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Hynek Weigel vyva dı Hladkou hranu VIIb na Zelvu v Labske m udolı. Jeho bratr Helmut sedı u kruhu

 
„A najednou je zde 

n e co,  o  cem s is  
mys le l ,  že už je 

dávno zapomenuto.  
Mnohdy je to spojeno 
pouze poutem jediné 
vzpomínky.  A presto 

n e kdy zacne tato 
minulost  ž ít  svou 
v lastn í  tajemnou 

existenc í  a  stane se  
s i l n e j š í  než 

skutecnost .  Stane se  
novou skutecnost í…“  

V tomto c ısle 

v Co nove ho v CAO Dˇcın 

v Velky  rozhovor s Helmutem 
Weigelem 

v Prıbˇhy z pıskovcove ho 
podzemı Č  dı l III. 

v Eiger Č  Nordwand. C lanek 
od Honzy Horaka  

v Vy rocı Č  Jarda Uher 60 

v Kratke  zpravy z domova 

v Strıpky 

v Oke nko HK Varnsdorf 

v C eka nas        a dals ıě  
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Co nove ho v CAO Dč cın?  
Informace z oddılove ho dč nı. 

Jirı Chara 
Predseda CAO Dˇcın 

 
 b r e z n u  jsme se sesli na clenske  schuzce v restauraci 
U R eznıku v Džcınž Stare m Mžstž a musım r ıci, ze to 

byla rana vedle. V hospodž bylo narvano, a tak, prestoze jsme 
mžli rezervovana mısta, nebylo slyset vlastnıho slova a ani 
dychat se dvakrat lehce nedalo. Nez bude tedy hotova klubovna 
v Prostrednım Z lebu u Zden ka Vaishara, vratili jsme 
pravidelne  prvnı stredy v mžsıci do restaurace Za vžtrem na 
Skrabkach. Ostatnž pokud funguje zahradka, nema “VıtrČ 
chybu..  
Program br eznove schuze byl na sledujıcı: 
- CAO News c.3. Rozdanı, namžty pro CNs 4 
- Clenske  prukazy a pr ıspžvky … opozdilci a novı clenove  
- Pr ijetı novych clenu a prestup do oddılu: Petr Kocka, Ivan 

Nahlık, David Sedivy a Jan Svihnos 
- Nejblizsı akce: Mirasuv svih, promıtanı v Bžle , cyklisticke  

casovkyú  
- Velikonoce ve skalach … Milan Cestr informoval, jak se 

vyvıjı zajezd na Ceskomoravskou vrchovinu 
- Zajezd do Paklenice … Honza Svihnos nabıdl volna mısta na 

kvžtnovy zajezd do Paklenice 
- Vrcholove  knihy … proble m ztracejıcıch se knih  
- Ruzne  … film Horska koza, namžty na novy hrany film, 

Hocyboj atd. 
Breznove  schuzky se kromž clenu CAO Džcın zďcastnili i 

milı hoste : Ilona Skalova, Vladislav Nehasil, David Nehasil, 
Tomas Melen. 

V breznu jsme hodnž lezli a jestž vıce jezdili na kolech. 
Tak napr . Pavouk se pomalu vrhl na tžzke  cesty v Labaku, 
Mexican Bžlina nicil spolulezce v previslych sparach Ostrova, 
Horacek s Liborem Hrozou vyzkouseli Harlinovu cestu 
v severnı stžnž Eigeru. Na druhe m rocnıku Mirasova svihu se 
seslo 44 cyklistu, probžhly individualnı i spolecne  tre ninky na 
cyklisticke  casovky aú  

č a horolezec, c len-nec len CAO Dýc ın, dlouholety 
r editel Zabilkova srazu v Labskem „dolı, Sir Jaroslav Uher 
oslavil šsedesa tku�!! No, výr ili byste tomu?!  

 
To nejzajımavžjsı z probžhlych akcı najdete jako 

vzdycky dale v listž.  
Good Climbing Adventure and Outdoor! 

Pr ıstı  oddılova   schuzka CAO De c ın se bude konat ve str edu 
15.5.2002 v restauraci Za ve trem na Skrabka ch od 18.00 hodin.  

Konec ne plnıme jeden z nasich zavazku  ř  prinasıme Vam prvnı 
z rozhovoru , kterŠ jsme (Chara, Nehasil, Stepan) vloni a letos 
natoc ili s “pany horolezciú Karlem Krombholzem, Ladislavem 

Ryskou a Helmutem Weigelem.  
Hned v ývodu se slusı vsem panu m podekovat za trpelivost, 

kterou s nami meli pri natac enı, za nezapomenutelnŠ chvıle pri 
jejich vzpomınanı na zac atky lezenı v LabskŠm ýdolı a za 

zapu jc enı vzacnych fotografiı. 
 Prvnı rozhovor s Helmutem Weigelem uskutec nil Vladislav 

Nehasil. Tady je: 

Velky rozhovor s Helmutem Weigelem 
jako vzpomınka na bratry Weigelovi 

Helmut Franta Weigel (*1930)  
Heinz Hynek Weigel (*1934  Ö2000) 

 
Na snımku z vrcholu Rauschensteinu bratri Hynek a Helmut Weigelovi 

Jaký byly zac a tky tvýho lezenı? 
V me  dobž to nebylo jako dnes, kdy se male  džti ucı le zt na 
umžlych stžnach … to tenkrat jestž nebylo. My jsme chodili 
s klukama, ani se neda r ıct le zt, jen s pradelnı sn urou na 
Pastyrskou stžnu, nevždžli jsme presnž na co vlastnž ta sn ura 
je, povazovali jsme ji jako za horolezecke  lano a tam jsme se 
placali - pokouseli se o lezenı.  
Az v roce 1946 pr isel za mnou jeden z tžch kluku (jmenoval se 
Horst Kahl) co jsem s nimi chodil pravž na Pastyrskou stžnu a 
zeptal se mž: “Hele, nesel by jsi se mnou zıtra le zt?Č no a ja 
samozrejmž, myslel jsem jako vzdycky. A on povıda “Ale 
doopravdy!Č. Ja se ptam: “Jak doopravdy?Č Odpovžó byla: 
“UvidısČ. No a druhy den pr isel jestž s jednım starym 
horolezcem - Nžmcem, ktery se jmenoval Prautsch a s nım 
jsme sli do Bžle  a moje prvnı cesta v tomto slozenı byla “Stara 
cestaČ na “SestryČ … to byl muj zacatek lezenı. 

