V sobotu rano nedockave cekame pred nadrazım v Decıne 
na hlavnıho aktýra Pavla Bukyho Henkeho a stale veselýho 
Slavka Kroba z Litomeric. Pak nasedame do aut a odjızdıme na 
Tokan.  

Po ceste nam Buky vypravı, jak vez objevil. Stalo se tak 
zrovna kdyz se zabil ve svým aute Erich Melzer. Tak bylo jiz 
dopredu jasný, jaký jmýno jehla ponese.  

Je opravdu zvlastnı, ze vez unikla pozornosti vsech 
“hledacu ú novych vezı. Pri pohledu na hladkou nahornı stenku 
je jasný, ze vystup nebude zadarmo. Respekt budı zejmýna 
neprıjemný dopadiste. Pavel Henke se ale lehce dostal pres 
hladký mısto do klıcový dıry zhruba v polovine vysky steny a 
nad sebou objevil spasný hodiny. Chvıli nato jiz spokojene 
sedel obkrocmo na vrcholu a hledal vhodný mısto pro zatlucenı 
slanovacıho kruhu.  

Pak prisla rada na nas. Nejlýpe si s cestou boulderovýho 
charakteru poradil Kysa „  i on vsak cestu v techto podmınkach 
hodnotil minimalne jako VIIb. Autor cesty nakonec z nekolika 
navrhu  vybral pro cestu nazev Nemy dav a oklasifikoval ji jako 
VI. 

Kysa jeste vytvoril zajımavou variantu rozporem mezi 
masivem a jehlou s vypecenym prepadem prımo k hodinam 
cesty Nemy dav. 

Buky vysekal stojan pro vrcholovou knihu, do pripravený 
pekný knızky doplnil popisy obou cest vcetne nakresu, my 
ostatnı zatım alespon poklidili v okolı uschlý kere a napadaný 
vetve a bylo pro tento den hotovo.  

Kysa vytahl nachystanou lahvinku í StolicnıŠ  a 
u spesny den jsme spolecne zavrsili v prıjemne 
vytopen…  restauraci Na Tokani nad sklenicemi orosen…ho 
(a dobr…ho) pivka. 

R e s u mž:  
Melzerova jehla - Nemy dav VI. Pavel Henke, J.Chara, 
P.Bechyne, S.Krob 1.12.2001.  
Nahornı stenou pres hodiny na vrchol. 
Melzerova jehla - Varianta Nemúho davu III. Pavel 
Bechyne, P.Henke, J.Chara, S.Krob 1.12.2001.  
Rozporem mezi pravou nahornı hranou a masıvem, vyse 
prepad na vrchol. 
 

Ilustrac nı foto á  Zdene k Vaishar 

P 
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Ahoj CAO, v sobotu 1.12.2001 jsem podle udaj˚ 
na Vasem webu prijel do Labaku na poslednı 
slanenı, ale jak jsem zjistil, bude se konat 

nekdy prıste.  Napsal jsem o tom kratky clanek, 
ktery prikladam v prıloze. Dejte mi prosım 
vedet, kdy a kde budete mıt poslednı slanenı 
doopravdy. Docela rad bych se s Vami poznal. 

Ahoj Jirka Sžastny, Horoklub Chomutov 
 

Poslednı slanenı CAO De cın 2001 
Jirı Chose Stastny  

Horoklub Chomutov 
 

a k o  p r a v i d e l n y  
ctenar CAO News jsem 

dospel k zaveru, ze bych 
docela rad poznal lidi, ktery 
tyto noviny pısou. Jako 
nejvhodnejsı resenı mi 
pripadalo prijet na poslednı 
slanenı, protoze alespon u nas 
(v Horoklubu Chomutov) je 
to jedna 
z nejnavstevovanejsıch akcı a 
tak jsem si myslel, ze i na 
poslednım slanenı CAO to 
bude obdobný. Ale ouha, 
vsechno bylo jinakž  

V patek se definitivne rozhoduji, ze na poslednı slanenı 
CAO pojedu a na poslednı chvıli koukam na internet, kde se 
dozvıdam, ze slanenı sice bude 1.12.2001, ale nikoliv 
v Hrensku, ale v Labaku. To je pro me dobra zprava, protoze 
bivak u Vojtecha znam velmi dobre. Zkousım sehnat jeste 
nekoho, kdo by jel se mnou, ale nikomu se nechce, takze 
zu stavam sam. V sobotu dopoledne tedy usedam do vlaku a 
vyrazım smer Decın. Tady prestupuji na lokalku a po chvıli 
kochanı se pohledy na skaly na protejsım brehu Labe vystupuji 
ve Z lebu. Neverıcne zıram na cedulku, ktera mi hned na 
nastupisti sdeluje, ze prıvoz kvu li velký vode nejezdı. Nu coz, 
neda se nic delat, kupuji si jızdenku zpet do Decına a kocham 
se jeste jednou, tentokrat o neco mýne vesele.  

V Decıne chvıli hledam autobusak, ktery zakerne presunuli 
o kousek vedle, ale me tım nezmatou, takze v zapetı nachazım 
spravný stanoviste. Bohuzel vsak zjisÍuji, ze do Arnoltic 
v nejblizsıch ctyrech hodinach nic nejede. Poslednı sancı je 
autobus do Hrenska, ktery nastestı jede za hodinu. Po 
prochazce Decınem se uz v autobusu ptam ridice, jestli je to 
blız z Podskalı nebo z Hrenska. Tvrdı mi, ze je to jedno a tak si 
kupuji lıstek do Hrenska a moc se na tu prochazku netesım.  

Kdyz mıjıme ťdolı, kterym vede cesta k Vojtechovi, jenom 
smutne zamacknu slzu v oku. K mýmu prekvapenı se me za 
chvıli ridic pta, jestli chci zastavit u prıvozu. No to se vı, ze 
chci!!! S hlasitym podekovanım vyskakuji z autobusu a 
s ťsmevem na rtu se vydavam na cestu.  

Od bivaku jsou jiz z dalky slyset  hlasy, coz je dobrý 
znamenı. Okolo ohne sedı jen asi deset lidı, ale nikoho 
nepoznavam. Pro jistotu se tedy ptam, jestli jsem spravne na 
poslednım slanenı CAO Decın. Neverım vlastnım usım, kdyz 
mi nekdo z nich tvrdı, ze sice na poslednım slanenı spravne 
jsem, ale nikoliv CAO, ale Lokomotivy Decın. Chvıli 
nechapave zıram, takze mi vysvetlujı, ze pu vodne to mela byt 
spolecna akce, ale nakonec ze se to rozdelilo, takze CAO bude 

mıt slanenı nektery z prıstıch vıkendu . Ale jestli pry mi to 
nevadı, tak kdyz uz jsem prijel z takový dalky, mu zu zu stat 
s nimi a na du kaz prızne mi nabızejı pivo (zatım je narazeny 
prvnı sud ze trı) a burty. To s dıky odmıtam, protoze mam 
vlastnı zasoby, ale zpatky rozhodne jet nehodlam, takze 
prisedam k ohni.  