To Ti bylo 16 roku, co Tvuj bratr? 
Bracha byl o 4 roky mladsı a ten zacal le zt az o dva roky 
pozdžji tj.1948, to jsem tenkrat oslovil jestž Karla Krombholze, 
se kterym jsme v te  dobž jako kluci chodili hrat fotbal a tak, to 
uz pro nas bylo takove  otravne , a tak jsem se ho zeptal: “Nesel 
by jsi nžkdy le zt?Č Karel rekl ze jo, no a ja ho vzal, 
samozrejmž do Bžle  na Sestry, jako ja jsem zacınal. Jestž dnes, 
kdyz se podıvas pod severnı sparu na Sestrach, tak tam najdes 
vytesano ve skale “KK 18.4.1948Č … to je Karel Krombholz, 
kdy zacal le zt. No v te  dobž zacal s nami le zt i bracha.  

V 
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Hynek Weigel na Jehle nad Ceskou Kamenicı 

Helmute, Ty jsi zac ınal na Pastyr ský stene  a pozde ji v Be lý, 
ale podle pruvodcu na Pastyr ský stene  vznikly cesty az 
v letech 1973 az 1978. Kde jste pr esne  lezli? 
My jsme lezli spıse na zapadnım okraji Pastyrske  stžny, tam je 
to nizsı a hlavnž kvuli nasemu vybavenı, ale taky vım, ze jsme 
lezli i pod restauracı (dnes Nebıc ko pozn. red.) nenı to tžzke  tak 
za III., takovou sparu, domnıvam se, ze nahore traverz vlevo 
pod previsem a vylezes pr ımo u restaurace. Nevzpomınam si 
presnž rok, ale to uz jsme tenkrat lezli. 

Co jsi lezl v letech 1946-1948 pr ed zac a tky bra chy a Karla? 
Chodil jsem s tım panem Prautschem, ktere mu mohlo byt tak 
kolem 35 roku, od ktere ho jsem odkoukal jak se navazat, jak 
slanit, zalozit smycku nebo jak smotat lano, i kdyz to vybavenı 
nebylo nic moc. Prautsch lano mžl, ale kdyz jsme chodili 
s Karlem, tak jsme mžli lano, ze kdyz jsme slan ovali, tak jsme 
ho dali ctvermo, aby se nepretrhlo. Karabiny hasicsky a tak. 

Jak jste se navazovali na lano, me li jste lezac ky? 
Lezacky jsme take  nemžli, obdivovali jsme Nžmce, kter ı mžli 
lezacky - ty s tou konopnou podrazkou. Po kazde m lezenı se 
musely zalatat. My jsme lezli v keckach. Navazovali jsme se uz 
na hrudnık. V te  dobž uz bylo znamo, ze navazovanı na pas je 
nebezpecne . Ze zacatku na vudcovsky uzel az o nžkolik let 
pozdžji pak dracı smycka. Slan ovali jsme D l̈ferovym sedem. 

Kam jste chodili lýzt a jak jste se do skal dopravovali? 
Pruvodce v te  dobž zadny nebyl, jenom pan Prautsch mžl 
Ferhmanna a s nım jsme chodili do Labaku, Bžle  a trochu po 
okolı. S nım jsem v roce 1946 vylezl poprve  na Vojtžcha. A tak 
v tžch zacatcıch jsme chodili jen tam, kde jsem to trochu znal. 
Pozdžji jsme objevovali okolnı oblasti napr . Hrensko … 
Kr ıdelnı stžny (Velky Pravcicky kuzel, Homole, Beckstein a 
Lovecka trubka). Po odchodu Nžmcu jsme mžli obavy, kam 
budeme chodit le zt, ze budeme le zt dokola na ty vžze co 
zname. Skutecnost je ale jina … neda se to ani poradnž vsechno 
zle zt za cely zivot. 
Do Hrenska jsme jezdili parnıkem a po okolı (Labak, Bžla) 
pžsky, pozdžji pak na kole. Take  do okolı Hruboskalska, 
Pr ıhraz jsme jezdili na kole. 

Jak byly “vybavenýČ vrcholy? 
Vrcholy, ty stare  klasicke , byly vybaveny stžnovymi i 
slan ovacımi kruhy celkem v dobre m stavu, kazdy vrchol mžl 
knızku vžtsinou z roku 1939 a vžtsinou SBB (Sasky 
horolezecky svaz). Pred valkou se o vrcholy starali Nžmci. Za 
valky uz pak ne. Vystupu v te to dobž bylo malo, jen 
sporadicky, vžtsinou za rok tak, treba Vojtžch - 3 vystupy.  

Pusobili v oblasti starsı lezci a jak se k Tobe  chovali? 
V jakych horolezeckych oddılech jsi s bra chou pusobil? 
V oblasti jsem neznal zadne  starsı lezce, proto jsme take  v roce 
1949 zalozili horolezecky oddıl HOS-Podmokly. To bylo 
v Ostrovž. To uz jsem mžl horolezecke ho pruvodce Pilata, kde 
byly vsechny oblasti cele  republiky mj. Labske  ďdolı … Vojtžch 
VI,VII,VII ale i Tatry … Gerlach II,III,IV, take  tam byly oblasti 
kam se moc nechodilo treba Lubenske  ďdolı, no alespon  nžco. 
Jinı pruvodci nebyli. Abych se vratil, byli jsme v Ostrovž le zt a 
tam byl Karel Svžtelsky, to byl prvnı vedoucı oddılu, byl to 
takovy trosku organizator. Jeho otec byl take  v Sokolu, tak 
k tomu mžl blızko. Ten dopomohl zalozit oddıl HOS-
Podmokly (srpen 1949). Pak asi kolem roku 1952, to byla e ra 
fabrik a Sokol nepr ipadal v ďvahu tak jsme zalozili Spartak 
Podmokly (vedoucı ja) a pak (asi rok 1955) Lokomotiva Džcın 
(vedoucı L.Holpuch, pak S.Balıcek, pak Z.Janku a pak Hozak). 
Nejlepsı kolektiv byl na zacatku to nas bylo malo, jak nas 
pr ibyvalo tak vznikaly samostatne  skupiny a party a uz jsme 
nebyli tak jednotnı. 

Byla pravidla lezenı, kterymi jste se r ıdili? 
Pravidla lezenı byly napsany, jen v nžmecke m Fehrmannovi … 
prvnı horolezecky pruvodce v Sasku mžl popsany pravidla. 
Pravidla a vychovu jsme ze zacatku  prebırali od Prautsche a 
Hankeho. Neexistovalo slapnout nebo se chytit kruhu i lano ze 
shora nepr ipadalo v ďvahu. My sami jsme pak prosazovali 
cistotu lezenı nejen v oblasti, ale v ramci cele ho horolezecke ho 
svazu, ovsem to se nam nikdy na pıskovcıch nepodar ilo. Mohu 
r ıct, ze my jsme byli takova “tvrda linieČ. 

Nasel se nekdo kdo by tato pravidla nedodrzoval a jak byl 
potresta n? 
V nasem oddıle ne, nas bylo malo a porad jsme chodili spolu a 
znali jsme se a uz jsme vždžli kdo na co ma a kdo ne. Ale nasli 
se treba, byö si ho vazım, lezl jsem s nım a i jsme udžlali 
spoustu vyznamnych vystupu v horach, vynikajıcı lezec a 
reprezentant J.Mlezak, ktery na pısku nebyl zas az tak dobry a 
snazil se drzet v te  spicce, obcas udžlal prvovystup a zatloukl 
kruh ze skoby … coz bylo v te  dobž proti pravidlum. Pak ne ja, 
ale treba Erich Wrbıku sel a kruh pilkou na zelezo ur ızl. To byl 
jeden pr ıpad na Klarce za dlouhy cas, nebylo to jako dnes 
v tom mžrıtku. Vsechno se clovžk take  nedozvı. 

Porusil jsi nekdy pravidla, ale upr ımne? 
Ne. Za to by mi to nestalo. I kdyz byla rivalita. Jednou se nam 
s brachou naopak stalo a to v Ostrovž na Vztycene  vžzi, 
v ďdolnı stžnž jsme dali smycku, nžjak nam to neslo vyle zt 
a tak, ze to dolezeme za tyden. No a za tyden uz to bylo 
vylezene  (Budın, Matras) … dnes Vzhuru sokolıci VI. Smycka 
tam urcitž byla, nemohla vypadnout, my jsme pres nı slan ovali. 
Vždžli, ze to bylo rozdžlane . No ale to byla vyjimka. 

Angazoval jsi se taký v C HS? 
Tehdy byla Krajska horolezecka sekce, kde jsem džlal ze 
zacatku v metodicke  komisi. Tato sekce mžla take  sve  
reprezentacnı druzstvo (UL, TP, MO, DC), ve ktere m byli 4 
džcın aci. Pozdžji jsem džlal predsedu metodicke  komise a pak 
jsem byl predseda krajske  sekce, asi dva roky. Take  jsem 
pusobil v trene rske  radž. Pak jsem pusobil v metodicke  komisi 
CHS a nakonec jsem byl predsedou metodicke  komise CHS, 
ale to bylo pozdžji. Potom jsem z te to funkce odstoupil, asi 
kolem roku 1984. Džlal jsem pro CHS take  cvicitelske  kurzy. 
Pr i dojızdžnı do Prahy na jednanı mi CHS proplatil cestu, 
dostal jsem stravne  a v praci jsem byl omluveny a ten den 
refundovany. V metodicke  komisi CHS se nam podar ilo (s 
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V.Sloukou) prosadit natocenı 3 metodickych filmu. Jeden 
z nich byla technika pıskovcove ho lezenı, jedina nevyhoda 
bylo, ze nebyl barevny. Taky jsem dostal, to bylo v obdobı 
komunismu, ruzne  plakety a vyznamenanı a takovy blbosti, ale 
mezi nimi jsem dostal nejdr ıve bronzovy a pak str ıbrny za 
zasluhy o rozvoj Ceskoslovenske  socialisticke  tžlovychovy, no 
ale ne  kazdy to ma. 

Kam si jezdil lýzt nejrade ji? 
Hlavnž Labak a Hrensko a do Bžle  v tydnu … tam jsem byl 
domacı. Ale nemohu r ıct, ze bych nerad jezdil do Rajce nebo 
Ostrova. Ale Labak a Hrensko to bylo nase, o to jsme se starali 
taky jako vrcholova komise. 

Jakou jste me li s bra chou prupravu? 
Bracha ten na cvicenı a tre novanı moc nebyl, on byl takovy 
talent od Panaboha. Ale zase se to projevovalo tak, ze kdyz 
nemžl svuj den, tak radžji sel domu. Ja uz za Sokola chodil do 
tžlocvicny a cvicil silove  cviky a pozdžji jsem se spojil 
s vodakama … kanoistama (F.R ıha, Vrsovsky,..-byli 6. na 
olympiadž v R ımž) a s tžmi jsem makal a tak jsem jistou 
fyzicku mžl. Umžle  stžny jako dneska to nebylo. Ale urcity 
bouldering byl, džlali se traverzy kousek (tak 1 az 2 metry) nad 
zemı - na to byl specialista Standa Balıcek, ktery nas dokazal 
vyhecovat k tžm nejtžzsım krokum. Take  jsme hodnž tre novali 
na lyzıch na sjezdovkach. Libor Holpuch poradal oddılove  
zavody na Komarı vızce v kombinovanym slalomu. A do Tater 
se jezdilo s lyzemi, vžtsinou se stanem, s jıdlem na tyden a 
lezeckou vystrojı. Pod stžnu s lyzemi, pak jsi zdolal vrchol, 
slezl a rychle zpatky na lyzıch ke stanu … to byla vyhoda. Az 
pozdžji bžzky, ale to uz se zacaly jezdit prvnı zavody - “Zlaty 
cepınČ v Liberci, “Jizerska padesatkaČ, “Str ıbrna skobaČ, “Po 
hrebenech KrkonosČ, bohuzel v Džcınž nas nebylo tolik, proto 
jsme tyto zavody jezdili i s vodakama. 

V kolika letech jsi se ozenil a jaky to me lo vliv na Tvoje 
lezenı? 
Zenil jsem se v 31. letech, takze dost pozdž. Vydrzel jsem 
dlouho. Sn atek prakticky moje lezenı vubec neovlivnil. Pak, az 
byly džti, tak trochu ano. 

Jak bratr? 
Bratr, ten se zenil hodnž pozdž, az po padesatce. Džti nemžl. 
Z te to stranky byl na tom le pe, mohl lezenı vžnovat vıce casu. 

Kolik jsi ude lal prvovystupu? A kolik bra cha? Kdo vıc? 
Urcitž bracha. Ja na prvnım asi tak 50. Bracha udžlal daleko 
tžzsı i v Sasku, asi tak 150.   

De lali jste cesty na str ıdac ku? 
Ne. Snad jen jednu, a to Zapadnı hranu na Beckstein. 

Jaký ma s svoje nejtezsı prvovystupy? 
Hrebenovy kuzel … Varianta Vychodnı hrany VII; Strazce 
Jılove ho dolu … SZ cesta VII. 

A bra cha? 
Urcitž Skr ın  … ďdolnı Vzpomınkova cesta VIIc (VIIIa). Tam 
zadna cesta nevedla, tak vlastnž odevrel celou ďdolnı stžnu. A 
radu dalsıch. Napr .Protžzova vžz … Stžna snu VII, Kamzicı hrot 
… Jiznı stžna VIIb, KÖnigspitze v Nžmecku … Nahornı stžna 
VIIb (IXb). Ale to jsem byl vzdycky s nım. 

Kam si jezdil nejvıce lýzt? 
Kromž Saska a naseho pıskovce, urcitž do Tater. Tam jsme 
jako džcın aci uz mžli dobre  jme no. V te  dobž jsme vsechny 
nejtžzsı cesty vylezli. Kdyz jsme pr ijeli do Tater, hlavnž v 

zimž, tak Slovaci napr . Psotka nebo Galfy r ıkali: “Je  džcın aci 
jsou tady, co nam zase vyzerouČ.  