Po nejaký dobe prichazı dalsı clovek, dozvıdam se, ze je to 
Petr Stepan a ze je clenem CAO, takze mi urcite rekne nejaký 
podrobnosti. Hned ho atakuji svym dotazem, kdy ze vlastne 
majı to poslednı slanenı, ale jak se zda, tak je prekvapeny 
stejne jako ja, takze to vzdavam. Ostatnı mu vysvetlujı, ze 
bivak u Vojtecha je prılis maly pro dva oddıly, cemuz Petr 
nemu ze uverit, argumentujıc tım, ze treba na Zabilkove srazu 
se sem vejdou stovky lidı a teÝ  tu sedı lidı devet. Jeho teorie 
ale nenı vyslysena. Chvıli o tom jeste nechapave diskutuje 
s nekterymi lidmi a po nejaký dobe znechucene odchazı.   

Pomalu se stmıva a tak je cas na to skutecný poslednı 
slanenı. Pod Vojtechem hucı elektrocentrala a ťdolnı stenu 
osvetlujı dva halogeny.  Musım rıci, ze z dalky to vypada 
nadherne. Prichazım blız a vidım, ze v prımý ťdolnı ceste uz 
nekdo leze. U kruhu standuje a po dobranı druholezce 
pokracuje na vrchol. Je videt jenom celovka, ktera se plynule 
vzdaluje. Opravdu zajımavý, trochu mi to pripomına novorocnı 
vystup na Zvon v Jizerkach, ktery se kona kazdy rok na 
Silvestra. I ta zima je podobna. Skala je sice sucha, ale pekne 
studı. Ani nohy v lezackach nejsou bu hvıjak chranený. Ale ten 
pohled na osvetlenou stenu a svıtıcı lampy ve Z lebu za to stojı.  
Snad jen rampouchy, visıcı ze steny pri slanovanı pripomınajı, 
ze sezona jiz skoncila a zima se hlası o slovo.  

Rychle se vracım k ohni, kde je preci jen tepleji. Hraje se 
na kytaru a debatuje o vsem mozným. Postupne odchazejı lidý 
s detmi, potom prvnı unavenı a nakonec zu stavame u ohne jiz 
jenom ve trech. S Michalem Burdou debatujeme o lezenı 
v Labaku, o etice lezenı na pıskovci obecne a musım rıct, ze si 
s nım celkem rozumım. Kolem druhý rannı se i Michal 
rozhoduje pro navrat domu  a tak jdu taký spat.   

Sice jsem nepoznal lidi, který jsem chtel poznat, ale i presto 
jsem spokojen, protoze jsem se seznamil se spoustou jinych lidı 
a uz se tesım, az se s nimi potkam nekde ve skalach. 

 

Poslední slane ní 2001 
15. Ž 16. prosince 2001 

Labsk…  u dolı, taboriste í Pod VojtechemŠ  
 ct r n a c t  dnı pozdeji nez jsme pu vodne chteli, (viz. 
clanek Jirky Súastn…ho) s jinym osazenstvem nez jsme 

pu vodne chteli, ale preci (a l…pe)! Schazıme se postupne ve 
slavnostne upraveným bivaku a nejtradicnejsı z tradicnıch 
horolezeckych akcı mu ze zacıt - tak rychle do skal! 

J 

O 
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Lezeme na Mnicha, Klarku a nekolik dalsıch vezı, který nas 
vzdor mrazu a snehu poustı na svu j vrchol. Pak prichazı akt 
“Poslednıho slanenıú (ale opravdu pouze v uvozovkach, 
protoze sezona pro naprostou vetsinou z nas vlastne nikdy 
nekoncı a nikdy nezacına).  

 
Vymrzlı a spokojenı se 

vracıme k ohni a zacına druha 
etapa akce „  ke slovu prichazı 
tekutiny nejru znejsıch znacek, 
proveniencı, vu nı a rocnıku  a to 
v mnozstvı mnohem ve tsım nez 
malým. A kytara, zpev a zeny. 
Tedy Z ENA. Jedna jedina „  
Zuzka Nehasilova. No to jsme 
dopadli „  jedina zenska na 
takový slave! A tak jsme si jı 
pekne hyckali a podstrojovali 
ohnivou vodou...  

S prıchodem noci prichazeli dalsı lidý „  velkou radost nam 
zpu sobily delegace z jinych oddılu  „  dve z Decınskych a po 
jedný z Varnsdorfu a Chomutova.  

Zuzku Nehasilovou jsme jiz zmınili „  nechybel samozrejme 
ani jejı manzel VlaÝa Prcek Nehasil a jeho bratr David. Prcek 
dokonce vyloudil nekolik preludiı na kytaru a David se 
neustale usmıval.  

 
Z Varnsdorfu se prijeli podıvat Karel Hofman, ktery privezl 

spoustu nadhernych fotografiı, vcetne svýho “svazku StBú 

(portrýty vsech horolezcu  ve velikým sanonu) a sam predseda 
nejvyssı Standa Fajgl, ktery ozil pri pısnıch od Marsyas.   

Z Chomutova dorazil taký jako 
prvnı predseda horoklubu Chomutov 
Leos LeTos Dvoracek. Nasledoval 
ho Jirka Chosý SÍastny (tak jsme se 
konecne poznali) a nakonec Milan 
Svinco Svinarık. Svinco prinesl talır 
vybornych chlebıcku , chopil se 
kytary od zemdlelych kytaristu  a 
radne rozdmychal naladicku.  

Druhy den byl proveden zpetny 
odrad, nesmely pokus o dopitı zbylych piv a pak jiz zase cesta 
k domovu m. 

 

Vsem kamara dum z jmenovanych oddılu dekujeme 
za na vstevu na nası akci a jiz te…  Va s zveme na 
Poslednı slanenı 2002!! Mısta se najde vzdycky 

dost�  

 
Pekný fotografie z Poslednıho slanenı CAO Decın 2001 
napachal Zdenek Vajsharo Vaishar. Vlastnı ö  rukouž  

 CAO Decın 

Tohle máme 
všechno vypít?! 
MNY 

 The 
Cheese 
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Jistıcı kruh nebo lepeny hak ? 
Preklad z casopisu Panorama 2/2001 

Vladislav Prcek Nehasil a Zuzka Nehasilova 

n a d  kazdy horolezec uz potkal v lezecký ceste lepeny hak ve 
tvaru pısmene “U" pouzıvany ve sportovnım lezenı. Nekterý 

haky ale nejsou tak pevný, jak by mely byt, o cemz svedcı pad v 
lezeckým ťdolı v Rakousku.  