Co jsi nejtezsıho v Tatra ch vylezl? 
Myslım si, ze zrovna s J.Mlezakem v Severnı stžnž … Sadek - 
Bocek Male ho Kezmarske ho stıtu. To byl prvnı zimnı prelez. 
Myslım si, ze je to za VI. Nebo Lapinsky komın na Galerii, 
tretı prelez. 

Ude lal jsi ne jaky prvovystup v Tatra ch? 
V Tatrach ne. Vžtsinou jen prvnı zimnı prelezy. 

Byl jsi jeste  v ne jakych jinych hora ch? 
Kupodivu se to nžkdy povedlo, ale to byl cvicitelsky kurz prvnı 
tr ıdy a to musely byt velehory, takze jsme byli v O tztalskych 
Alpach.  

 
O tztalske  Alpy - Taschacheisflanke (Helmut Weigel na ledovci) 

Lezli jsme Severnı stžnu na Widlspitze, nebo Severnı stžnu 
Similaunu, kterou jsme jeden den vylezli a druhy den to cely 
vyjelo. V Julskych Alpach, to jsme tam byli s brachou … ono se 
to malokdy povedlo, ze jsme tam byli oba dva, to jsme vylezli 
Copuv pilır  v severnı stžnž Triglavu. Sice v le tž, ale to napadlo 
asi 20 cısel snžhu. Asi v 58. roce jsem byl na Kavkazu, tam 
spıs se podar ilo dostat … ja jsem byl politicky nespolehlivy, to 
byl prvnı zajezd Ceskoslovenskych horolezcu. Vylezli jsme 
Tschan du Gan  severozapadnı zebro za 3b. 5b tam v tu dobu 
bylo nejtžzsı, takze nic moc extra, ale byla to moje prvnı, bez 
dvou metru, ctyr tisıcovka. Na Elbrusu jsme byli, ale 
normalkou. Pak jsem tam byl jestž dvakrat. Lezli jsme 
Nakratau severnı zebro 4b … dlouha cesta s tžzkym a slozitym 
sestupem. Pozdžji pak jsem byl na Mont Blanku, ale klasickym 
choóakem. Na Matterhornu jsem byl, Italskou cestou nahoru a 
Svycarskou dolu, takovy prechod. Nejvys jsem byl na Pamıru 
v roce 1978 ve vysce 6500 m. 

Jak na tebe zapusobila vyska? Bylo Ti spatne , toc ila se Ti 
hlava? 
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Docela ano, V Tatrach nic, od 3500 do 4000 m nic, ale pak uz 
to je znat. Malatnej a hlava bolı, je treba se trosku 
zaklimatizovat. Byli lidi, ktery na tom byli hur  a nžktery lıp. 
Takze nejvys 6500m.n.m., tenkrat se nam to nepovedlo, to asi 
vıs, spadnul Franta Chlumsky to byl nas vedoucı, tak to bylo 
dost poznamenany a tak jsem se na vrchol Pik Lenina nedostal. 
Tenkrat si myslım, ze bych se na nžj asi vyskrab.  
 
Na Pamır jsi urc ite  lete l, a kdo to zaplatil? 
Letžli jsme pres Moskvu a platil to krajsky svaz a džlali jsme 
brigady, natırali nad Ustım nžjake  konstrukce, a pr ispžlo nam i 
spoustu organizacı mezi nimi i KSC, ktere  pravž zar izoval 
Franta, proto taky ten Franta za kazdou cenu musel byt na 
vrcholu … byl v takovym moralnım tlaku. Na vrchol dosel a za 
tmy pr i sestupu asi zabloudil a spadl do severnı stžny, ktera je 
dlouha 2000 m. 

Kde byl bra cha nejvys? 
Na Kavkaze a Pamıru nebyl. Byl na Matterhornu, na Mont 
Blancu. Lezl na Piz Badile Casina. 

Do který C eský nepıskovcový oblasti jste jezdili nejvıce? 
Boren . Moc ne , ale obcas v zimž. Treba s J.Mlezakem jsme na 
Borni džlali Severnı pilır  prvnı prelez, mordovali jsme se tam 
sedm a pul hodiny. Byli jsme se podıvat ve Svatym Janu pod 
skalou a v Srbsku, nebo na Svatoskach, na Kozelci u Z lutic a 
jinde. Ale nejvıc na pıskovce. 

Spadl jsi nekdy? 
Do kruhu nikdy. Na zem ano, to bylo na Söatym majorovi 
v Tise  na Stare  cestž, to tam nebyl ten kruh, co je tam teó, a tak 
blbž, ze jsem si narazil kr ız a kostrc. Chodil jsem chvıli 
ohnutej. 

Co bra cha? 
Bracha, co ja vım, on chodil dost sam … to vıs on dokazal vylızt 
solo Severnı na Vojtžcha a slızt dolu Starou cestou, bez lana a 
to lezl se sebezajistžnım na Hradnı nahornı sparu a nad kruhem 
nez se dostal do spary tak tam vypadl. Na zem spadl, to vım 
urcitž, na Vosım hnızdž na Severnı hranž, to je IV., nžjak mu 
to ujelo a spadl mezi sutry … myslel ze neodejde. On džlal i 
prvovystupy sam, treba na Houbu tu sedmu co tam ma a ta je 
dost tžzka, ja jsem džlal tretı prelez. 

Jaka  byla mezi va mi rivalita? 
Ne  to nebyla. Ja byl silovy typ lezce, džlal jsem naraóovy 
tžlocvik, ve 13 a 14 jsem v te to disciplınž zavodil. Kdezto 
bracha to byl lezeckej technik, antityp sportovce … da se r ıct, 
hubenej jen kost a kuze, vypadal az podvyzivenej a presto 
dokazal takovy vykony. On byl sılenej idealista a mžl to hroznž 
rad. 

V zivote  jsou veselý chvilky, ma s ne jaky vesely za zitek? 
To asi nereknu nic nove ho. Vesele  chvilky to bylo kdyz touzıs 
vyle zt na nžjaky vrchol nebo nžjake  cesty a po case se Ti to 
podar ı to jsou ty dobry chvilky. Ale vžtsinou kdyz to clovžk 
hold dosahne, uz je to pryc, a uz zase myslıs na nžco dalsıho. A 
dalsı plany. Nebo kdyz se Ti narodı dıtž. Horsı je to, kdyz hold 
je tady smrt, nejen ve skalach, dnes uz mohu r ıct smrt mych 
kamaradu horolezcu a bohuzel vcetnž myho brachy. Prestoze 
byl mladsı - to mž vzalo dost. 
Ale vzpomınam si, kdyz jsme zacınali le zt, tak jsme vžr ili 
s Karlem na syrova vejce, pred vystupem jsme je pili na ex. 
Jednou jsme byli ve Hrensku, vybalujeme vyzbroj a najednou 
se hlava Karla ztratila v batohu. Hlava se vynor ila a vsichni se 

smali. Rozbily se vejce a jak to chtžl zachranit (vylızat) mžl 
vsechno na vousech. 