Od prımúho uc astnıka uda losti. 
V cervnu minulýho roku lezli dva 

mladı horolezci v rakouským 
H l̈lentalu. Prvolezec ulomil chyt ve 
vysce sedmi metru  a spadl do lana. 
Byl jisten pres dva haky a na zaklade 
padovýho narazu se vydrolila skalnı 
hornina a haky vypadly. Horolezec 
spadl týmer nebrzden na zem a 
zpu sobil si pri tom tezký poranenı 
(viz obr.1). Oba “lepenýú haky byly 
z nerezový tyce ve tvaru “U". Pri 
padu, jaky byl vyse popsan, bylo 
zatızenı haku jen relativne nepatrnou 
silou od 500 do 700 kg (cca 5 - 7 kN). 
Norma pro borhak vyzaduje o hodne 
vyssı minimalnı pevnostnı sıly v 
radialnım a axialnım smeru (viz 
obr.2). Obecne spolýha horolezec na 
to, ze “lepeny" hak odola jakýkoli 
zatezi, ktera pri lezenı mu ze nastat. 
Proto horolezci pokladajı haky za 

naprosto spolehlivý. §raz v H l̈lentalu sokoval celou lezeckou 
verejnost, stejný dva “lepený'' haky byly pri bezným lezenı ze steny 
vytrzeny! 

Prıc ina vytrzenı ha k˚ ? 
Pro odpoveÝ  na tuto otazku potrebujeme detailnı znalosti techniky 

upevnovanı fixnıch haku  jak stanovuje stavebnı obor pro upravovanı 
jistıcıch kotev a haku  ve spojenı s maltou. Tuto techniku prevzali 
horolezci zacatkem 80. let. Vsechna spojenı s maltou (“pojivo") majı 
jen mýne dobrý lepıcı vlastnosti. To znamena, ze malta vytvarı spolu s 
kovem a skalou jen slaby lepivy spoj. Tato skutecnost nenı obecne 
znama. Spojenı s maltou nenı zadný lepenı, a proto tak nema byt ani 
nazyvano. Odpor proti axialnımu tahu (viz obr.2) se zaklada hlavne na 
dvou kritýriıch: 
a) koheze spojenı skaly s 
maltou         
b) tvarovy styk mezi maltou a 
nerezovymi haky  
resp. vytvrzeny spoj malty a 
podkladu o vysoký soudrznosti 
(napr. stavebnı kameny) 
vytvorı pevnejsı spojenı nez 
hak a malta. Soudrznost spoje 
nezajistı zadna prilnavost 
malty na povrchu haku.  

Pro vysokou soudrznost 
maltovýho spoje a haku musı byt povrch haku “drsny''. Velmi dobrym 
povrchem je napr. hruba 
sroubovice. Dıra vyvrtana 
ve stene ma prirozene 
mala vnitrnı pnutı. 
Vrtanım dıry do steny se 
uvnitr vytvarejı 
mikrotrhliny. Prilnutı 
malty ke sroubovici a k 
mikrotrhlinam ve 
vyvrtaný dıre vytvorı 
dobry tvarovy styk (viz 
obr.3). 

Uvaha o vytrzenych ha cıch 
Haky byly z lesklýho, sest 

milimetru  silnýho nerezovýho 
materialu a na ramenech mely dva 
vruby (viz obr.4).  

Obe ramena haku byla priblizne 
pet centimetru  hluboko zasazena ve 
skale. Firma vyrabejıcı maltu, se 
kterou byly osazeny haky vytrhaný 
ze skaly, provedla zkousky malty na 
jejı promıchanı a vytvrzenı. Pri 
techto zkouskach nebyly zjisteny 
zadný zavady. Po dalsıch zkouskach 
malty taký u jistıcıch kruhu  dosla 
vyrobnı firma malty k zaveru, ze nejvetsı vliv na vytrzenı haku ve 
spojenı s maltou ma geometrie haku. Osazenı haku je nezavislý na 
vyrobci malty a splnuje pozadavky i u malty s malymi lepivymi 
vlastnostmi. Dva vruby na ramenech byly jako zdrsnenı povrchu pro 
spojenı maltou prılis malo na to, aby hak odolal zachycenı padu. 
Navıc jeste neprıznive pu sobila mala hloubka osazenı - priblizne pet 
centimetru .  

Je mozný s dobrym svedomım pouzıt tento typ haku, ale s jinou 
spojovacı maltou s lepsımi lepıcımi vlastnosti? Obecne je znamo, ze 
malta ma vyrobcem zarucený lepıcı vlastnosti. Lepıcı vlastnosti velmi 
silne kolısajı u jednotlivych malt podle jejich slozenı. Kdyby byl 
povrch haku taký jeste od oleje nebo mastny, neprilne k haku zadna 
malta. Osadıme-li hak s hladkou plochou, vykazuje hak v axialnı 
smeru jen pochybný lepıcı vlastnosti malty. O jistote nemu ze byt 
zadna rec.  

Na jiný vlastnosti spojenı s maltou je oproti tomuto spolehnut ı. 
Koheze je u vsech malt vysoka, a proto se musı pri usazovanı haku  
týto vlastnosti maximalne vyuzıt. Nosnost haku pri vysoký soudrznosti 
malty lze zvysit tvarovym stykem mezi maltou a hakem. K dobrýmu 
tvarovýmu styku je nutna a zasadnı “drsna'' plocha haku (viz obr.3). 
Vytrzený haky majı pouze dva vruby na kazdým rameni, jinak jsou 
hladký. U vyse popsaný nehody drzelo celý zatızenı na ctyrech 
vrubech ... . Tato geometrie haku neposkytuje dostatecny tvarovy styk. 
Proto by se tyto haky nemely z bezpecnostnıch du vodu  osazovat. 