Jaký bylo tvý povola nı, jakou si me l v zivote  pra ci? 
V zivotž jsem mžl stžstı, kdyz to tak dnes vidım. Zkraje jsem 
byl vyuceny technicky sklar , džlal jsem neonovy reklamy. Pak 
v ZPA a pak u silnic. To jsem mžl svoji motorku a kontroloval 
jsem zda nžkdo nenicı treba znacky. Kazdy den rano jsem 
odevzdaval hlasenı. Efekt prakticky nebyl zadny. Takze casu 
spoustu. Pak v nakupu no a potom jsem sel do technickejch 
sluzeb džlat vedoucıho do strediska skaly. To bylo moje hobby 
a tak jsem byl svym panem. A tam jsem zustal do duchodu to 
je prakticky do sametove  revoluce. 

Byl jsi jeste  po revoluci nekde v hora ch? 
Konecnž jsem se dostal do Dolomit, kam jsem tu moznost pred 
tım, bohuzel, nemžl, no a lezli jsme tam taky pžkne  cesty, treba 
Innerkoflerturm, Dibonovu hranu a dalsı. A vloni jsme byli na 
Mont Seratu v Musala a ve Francii kolem Marseile. S Hynkem 
jsme byli take  v Kaisern.  

Jaky ma s na zor na souc asný de la nı cest, povıda  se ze se de lajı 
ze shora, leze se s magnýsiem, mısto kruhu se da vajı atd.? 
Co na tohle mam r ıct? Magne zium, to se mi vubec nelıbı, 
skodı, to je snad prece prokazane . Prostž je to svinstvo a to na 
pısek nepatr ı. Borhaky se mi taky nelıbı a cesty džlane  shora, 
to uz vubec ne a takove  cesty, ze sahnes krok vlevo a jsi v jine  
cestž to taky ne. Uznavam, ze ta mladez chce taky džlat cesty, 
hleda tere ny, to ja beru, ale tımhle stylem ne. 

Jaky ma s na zor na ruzný horolezecký srazy? 
Ja to akceptuji, ale vyznavac nejsem. Chapu Rudu Zabilku, 
ktery chtžl zpopularizovat Labske  ďdolı a taky svoje cesty, 
protoze povžst Labaku byla ze je to tžzke , bez kruhu, spatnž 
jistžne  aj., ale ten kdo to zna tak vı, ze to nenı az tak pravda. 
Bylo to trochu pr ısnžji klasifikovane  nez jinde, to se da r ıct … 
ALE! To je zpusobene  tım, ze prvnı cesty džlali Sasıci, ktery 
doma u sebe uz mžli tžch svych cest dost a tak, kdyz udžlali 
cestu u nas, v cizinž, tak to tvrdžjc posoudili, aby se ukazali jak 
jsou dobr ı. Ze zacatku to slo, ale jak bylo vıce jak 200 lidı, to 
uz bylo prece jen moc. Sel jsem jen splnit oddılovou povinnost 
jako clen oddılu. Myslım si ze horolezectvı je sport 
individualnı a nevım jestli v takovym mnozstvı lidı je potreba 
ty srazy džlat. 

Kter ı spolulezci byli Tvymi tzv. zivotnımi? 
To zalezı na urcite m obdobı. Ze 
zacatku to byl rozhodnž Karel 
Krombholz, s nım jsme chodili 
a jezdili na kole le zt, treba do 
tžch Pr ıhraz, na Hruboskalsko a 
jinam. Ze zacatku jsem vsecko 
džlal s Karlem Krombholzem. 
Pak byli dalsı jako napr ıklad 
Zdenžk Janku, Venca Slamu 
s tım hlavnž do Tater, Standa 
Balıcek, v pozdžjsım vžku 
Laóa Rysku, G n̈ter Schneider 
a celym mym zivotem tady byl 
muj bracha Hynek, se kterym 
jsme asi lezli nejvıc a nejde le. 

Pr a telstvı vzdycky stmelı 
ne jaky mimor a dny za zitek, na ktery vzpomına s nejc aste ji? 
Je toho vıc, ale napr . s Karlem si vzpomınam v Tatrach - on to 
mžl vylezeny v le tž Puskasuv pilır  … v zimž to prelezene  
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nebylo, r ıkali jsme si udžlame prvnı zimnı prelez. Karel 
Krombholz, Venca Slamu, Radek Kotalu a ja, mazali jsme tam. 
Jestž vım spali jsme na Vaze, tam byl Zdeno Zibrin a Josef 
Psotka a o pulnoci jsem sel kouknou ven, jaky je pocası. 
Nebylo jasno, trochu zasnžzilo, sel jsem si zpatky lehnou a 
zpozoroval jsem Psotku jak stojı za mnou a cekal “co se bude 
dıtČ. V pul paty rano jsme vstavali a sli jsme na ten pilır . Karel 
r ıkal: “To bude v pohodž, kdyz jsem to lezl v le tž to byla 
srandaČ, dole trochu polozene  az pak na hore jsou 2 nebo 3 
de lky trochu tžzsı. No a s tım jsme na to sli. Spatnž jsme se 
vybavili, nase chyba - ja nemžl ani svetr. Uz nas mžl džsit jen 
ten sestup. Z Galerky to v zimž nenı az zas tak jednoduche . To 
jsme jestž netusili co nas ceka. V le tž to polozeny, to co mžli 
bžhem chvilky prebžhnuty, to bylo hrozny, bylo to v ledu a 
zasnžzeny, v tžch podmınkach tžzky - to nam trvalo sılenž 
dlouho, s Karlem jsme se tam str ıdali a tvrdž jsme bojovali o 
kazdy metr. Vım, ze nahore v tžch previsech to bylo uz lepsı, 
ale nez vylezes na Galerku, tak tam byla navžj - to jsem lezl 
zrovna ja a musel jsem se prokopat tunelem na vrchol. Vylezli 
jsme na Galerku a byla tma. Sestup dolu to bylo vylouceno. 
Nemžli jsme zadne  jıdlo ani poradne  oblecenı a dost zima. 
Udžlali jsme zahraby, konopna lana pod sebe, ja s Radkem, 
Karel s Vencou. Noc, to ti nebudu ani povıdat, vzdyö to znas 
jak to je, hrozna … Radkovi omrzly palce u nohou, myslım ze 
Vencovi taky, a teó rano ty lana, to byl drat. Strasny. Nakonec 
se nam podar ilo sestoupit, myslım ze pres Pustou lavku do 
Ceske  doliny, protoze slan ovat s tžmi lany, to se nedalo. A 
vım, ze kluci nam pr isli naproti a dost nam pomohli, protoze 
my jsme na tom byli fyzicky - dost vycerpanı, plus zima a plus 
to zadne  jıdlo, jsme na tom byli dost zle. Ale dneska musım r ıct 
vlastnı blbostı. Podcenili jsme to. Nevyplatı se to, mohlo to 
dopadnout dost zle. Rozhodnž nas to stmelilo a urcitž jsme 
mžli duvod k oslavam. 
Nebo, to k tomu vybavenı. Pr i soustredžnı sirsıho 
reprezentacnıho druzstva Ceskoslovenske ho horolezecke ho 
svazu v Tatrach v Bielovodske  dolinž v souvislosti s tou 
vyzbrojı, kdy na trhu skoro nic nebylo, tak si to vyrabžl kazdy 
sam. A tenkrat byli v modž kladivocepıny. Na soustredžnı jsem 
lezl s Radanem Kucharem Severnı Vysokou, taky docela 
dobra, tžzka cesta 550 m vysoka, a Radan mžl kladivocepın, 
ktery si vyrabžl sam nebo nechal udžlat a on taky nebyl zrovna 
fyzicky dost zdatny, takze odlehceny co nejlehcı cepın a kdyz 
sekal trosku ten led nžkde, tak dvakrat seknul, pak musel 
vyndat kladivo, protoze se mu ten kladivocepın ohnul, musel 
ho zase narovnat. A zase dvakrat seknul a takovym zpusobem 
asi ta vyzbroj vypadala. I takovy spickovy horolezec mžl v te  
dobž takovouhle vyzbroj. 

Jaky ma s na zor na vrcholovou komisi, je potr eba? 
     VK to je, myslım, jednoznacne , musı bejt. VK jsme mžli 
vzdycky, taky jsem jı džlal predsedu a byl jsem i v SZ oblastnı 
komisi, kdyz to bylo kolikrat slozity, zvlasö v tžch pravidlech, 
ktery nebyly jednotny. Takze clovžk je nžkdy znechucen, ze ty 
ďspžchy nejsou takovy, jaky by clovžk cekal nebo nejsou 
adekvatnı tomu ďsilı, ktere  do toho da. Ale rozhodnž musı bejt, 
protoze nžkdo se musı starat o kruhy, kdyz uz nic jine ho, musı 
se starat o vrcholove  knızky, aby byl alespon  trochu nžjaky 
prece poradek. Ci-li jednoznacnž VK musı bejt. A musı 
posuzovat prece i nove  cesty a v nich osazenı kruhu a vseho. 

Byl by jsi jı ochoten pomoct, v ra mci Tvych moznostı? 
Asi bych uz nechtžl byt jejım clenem, ale pokud je nžco nebo 
bylo nžco potreba, co bych ja mohl džlat, tak to udžlam velice 
rad. Velice rad, protoze Ti muzu r ıct zase z druhe  strany, 

protoze zase nžjake  spojenı s tžma Nžmcema mam, tak pravž 
r ıkali, ze doteóka tam u vas nebylo nic, ale teó uz se tam 
zacına nžco dıt, i kdyz na odpovžó od VK cekame pr ılis 
dlouho. Jestli je jazykova barie ra, tak klidnž pomohu. Vzdyö 
jsem v tom džlal, i ty pruvodce jsem džlal. Džlal jsem do toho 
prvnıho ceske ho pruvodce od Jedlicky, pak jsem džlal tuto 
oblast do pruvodce Severnı Cechy od Slouky a taky kdyz džlal 
pruvodce Dietmar Heinicke pro Nžmce Labske  pıskovce, tak 
jsme na nžm džlali s brachou. 

Chodıs jeste  lýzt? 
Chodım lızt, snazım se lızt. Kdyz mam chuö, tak vžtsinou nenı 
s kym, byl jsem i sam, (treba Houbu v Bžle ), ale ani tam bych 
nechtžl uz spadnout, protoze dneska kdyz spadnu, tak kdo vı 
jestli mi to koleno jestž sroste nebo noha. Clovžk kdyz v tomto 
vžku nad tım premyslı tak je to tžzky. Laóa Rysku dokud 
chodil, tak to bylo dobry, jestž tak vloni nebo predloni, to jsme 
se domluvili a jeli jsme treba na Vsemilskou. Zadny velky 
vykony, ale snazım se. To jestž nez Hynek umrel, to taky 
s Laóou , jsme džlali na Rauchenstein tu Jiznı cestu. Nebo 
Velkou vžz tu Starou cestu jsem vyvedl a taky tam nesmıs 
spadnout, ze jo zrovna. Ale na to jsme my byli dost zvyklı, my 
jsme si moc nemohli dovolit padat. 

Jaký poselstvı bys pr edal dalsım generacım? 
Ja si myslım, ze my jsme ty skaly mžli predevsım radi a 
milovali je a to, myslım, ze je zaklad vseho. Protoze kdyz ty 
skaly a vubec i tu pr ırodu budu mıt rad a vidžt nejen ty skaly, 
tu cestu, ale taky tu kytku, ktera je vedle cesty, ten vykon i 
s estetickym hlediskem nžjak spojit, dat dohromady. To je 
myslım ten cıl, ktery by mžl mıt kazdy jako zakladnı, hlavnı 
myslenku. Myslım si ze nenı dobry, pokud lezec propadne jen 
tomu vylızt jen tu nejtžzsı cestu a jinak neuvidı kolem nic. 
Z toho vsechno vlastnž vychazı. Kdyz tohle to budu milovat, 
nebudu to vidžt jen jako tžlocvicne  naradı, a vım ze i ta skala 
zije, tak se k nı taky budu chovat fe rovž. To, myslım, ze je ta 
hlavnı myslenka. My jsme byli prostž idealisti a mozna i trochu 
fanatici, se da skoro r ıct, ale myslım, ze i takovı musejı byt a ze 
to je zapotrebı. A s tım pak vsechno souvisı, dodrzovat pravidla 
a zachovat skaly i pro dalsı generace. A jestž jedna rada: “Jestž 
zadny mistr z nebe nespadl, ale ze skal uz hodnžČ. 

Dıky za rozhovor a pr eji Ti pevný zdravı a hodne  kra snych 
dnı ve skala ch. 

Pro CAO News Vladislav Prcek Nehasil 

Pr ıbe hy z pıskovcov� ho podzemı 
Dıl III. 

Stanislav Emingr 
HO Boren 

r e t ı  a zaroven  poslednı lon ska 
vyprava za pıskovcovym podzemım 

Severnıch Cech se uskutecnila jiz v dobž, 
kdy snıh zasypal krajinu v okolı Labske  
stranž a vsechny lidicky prepadla sılena 
predvanocnı nakupnı horecka. Jen my 
jsme byli v pohodž. 