Ohodnocenı doposud osazovanych fixnıch ha k˚  
Vetsina haku , který jsou v obchodech k dostanı a který jsou 

osazovany ve spojenı s maltou, majı “drsny'' povrch a pro tvrdou skalu 
dostatecne dlouhy drık. V prıpade, ze pri usazovanı haku  nedoslo k 
zadný chybe, jsou tyto haky stoprocentne jistý. Fixnı haky DAV, který 
byly osazeny spolupracovnıky “vyzkumu pro bezpecnostú nebo 
prodany, majı na povrchu zavit a jsou osazeny pomocı vhodný malty. 
C etný zatezový kontrolnı testy fixnıch haku  DAV osazenych ve skale 
a betonu prokazaly pevnost v axialnım a radialnım smeru nejmýne 
3500 kg (cca 35 kN). Tato hodnota je daleko za pozadavkem normy 
EN 959 pro borhaky.  Nekterý zkousky byly provedeny i u fixnıch 
haku  DAV, který byly ve skalach osazeny jiz pred nekolika lety. 
Nebylo zjisteno  snızenı sıly potrebný pro porusenı spoje. 

Bohuzel horolezec nemu ze odborne posuzovat stav drıku fixnıho 
haku osazenýho ve skale. Jaka byla vlastne pouzita malta a zda byl 
fixnı hak odborne osazen, se rovnez vymyka jeho vedomostem. Lze 
osazovanı haku  pomocı spojovacıho materialu zamıtnout, protoze pri 
jeho pouzitı jsou mozný chyby? Bezpecný osazenı haku pomocı malty 
si zada detailnı znalosti, protoze sıla potrebna pro porusenı spoje 
zavisı na mnoha faktorech.  
Jakž je spojenı malta, ha k a hornina? 
Jaka  je dostatec na  hloubka osazenı ha ku? 
Ktery prumer vrtu je optima lnı? 
Z du vodu ru stu obtıznosti, musı byt jistenı spolehlivý a vyse polozený 
otazky musı byt zodpovezeny.  

Na druhý strane je nutný pro vyzkum jistenı sdelit 
zamestnancu m DAVu znamý ťrazy, který byly zpu sobeny vylomenım 
fixnıho jistenı. Pro dobrou a odbornou praci mohou taký pomoci 
zkusenosti sazecu , kterı haky osazujı. Mimo to je cela rada 

S 
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vyhodnejsıch technickych spojovacıch pomu cek, který se pouzıvajı pri 
opravach lezeckych cest: 
Na vyvrtaný dıre nenı mozna zadna koroze - spojovacı tmel vyvrtanou 
dıru utesnı. 
Haky majı byt ve skale osazeny bez napetı. 
Postupy jsou vyhodný z hlediska nakladu . 

Podle GSG (Geratesicherheitsgesetz) � 3, odstavec 3, veta 2 
vyzaduje u prodeje jistıcıho haku navod k obsluze. Navod k obsluze 
musı obsahovat jak a kterym pojivem (maltou) haky bezchybne osadit. 
U vyrobcu  haku  nema takovy navod lezet v jejich suplıcıch. Je jen 
otazkou casu, kdy bude stanovena povinnost pri prodeji kazdýho 
jistıcıho haku navod a instrukce k jeho osazenı. V tomto mezidobı se 
musı sazec haku  na vlastnı odpovednost informovat o spojenı horniny, 
malty a haku. K tomuto ťcelu vyhotovila DAV - jistenı, brozuru k 
usazovanı haku  se spojovacı maltou. Od kvetna 2001 je toto 
pozadovano sekcı DAV po vyrobcıch. 

Pozadavky na jistenı  ha k˚  
- stav povrchu haku musı byt “drsnyú (vinutı), avsak ne az k oku haku 
(ťcinek vrubu!) → vyrobce haku 
- pro osazenı haku, musı byt pri koupi prilozen navod k pouzitı a 
potrebna malta (dle GSG) →  vyrobce haku 
- podrobný pokyny v navodu k obsluze, resp . popis vlastnostı spojenı 
malta, vyrobek (hak) → vyrobce malty  
- skala, geometrie vyvrtaný dıry, hak a malta musı na sebe vzajemne 
prilnout → sazec haku 
- navod k pouzitı musı byt presne dodrzen → sazec haku 

Tım vznika povinnost pouzıvat jen spojenı haku s vhodnou maltou 
a dırou v hornine jak bylo overeno dle EN 959. Jde o jistotu,ze 
vyrobce haku ma pozadovany zkusebnı protokol. Toto je poslednı apel 
na tvu rce lezecky cest. 

Kdyby vznikla pochybnost pri usazenı haku a jeho nosnosti nez je 
uvedeno, obraÍte se prosım Vas na odbornýho poradce vyrobce malty, 
vyrobce haku nebo se poptejte u DAVu sekce vyzkum jistenı. 
 

Komentar k clanku 
     Tımto clankem bych chtel upozornit, ze haky ve tvaru “Uú bez 
lepenı (pouze usazený natesno do dvou vyvrtanych mimobeznych der) 
se vyskytujı v nekterych lezeckych oblastech (napr. Vrabinec, ž ). 
Jejich osazenı nenı prılis bezpecný, a proto apeluji na prvovystupce, 
aby tyto haky vymenili. Taký apeluji na vyrobce a distributory haku , 
aby kazdy prodany hak mel navod osazenı (sklon, pru mer dıry, 
hloubka dıry, ž -pro jednotlivý skalnı horniny) a potrebný vlastnosti 
pro pouzitý pojiva (beton, lepidlo, ž ). 

Vladislav Prcek Nehasil    

     S US K A  S E.              

Ø Ze pry titul aviatik oddılu CAO Decın uz ma v kapse Petr 
Horac Horak“   

     ST R I P K Y              

Vzkaz pro Mikulase.  
Ahoj chlapi, 
Vcera (5.12) jsem se musel vzdalit s mojı 
ratolestı behem promıtanı, a ani jsem nestacil 
podekovat za super vecer. Bohuzel vysledny 
efekt u detı je uz nulovy. Kdyz jsem se zeptal 
jestli budou zase zlobit, tak ta mensı mi to 
potvrdila. Ale delali jste maximum.  
Takze jeste jednou dıky, a zase nekdy. 

Lada Freiberg 

Pozor na zmžnu adresy! 
Oddılový stranky byly premısteny na server Webpark. Nova 
adresa je http://caodc.webpark.cz/ nebo jen  
caodc.webpark.cz. (to znamena, ze se tam nedava zadn…  www. ...) 

http://caodc.webpark.cz 

  
-jk- 

 
CAK 

e s k y  Alpinisticky 
Klub (C AK) vznikl 

teprve v cervnu 2001. Za 
kratkou dobu svý 
existence zdolal jiz 5x 
Mt.Blanc, 2x Ortler a 1x 
Grossglockner 
Palavicciniho zlabem. 
Klubovy akusticky i 
manualnı pozdrav se 
sklada z peti castı a prave 
na vrcholu je povinnostı 
kazdýho clena radne 
pozdravit a neschodit 
pritom kolegu dolu ž  
Jan C ervena c ek Slechta, 
predseda C AK, (na snımku) 
mel v lonským roce snad az na Ortler (pru zkum Hintergratu), 
technickou vysokohorskou pauzu. Na skalach lezl svý III, na 
kole najezdil 600 km a prevazne s batohem usel taký tak. 
Dobry ne ?! 

-js- 
 

Jaky  je Martin Stžrba? 
 
Ahoj, 
mozna se divıs co Ti to prislo za dopis? Ale nediv 
se, je mnoho lidı, co by rado vedelo, jaky vlastne je 
ten Martin Sterba? Protoze Martin je mne velice 
blızky clovek, rozhodl jsem se na tuto obtıznou 
otazku odpovedet. Zkusil jsem dat dohromady vsechny 
postrehy lidı, kterı Martina d˚verne znajı, a sam 
jsem urcite neposlednı v tďto rade. Jaky je vysledek 
to uz posuó sam/sama/. Snad Ti o Martinovi rekne neco 
vıce, nez jsi dokonce mozna cekal/a/. Otevri nynı 
prosım zde zaslanou prılohu /napr. doubleclickem/. 
Dekuji za prectenı s pozdravem Tv˚j 

Petr Stary 

C  
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MARTIN STE RBA 
Martin je clovek zijıcı v nasem meste. Je urostly jako statny 
dub, a kdyz zatne svaly, tak se nepratel…  tresou! Jeho u smev je 
jako letnı slunce, kter…  prave sestoupilo z oblohy, jeho vlasy 
nam pripomınajı vetve zlat…ho deste, a kdyz promluvı, tak si 
m˚zeme myslet, ze zpıvajı slavıci. Jeho oci jsou jako znaky na 
krıdlech babocky. Zkratka Martin je hrdina, ktery by mohl 
zachranit svet a ani by se pri tom nezadychal. A mohl vyhravat 
svetov…  pohary a ostatnı by zavistı bledli. 
Martin je proste dokonaly! 

-ps- 
 

Novy  bžzecky  styl Michala Z elezneho 
PROSINEC 2001 
PEC POD SNEZKOU 

 v ı k e n d u  byl se mnou na bezkach Michal Karel 
Z elezny (pssst - stale je na neschopence) a vynalezl novy 

styl behu na lyzıch tzv. "jednolyz". Rıkal, ze to ma jeste 
mouchy, trochu po nem pobolıva koleno a vlhne oblecenı...  

Taký prikladam fotografii Snezný Taxi z Pece pod Snezkou J 

 
Vlasta Domes, CAO Decın 

 

Sächsische Schweiz na kolech 
 
"Živá slova" usporádala 
povánocní vyjížd ku na horských 
kolech. 

Sraz byl v pátek 28.12.2001 v 
9.00 hodin u Strelnice. Odjezd 
sme rem na Hrensko. Zde jsme 
chte li pokracovat atraktivní 
skalní oblastí Schrammsteine a 
Affensteine, pres Kuhstall 
(obdoba Pravcické brány) a 
údolím Grosser Zschand pres 
hranice na bývalou Fucíkovu 
stezku. Kvuli nebývalé sne hové 
nadílce se však trasa operativne  upravila a zkrátila. Presto to 
stálo zato a ti co vydrželi až dokonce najeli v te žkých 
zimních podmínkách asi 60 km.  

Jaroslav Uher 

E-mail od Svinciho 
CHOMUTOV 
PROSINEC 2001 
Ahoj! Z poslednıho slanenı jsme dorazili v 
pohode. Ta slecna v aute (panı Lenka Cestrova, pozn. 
redakce) nas ohodnotila slovy: "Teda vy ale 
smrdıte!" Tak jsme meli ve vlaku celkem volnď 
kupď, myslım ze i dıky nasim zmuchlanym 
ksicht˚m. Jirka Sžastny (Chosď) mel nabeh na 
dalsı savli pred decınskym nadrazım, ale udrzel 
to. Leos Dvoracek (LeTos) a ja jsme ho pak ve 
vlaku hlıdali, jestli ma jeste hmatatelny puls. 
Docela slusna 
kocovinka.  
Zbytek nedele jsme 
prospali. I kdyz Chosď 
pry jeste absolvoval 
jakousi navstevu v 
anglictine. Tipuji 
vsak, ze spıse 
anglicky mlcel nez 
mluvil. Ale to jsou 
jen dohady.  
Jeste nas ceka par 
vecırk˚ na oslavu 
konce roku a tak se 
karta m˚ze obratit. 
Takze Vam taky hodne 
sil do zaveru roku! 
Horam Zdar!  

Milan Svinco Svinarık 
 

Promıtanı diaku v Dolnım Z lebu 
DOLNI ZLEB 
PROSINEC 2001 

a t n a c t ý h o  prosince 2001 
probehlo v Dolnım Z lebu promıtanı 

krasnych diaku  od Martyho z Nýpalu a 
potý promıtl svý diapozitivy i Mara 
Holecek. Ten pro zmenu z Patagonie. 
Bylo to fakt skvelý. Skoda jen, ze se 
termın akce kryl s termınem Poslednıho 
slanenı CAO Decınž  

-jh-  
 

Vanocnı Boren 2001 
XII. roc nık 

a  d r u h y  svatek vanocnı, dne 26. prosince 2001 
se uskutecnil jiz XII. rocnık akce Vanocnı Boren . 

Kratkou reportaz otiskneme v pr ıstım cısle CAO News.  
Zatım jen telegraficky:  
Vlakem do Biliny STOP pesky na Boren STOP lezeni na 
Bastu, Jehlu, Vetrnou a na jihu STOP cesta do 
restaurace v Kysilce STOP oslava STOP chci rici poradna 
oslava STOP vlakem do Decina STOP restaurace 
Skrivanka STOP dooslava STOP a pak uz fakt domuÚ  
STOP  

Ucastnıci letosnıho rocnıku: 
Milan Uhde Cestr, Karel Hofman, Daniel Holzl, Jan Horacek 
Horak, Jirı Chara, Jirı Kudrna Kudrnac, Tomas Limbersky , 

Miroslav Mistık, Petr Zippich Ste pan, Jaroslav Uher, CC Dubı a 
cestovnı vanocnı stromecekÚ  

-jch- 

O 
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Jaky  bude...? 
DEC IN 
PROSINEC 2001 

r i c h a z ı ... moje oci uz vidı jeho siluetu, ale stejne 
nejsem schopen rozeznat jak vypada. Vım jasne, ze je to 

on ... vım, ze prinası hromadu vecı, ale s bolestnou jistotou 
jsem presvedcen, ze si stejne tak nemalo vecı vezme s sebou. 
Vecı nekdy tak bytostne blızkych, ze by az clovek rval a 
dovolaval se bu hvı jaký vlastne spravedlnosti. Az me mrazı pri 
predstave, ze jedna z tech vecı mu zu byt vlastne i ja ... jsem 
vsak klidny ... co stat se ma je uz davno rozhodnuto ... on to vı 
a zcela nestranne jen vykona co mu bylo predem vepsano a 
urceno.  