  
Prıbeh tretı: 

O praseti v podzemı a pekle v jılu   
r a z   byl jako vzdy 9:30 pred domem u Ve resaka. 
Kupodivu vsichni nahlasenı se dostavujı vcas a tak 

muzeme vyrazit. Tentokrat nası speleo dvojku dopln ujı jestž 

T 

S 
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dalsı dvž zajımave  postavy. Prvnım je adoptivnı otec vsech 
clenu naseho HO a zaroven  jeho dozivotnı predseda - Jarda 
Hanus. Ctvrty a poslednı clen vypravy je znamy “Novorocnı 
fantomČ zasnžzenych Tiskych stžn - Lukas Chalupecky 
z Teplic (podrobnosti viz. www.lezec.cz, c lanek Berghajl 2002, nebo 
CNs 2/2002).  

Za hrmžnı zvuku tžch nejagresivnžjsıch rockovych kapel 
dorazıme na Labskou stran . Jarda jestž nasledujıcı pulhodinu 
po opustžnı auta nekomunikuje. Pravdžpodobnž nic neslysı a 
az za pul hodiny se mu navracı zbytky sluchu. No, zadny 
Nedvždy mu Ladık skutecnž nehral.  

Prevle kame se a muzeme vyrazit hledat Lesnı dıru. Nejprve 
dvakrat obejdeme zasnžzene  pole a oplocenou kolonii chat, az 
nakonec dostavame ten spravny smžr. Popis mame od jednoho 
z nejvžtsıch znalcu zdejsıho pseudokrasu  P.Chvatala, a tak 
jeskyni nachazıme bez vžtsıch proble mu. 

 
Vstup tvor ı ukazkovy zavrt na jehoz dnž je vstupnı otvor, 

ktery tvor ı kolma sachta. Pr i pr ıpravž slanžnı nžkdo 
poznamena, ze presnž takhle si predstavuje past na lidi nebo na 
zvırata. Ani netusı, ze se za nžkolik minut presvždcı o 
pravdivosti sve ho tvrzenı. Prvnı zacına sestupovat do nitra 
zemž Lukas. Potom nastupuje Ladık, ktery vsak nez zmizı 
v otvoru sachty, zacına koulet ocima a nahle mžnı i barvu 
obliceje. Vzhuru k nam vykr ikuje nžco o neskutecne m zapachu 
(tak slusne to samozrejme nerek'). Ja si pomyslım nžco o jeho 
rozmazlenosti a mžkkotž. Vzdyö Lukas pr i sestupu do dıry 
nehnul ani brvou.  

Pak nasedam do slanžnı ja. Lehce sestoupım k otvoru a 
pakú  Pak to pr islo. Nepopsatelny mrtvolny zapach linoucı se 
z komına zacal okamzitž pracovat s mymi zaludecnımi svaly. 
To uz slysım ze spoda rev. “Volove , tady spı chcıplı praseČ. 
Situace zacına byt velmi vazna. Namackani na sebe rveme 
jeden na druhe ho, aö se pohne a leze dal, nebo ze se tuú  atd. 
Navıc nas ceka hororovy traverz, pr ımo nad viditelnž se 
hybajıcımi ostatky dive  svinž. Jeden chybny krok a nasleduje 
pad pr ımo na rozkladajıcıho se pasıka.  

To uz jsem nastžstı za puvodcem toho strasne ho zapachu. 
Dıky pr irozene  cirkulaci vzduchu se muzu konecnž 
nadechnout. Lukas, ktery je pred nami, vsak dava dalsı hlasku. 
“Je tady dalsı zvıreČ. Tentokrat se jedna o jiz dobre (cervi) 
osetrene  a  preparovane  tžlo lisky. Ale aö je to liska, srna ci 
nžco jine ho, dal uz se mazlit s tımto zvıratkem nikomu nechce 
takze se vracıme zpžt na povrch. 

Po tomto vynikajıcım zacatku se rozdžlujeme. Jarda s 
Lukasem zale zajı do Maslove  dıry a do Jeskynž pratel pr ırody. 
Ja s Ve resakem jdeme hledat ďdajne  propojenı jeskynı Damska 
a Pratel pr ırody. To vcelku snadno nachazıme. Dostavame se 
asi do 2/3 ďzke  plazivky, ktera prechazı v kolme , jestž uzsı 
pravoďhle  stoupanı z nžhoz vycnıvajı ostre  skalnı bloky. 
Pokousıme se o prolezenı, ale nžjak nam dochazı chuö a 
odvaha. Tak se radžji vracıme. 

Jelikoz porad cıtıme tu hroznou, nasladlou “vuniČ pasıka, 
premyslıme co s tım. V tom Ladık dostava spasny napad, jak 
“oblbnoutČ nase cichove  bun ky. Na rozdžlane m ohni ope ka 
svoji klobasu. Jejı roztaveny tuk pak nanası ve vrstvach pod 
svuj nos a “vono to fungujeČ. Okamzitž si masluju okolı nosu 
kusem pr ipalene  sekane , zbytek snım a je mi fajn. 

Najedeni a “oparfe movaniČ uzeninou vyrazıme dal. 
Dochazıme k vžzi zvane  Cihadlo, kde nase zraky spocinou na 
kruhu a nasledujıcım ďchvatne m vylezu. “Prej je to za VIIbČ, 
ale nynı to vypada tak za X. Skala kolem kruhu je mokra a 
porost mechu a kapradin nad nım vytvarı spıse kulisu 
tropicke ho destne ho pralesa, nez vrcholovy vysvih na jednu 
mensı zlebskou vžz. Snımek te to lezecke  scenerie pouzije 
pozdžji Lukas jako svoji PF-ku. Po nžkolika obhlıdkach vžzı 
Suche  Kamenice sestupujeme k poslednım dvžma jeskynım 
te to casti skal. 

 
Prvnı je snadno dostupna a prostorna Mezernı. Tu 

absolvujeme bez vžtsıch proble mu a zazitku. Na dno druhe , a 
toho dne poslednı navstıvene  jeskynž, se da castecnž slanit. 
Zbytek tohoto asi 15 m komına se musı proklouzat pomocı 
zemske  pr itazlivosti a nızke ho koeficientu trenı, ďzkych a 
slizkych stžn te to prurvy. Pokud se clovžk asi v polovinž 
komına zbavil sedaku a jinych zbytecnostı, dostane se na jejı 
dno “vcelku dobreČ. Avsak pr i pokusu o navrat na dennı svžtlo, 
kazdy pochopı, proc ma jeskynž nazev “Jılovite  pekloČ.  

Komın ďzky tak akorat na tžlo, 
kdy na jeden vylezeny metr 
vzhuru nasleduje pr ibliznž stejnž 
dlouhy prokluz zpžt. I kdyz jsou 
urcite  typy komınu a spar mojı 
oblıbenou disciplınou, presto se 
zpocatku nemohu odlepit od zemž. 
Nahoru se nžkolikametrovy komın 
zmžnı na desıtky metru ďporne ho 
(a nechutne ho) sapanı. To 
samozrejmž odpovıda i dobž 
navratu. Jakou vsak prozıvam 
radost, kdyz spatr ım zapadajıcı 
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slunce a cleny podpurne ho druzstva, jehoz jadro tvor il Jarda, 
obradnž pr ikladajıcı polena do sve  “oslavne  vatryČ. 