Ani on sam vsak nevı vse ... dnes je jeste krisÍalove cisty, 
neposkvrneny a je jen na nas jak s nım vlastne nalozıme. Jak 
ho ocejchujeme a jak se s nım budeme nakonec loucit...zda-li 
budeme mıt sılu se k nemu vu bec otocit a podıvat se mu do 
tvare... nebo jen sklopıme hlavu, vedomi si vlastnı nelidskosti a 
spıny, jez na nem ulpela za jeho putovanı s nami...? 

Jaky bude tedy ten jez nynı prisel a rozkoukava se zde mezi 
nami ?  

...bude takovy jaky je kazdy z na s. 
Libor TURBO Svoboda 

Napsali jste nám  aneb  PF 2002 
 

Jakub Kronovetr: 
Vánocní svátky v teple slavte, 
kapra hod te zpátky do vody, 
všichni se pri tom dobre bavte, 
ty letošní at  jsou jen plné pohody. 

Poslední dny v roce v klidu stravte, 
ethanolem se pri tom neotravte. 

Dvoutisícídruhý trvat bude jenom rok, 
at  je to k Vašemu vysne nému šte stí, 
ten nejdelší krok. 

Pr ejí Jakub Kronovetr a Petra 
Stanislav Emingr: 

 
Mnoho nové energie nejen ke zdolávání hor, skalních ste n a 
jeskyn preje  

Standa Efa Emingr 

Josef Sedlak: 
Pr ednastavená hlasitost: 10 (maximum) 
Nése-em Vá-am nóvi-iny-y póslo-ouche-ejte ... (:) 
Náro-odil se Kristus Pán veselmé sé, z ruže kvítek vykvet 
nám, rádujme-e sé... 
(dybych moc r val, tak si me uber - tak na dvojku) 

Preji(-eme) hezký vánoce (vony se ani jiný než hezký a jim 
podobný, tj. št astný, veselý, bohatý, zasne žený, atd. prát 
nedaj). 

Zato novej rok Ti preji(-eme) co nejnormálne jší a nech se 
prekvapit, co se z toho nakonec vyvrbí. (Zarazil me vcera v 
televizi Dejdar, kterej tam pr ál, aby nový rok 2002 byl nejlepší v 
našem živote !?! Jo, a co pak..., to abychom si 1.1.2003 hodili mašli, 
protože ten nejlepší už budem mít za sebou ???? Dík, nechci. Tedy,... 
aspon  já.) 

Co dodat?: pePa&Co. 
PS: Už je to dlouho, co jsme se nepotkali...Dík, že sis vzpomne l. Já 
obcas taky, ale doposud, bohužel, bez hmatatelného výstupu. 

Josef Láno Sedlák 

 
 

PF 2002 od Zdenka Vajsharó Vaishara 

P 
PF 2002 

 
Hodnž novy ch 
prvovy stupu 

Vam do roku 2002 preje 
 

Milan Cestr 
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Jir ı Soukup: 
…Preju kopec šte stí v novém roce, a predtím spokojené 
vánoce, pokud možno prube žne  precházející v Silvestra 
veselého presne  tak, jak si prejete… 

Jiri Jeff Soukup  
P.S.:  Zdravím i za moji 5ti me sícní dceru Marii a její mamu Sylvu 
Vlastimil Domes: 
…Veselé Vánoce a hodne  lezeckých i osobních úspe chu v 
novém roce, hlavne  pevné zdraví,  
preje 

Vlasta Domes 
Zuzka a Vlada Nehasilovi: 

 
…Hezké prožití Vánocních svátku, zdraví, 
šte stí a spokojenost v roce 2002  

prejí  
Zuzka a Vlád a Nehasiláci 

 
 

A ješte  došla jedna zajímavá polemika… 
Umíte si ne kdo predstavit sve t bez hlupáku? Nebo bez 
zmrzliny? Nebo bez svíckové? Nebo bez opacného pohlaví? 
Nebo bez básníku? Nebo bez more? Umíte si ne kdo vubec 
predstavit sve t bez jediné ve ci, která tu je? 

Hezké vánoce a št astný Nový rok preje 

Pavel Chroust Votický  
… 

Chrouste, já si to predstavit dovedu. A docela dobre. Sve t 
bez lidí, jaká slast… 

Make war not love. 

Ivan Cukrouš Krajícek 

Vypukly boje o Hora m zdar 2002! 
 

a k o  kazdym rokem i letos se 
uderem p˚ lnoci rozhorely 

kazdorocnı  boje o Hora m zdar! 
Seslo se na m v redakci jiz nˇkolik 
prıspˇvk˚  z prvnıch hodin Nove ho 
roku z r˚ znych skalnıch oblastı  a 
pra vˇ zpracova va me maly 
prehled toho nejzajımavˇjsıho do 
prıstıho cısla. Vıme, ze naprosta  vˇtsina z na s hraje tuto 
za bavnou hru fair-play. O to vıc na s zarazila tato zpra va:  

V noci z 31.12. na 1.1. jsme s li (P.Henke, A. Pas tika, 
V.Domes s Michalem, D.Nehasil, J.Svoboda, Zuzka a ja ) 
na Pevnost do Hrenska. Dos li jsme tam po 23. hodine . 
C ekali na pulnoc, abychom zac ali l©zt a ude lali Hora m 
zdar. Bohuzel pred pulnocı byl uz na vrcholu Zdene k 
Kropa c ek. Na nas i vytku rekl, ze dnes tam byl o trochu 
drıve. Byli jsme zklama ni jeho nec estnym chova nım. Ale 
Pavel o tom napıs e c la nek.LLL 

No a ra no jsme s Davidem byli v Laba ku - padlo deve t 
vrcholu. 

Prcek 

V Y R OC I  

L E D E N  2 0 0 2  

  5.1.  Petr Pudil  
  6.1.  Dusan Pajonk 
  8.1.  Monika Pajerova  
13.1.  Karel Be lina 
23.1.  David Nehasil 
27.1.  Michal Kudrna c  

 

Vˇem oslavenc˚m blahoprejeme a prejeme 
hodne ˇtest ,́ … spech  ̊a radosti�  

Kulturnı  always 
PAVEL CHROUST VOTICKY 
TEPLICE 

Pluralita mechanick…ho prohlızece  
Antilopıch srdcı 
Krehka naivita neschopnosti zıvat 
Pozorovana u antilop 
(nemam nic proti protilopam!) 
Antilopa hrajıcı na kontrabas 
- zneuzity to obraz jiz mnohokrat 
Protilopa hrajıcı na protibas mlsajıcı 
protiperle 
V protick…m koloseu 
- Jak kolosalnı! 
Ty antivo - rekla a odesla 
Jen ty velk…  housle zbyly“  

Brzy Cau, Chroust 
 

Jo a jeste vzkaz pro Libora Turbo Svobodu: 
CO TO TAM TEN SILENEC NAPSAL!!! Vzdyž on me prekopal 
a podepsal se pod to sam! (Myslım v Kulturnı vlozce v 

CAO News 12.) 
Vyzyvam ho na paku!! 

 
Podžkovanı Alenž a Zdenkovi Vaisharovy m  

a  p o s k ytn u t ı  idealnıch prostor 
pro Mikulasskou besıdku pro de ti a 

pro schuzi naseho oddılu, za pomoc 
s organizacı a nasledny  „klid po akci 
velikč  dıky! 

CAO Dec ın 
 

Nejlepsı vy kony roku 2001 
o r e ck a  stoupa, kostky jsou 
vrzeny. Kdo se stane v CAO 

Decın drzitelem prestiznıho ocenenı 
“Nejlepsı vy kon roku 2001멩 ?  

I letos, soude podle kvalitnıch 
nominacı, bude mıt porota plný ruce 
prace vybrat z rad horolezeckýho oddılu 
toho nejlepsıho. A kdo se stane vıtezem 
v jednotlivych kategoriıch? Tak na 
odpoveÝ  na vsechny tyto otazky si 
budeme muset pockat do prıstıho cısla CAO News, kde vam 
prineseme nejenom prehled dosazenych vykonu , ale 
nahlýdneme i do zakulisı hodnotıcı komisež   

J Z 

H 
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Be lina v Mexiku 
POVRLY - PUEBLO 
3. LEDNA 2002 

es n e  pred odletem na mesıcnı cestu po Mexiku volal 
Karel Belina. Se svym kolegou J r̈gem Nesheidou budou 

pu sobit znacny rozruch v oblastech kolem Puebla a pohorı 
Siera Madre. Da se ocekavat, ze nejednomu Mexicanovi 
spadne sombrero ťdivem do cela az ve tri hodiny rano zavelı 
Karel do ťtokuž  

J r̈g sice pred cestou upozornoval, ze musı splnit i urcitou 
navstevu spojenou s kulturnım programem, ale jak Karel stroze 
poznamenal “den na to musı stacitúž  

-jch- 

 
 

Zlaty  cepın 2002 
JIZERSK– HORY 

V sobotu 2. ťnora 2002 probehne v 
Bedrichove v Jizerskych horach od 
10:00 do 15:00 hodin zavod trıclennych 
stafet na lyzıch. Beha se klasika. 
Vysledky rocnıku 2001 (pro inspiraci, 
jak doladit formu na vıtezstvı) najedete 
na adrese: 
http://web.quick.cz/HOLokoLbc/  

v aktualitach. Zavod je otevreny pro sirokou verejnost i pro 
nehorolezce. Startovný bude stanoveno mırný. 

-mc- 

Jestž k Poslednımu 
slanžnı.  

k o l u  pripravit v bivaku dostatek 
dreva na Poslednı slanenı se zhostil 

Michal Svajgl (na fotografii) se svojı 
vykonnou pomocnicı Husquarnou. Patrı mu 
za to dık nas ostatnıch stejne jako Jardovi 
Uhrovi a Jirımu Kudrnaci, kterı drevo do 
bivaku nanosili. Mısa nakonec jeste serızl 
dlouhou kladu a vytvoril tak paradnı 
sedacku. 

Dıky..   
-jch- 

Novorocnı vy stup na Olperer 
RAKOUSKO, ALPY 
LEDEN 2002 

es n e  pred uzaverkou se 
vratila ctyrclenna skupina 

lezcu  (Hofman, Horak, Melen, 
Stepan) ze zajezdu do rakouskych 
Alp. Pres naprosto extrýmnı 
podmınky (nebyval…  mnozstvı 
cerstv…ho snehu, teploty kolem       
-30�C) se horolezcu m podarilo 
napsat Horam zdar na nejvyssım 
stıtu skupiny. Do prıstıho cısla 
CAO News mame prislıbenou 
malou reportaz z týto dobrodruzný cesty. 

Tesme se�  

CCAAOO  NNeewwss  
HH oo rr oo ll ee zz ee cc kk yy   ccaa ss oo pp ii ss   ss ee vv ee rr ooccee ss kkeehh oo   rr ee gg ii oo nn uu   

 

 

 
Pra ve  jste doc etli prvnı c ıslo  CCAAOO  NNeewwss v roce 2002. 
Ani se nechce ve rit, ze je to jiz c tvrty roc nık! A tipovali by 
jste, ze v tom lon sk©m jsme uverejnili 152 prıspe vku od 

44 autoru? A to jsme samozrejme  poc ıtali jen dels ı 
c la nky c i prıspe vky, jinak by jich bylo jes te  vıce. 

Fotografiı bylo v roce 2001 celkem 171 a zaslalo na m je 
26 horolezcu - fotografu.   

Tady je takov©  
«««  Top Ten CCAAOO  NNeewwss  22000011    ««« 
(Nenı uveden s ©fredaktor, nebo– to ma  tak rıkajıc v popisu pra ce) 

Autor i CAO News 2001 
1. Vladimır Prcek Nehasil, De c ın Ř 19 prıspe vku 
2. Stanislav Emingr, Most - 12 prıspe vku 
3. Petr Zippich S tepa n, De c ın Ř 9 prıspe vku 
4. Ř 6.    Pavel Kysa Bechyne , Praha; Jan Hora c ek 
Hora k, De c ın; Jan C ervena c ek S lechta, Praha - 8 
prıspe vku 
7. Ř 10.   Vlastimil Domes, De c ın; Arnost Arny 
Haufert, Varnsdorf; Jakub Kronovetr, Vıden ; Libor 
Hroza, De c ın - 5 prıspe vku 

a da le prispıvali:  
Milan Svinarık, Chomutov; Libor Svoboda, De c ın; Jaromır Pospıs il, 
De c ın; Pavel Voticky, Teplice; Karel Hofman, Varnsdorf; Vıte zslav 

Solich, Opava; Premek Mirijovsky, Ostrava; Jindrich Hudec ek, 
Janov; Toma s  Rous, Teplice; Jindris ka Reha kova , Novy Bor; 

Michal Burda, De c ın; Petr Chvojka, Chomutov; Petr Vlc ek, De c ın; 
Jaroslav Mars ık, Mstis ov; Martin Ste rba, Opava; Petr Michal, 
Frantis kovy La zne ; Pavel Hy–ha, De c ın; Alena Vaisharova , 
Prostrednı Zleb; Veronika Vaisharova , Prostrednı Zleb; Jirı 

S–astny, Chomutov; Milan Cestr, De c ın; Anna Bodla kova , De c ın; 
David Nehasil, De c ın; Jaroslava Cerna , De c ın; Simona Burdova , 

De c ın; Vlasta Peroutka, Varnsdorf; Petr Las tovic ka ml., Dolnı Zleb, 
Libor Vinkla t, Praha; Irena Havlıc kova , De c ın; Jirı Kudrna c , De c ın; 

Milan Mys ık, Benes ov; Michal Svajgl, Zezice; Erich Melzer, 
Varnsdorf.  

Fotografovó CAO News 2001 
1. Vlasta Domes, De c ın - 37 fotografiı 
2. Zdenek Vajsharo Vaishar, Prostrednı Zleb Ř 29 

fotografiı 
3. Jirı Kudrna Kudrna c , De c ın Ř 11 fotografiı 
4. Jaromır Pospısil, De c ın Ř 9 fotografiı 
5. Karel Hofman, Varnsdorf Ř 6 fotografiı 
6. Jaroslav Uher, De c ın Ř 5 fotografiı 
7. Ř 10.   Jan Hora c ek Hora k, De c ın; Libor Vinkla t, 
Praha; Fiky, Ostrov; Leos Dvor a c ek, Chomutov Ř 4 
fotografie 

a da le:  
Libor Svoboda, De c ın; Libor Hroza, De c ın; Michal Burda, De c ın; 
Vlasta Peroutka, Varnsdorf; Petr Chvojka, Chomutov; Jindris ka 
Reha kova , Novy Bor; Marie Dra stova , Louny; Simona Burdova , 
De c ın; Jaroslav Tvrznık, Povrly; Jakub Kronovetr, Vıden ; Karel 
Be lina, Povrly; Jan Slechta, Praha; Martin Rucky, Chomutov; 

Arnos t Haufert, Varnsdorf; Premek Mirijovsky, Ostrava. 
 

Redakc nı rada CCAAOO  NNeewwss. 
Jirı Cha ra, Jan Hora k, Jirı Kudrna c , Petr Ste pa n 

T 

§ 

T 
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C E K A  N A S.  
K A L E N DAR  A K C I C A O  DEC IN  

Nenı nutne vyhrat 
ale zucastnit se...  

- Zimnı bivak v severnı stene ® pouze pro na rocne . 25.-
26.1.2002, Boren. Vystup severnı  stˇnou spojeny 
s bivakem prımo ve stˇnˇ. Druhy den lezenı  a navecer 
na vrat do Dˇcına. Informace Hora cek 0412/544078. 

- Lezenı v ruzny ch lezecky ch oblastech ® na leden nenı  
pla nova na za dna  konkre tnı  organizovana  akce. Bude 
probıhat individua lnı  lezenı , pripravujeme zimnı  za jezd do 
hor ® bude upresnˇno na prıstı  sch˚ zce. 

 

Horolezecka stžna v Nebocadech 
Od listopadu 2001 je opˇt otevrena lezecka  stˇna 

v byvale  skole v Nebocadech u Boletic (okres Dˇcın), 
konecna  mˇstske  dopravy c. 9. 

Otevreno je pouze v utery a ctvrtek od 18 hodin.  
Vstupná zusta va  30 Kc . 

Take  zde i letos funguje pod odbornym vedenım Honzy 
Hora ka horolezecky  krouzek pro deti - kazde  utery a ve 
ctvrtek od 17 do 19 hodin. Cena za horolezecky krouzek 

cinı  pouhych 200 Kc mˇsıcnˇ. 

F PrijŘte si zatre novat! E 
C eka  na va s kvalitnı boulderingova  stena vc etne  

nezbytnóho za zemı. 
-jh- 

 

V prıstım cısle 
² Vyhodnocenı  nejlepsıch vykon˚  roku 2001 
² Novorocnı  vystup a Olperer 
² Ohle dnutı  za prvnım dnem roku 2002 ve skala ch ® 

boje o Hora m zdar! 
      a mnoho dalsıho. 

Nezapomen ! 
Pr ıstı cıslo CAO news vychazı jiz 6.2.2002! 

 

U P O Z O R N E N I  
P R O  C L E N Y  C A O  D E C I N  

PRIS TI ODDILOVA SCHUZE SE BUDE KONAT VE STREDU 6. „NORA 2002 
V RESTAURACI ZA VETREM V DEC INE  S KRABKACH. ZAC ATEK SCHUZE 

JE  OD 18:00 HOD.  
PRO C LENY REDAKC NI RADY CCAAOO  NNeewwss OD 17:45 HOD. 

NA PROGRAMU BUDE LEZENI, LEZENI A ZASE LEZENI, ALE TAK– 
PRIPRAVA JARNICH CYKLISTICKYCH C ASOVEK A MNOHO DALS IHO. 

TESIM SE NA SETKA NI S VA MI! 
 
 
 

O K É N K O   

HK VARNSDORF  
Z  C H Y S T A N Y C H  A K C I H K  V A R N S D O R F  

 
Do uzave rky cısla se nam nepodarilo zıskat 
kalendar akcı HK Varnsdorf na rok 2002. 

V pru behu celýho roku zu stava moznost individualnıch trýninku  
v Boulder centru ve sportovnı hale. 

Pravidelný schu ze se konajı kazdy poslednı patek v mesıci v restauraci 
Hranicnı buk od 20:00 hodin.  

Informace na tel.:  
0413 / 373101, 370987, 373333 nebo mobil 0606 / 277274  

 
 

 
 

Aby byly nase informace uplne  ® 
na internetu je zrızena stra nka 
CAO news online, kde budou 
v budoucnu ke stazenı  vsechna 
jiz vysla  cısla casopisu CAO 
News ve forma tu PDF a take  
“online� noviny, kde budou 
origina lnı  fotografie, cla nky atd.  
O to vse se na m svˇdomitˇ stara  
Libor TURBO Svoboda.  

To je on F 
 
A takto vypada  uvodnı  stra nka H 

 

 
-jch- 

 

Hora m zdar! 
 