 
Po nezbytne m pohanske m ritualu, jenz jsme vykonali u 

plapolajıcıho ohnž a kterym jsme podžkovali vsem pr ırodnım 
bozstvum za to, ze nas nechali prezıt dnesnı den, si sdžlujeme 
zazitky. Nejednalo se jen o zoufaly boj v Jılovite m pekle, ale i 
zdarne  absolvovanı “Propasti pojıdacu mrtvolČ (ofic. nazev 
“Lesnı dıraČ bohuzel nevypovıda nic o charakteru a obsahu te to 
jeskynž). Po te  opoustıme tuto me nž znamou cast “LabakuČ a 
jiz za tmy dorazıme k nasemu expedicnımu vozidlu.  

Prevle kame se, Ladık startuje sve ho diesela a vzapžtı 
zapına CD prehravac. Nez nas stacı srazit tlakova vlna od 
reproduktoru do sedacek, stihneme jestž nandat Jardovi spunty 
do usı a pr ipoutat ho k sedadlu. Odjızdıme. Tak “Sbohem Lesnı 
dıroČ a “Na shledanou LabakuČ. 

 
A jestž jedna mala poznamka na konec. Kdyz jsem pak 

doma, zbaven svrsku odžvu prosel okolo sve  drahe  zeny a 
dcery, obž pr i pohledu na me , do krve odrena kolena jen 
nechapavž kroutily hlavou a r ıkaly nžco o nedostatecne m 
mnozstvı rozumu, ďmžrne  me mu vžku. Zkra tka “Jeskynar ina 
to je dr inaČď  

(Konec prıbehu ) 

Eiger - Nordwand 
Harlinovo cestou v severnı stč nč  Eigeru 

Jan Horacek Horak 
CAO Dˇcın 

u t o  se pred nasım vchodem plnı cım dal tım vıc a ja 
stale nosım dalsı a dalsı kramy. Vypada to, ze se stžhuju. 

Smžrem Grindelwald vyrazıme ve trech. Ja - bez funkce, 
Libor Hroza, jako schopny vyvadžc, ale neschopny navigator a 
Honza Hrbacek - r idic a hlavnı fotograf. 

Cestou mi asi pr ipada, ze majı Svycar i moc cisto, a tak jim 
bleju do pangejtu. Jinak pohoda. V Grindewaldu jsme az po 21. 
hodinž. Spıme na parkovisti, na zacatku mžstecka u informacnı 
tabule. Ja venku, kluci v autž. 

 
Rano preparkovavame auto a jdem zjistit cenu lyzı, 

predpovžó pocası, cenu a odjezdy zubacek. Mame dost casu a 
protoze je hroznž vedro, vyvalujeme se na parkaci. V kraöasech 
a do pul tžla. Balıme matros do stžny a i kdyz se snazıme 
minimalizovat co se da, bagly jsou velky a tžzky. Libor ze mž 
ma srandu, kdyz mu v prvnım kole preberu karabiny a jeho 
ceske  Walterky vymžnım za lehcı draöaky (ďspora vahy) a v 
druhe m kole prohlasım, ze v goracıch v tom vedru nikam nejdu 
a nechavam si kraöasy, ktere  pak tahnu, jako ďplnž zbytecnou 
zatžz stžnou. Honza balı haldu focenı, lyze a vžci na bivak.  

U pokladny se nam nedar ı zıskat zadnou slevu na zubacku, 
a tak nas to stojı dohromady 75 CHF. To jestž nevıme, ze sleva 
se da zıskat na prukaz instruktora CHS. Nesmı se ovsem r ıct 
instruktor, ale BERGF° HRER. Ty to pak stojı 6.40 CHF. Na 
Kleine Scheideggu se loucıme s Honzou a jdeme pod stžnu. Je 
fakt vedro, a tak jsem rad, ze jsem nevymžkl a nesel v Gore. S 
uspokojenım posloucham Hrozu jak pıcuje, protoze je mu teplo 
a potı se jak vrata od chlıva. Snžhu je pod kolena, a tak to 
celkem odsejpa. Tžsnž pod nastupem je perfektnı plosinka na 
bivak, takze se rozhodujem zustat. Mezitım co Hroza var ı, ja 
proslapuju stopu az pod nastup a obhlızım prvnı de lku. Okna 
zubacky se zdajı byt hroznž blızko. Na dosah ruky. Zda se mi, 
ze bychom to na lehko zvladli za 3 - 4 hodiny. 

Var ıme vodu na rano a spat jdeme brzy. Budık nar izujeme 
na 4 hodiny s tım, ze tak v 5 zacneme lızt. V noci je teplo, 
okolo -4ÁC. Ve 4 zacıname var it snıdani a pıseme smsky, ze 

A 
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jako uz budeme nastupovat. Kluci nase zpravy davajı na net, a 
tak cely svžt vı, kdy si kdo z nas uprdl. V pul 5 zjisöujeme, ze 
je jestž porad tma a ze kdyz je tma, tak se spı. Tak spıme az do 
sedmi...

 
Prvnı de lka patr ı k tžm tžzsım. Libor zacına le zt s batohem, 

ale po par metrech ho nechava ve snžhu a az na stand leze bez 
nžj. Ja se pak staram, aby se bagl pr i vytahovanı nezasprcl. To 
je ďplnž skvžly, protoze jsem porad pod nım a ta svinž 
dokonale cistı zlab od snžhu, ktery mi pada za krk. 

 
No a pak to jde raz na raz. De lky nepocıtame, protoze v tak 

velky stžnž to stejnž nema cenu. Obcas blbej snıh, obcas dobrej 
snıh. Obcas blbej led, obcas dobrej led. Obcas skala, obcas 
mix. Jedno mısto je fakt zapeklity. Uzkej komın, v kterym se 
tazenej batoh zasprajcne vzdy, kdyz to clovžk nejmın  
potrebuje. Teó zas pıcuju ja. Pak zase led, snıh, snıh, led, 
zasprclej batoh, led a snıh. A tak cely den. Ja jsem si vtipnž 

vzal mısto dvojıch silnejch ponozek jedny slaby, a tak se mi 
hroznž kvrdla noha ve skeletu. Je to tak mnohem namahavžjsı. 
Lytka mž palı a kazdou chvıli se snazım odpocıvat, coz moc 
dobre nejde. Libor zadnou de lku nejistı, a tak lezeme pomžrnž 
rychle.  

Asi 2 - 3 de lky pod okny nevıme jestli doprava, kudy vede 
vystup, nebo doleva, kde je jistej bivak. Rozhodujeme se pro 
bivak a traverzujeme jestž asi 3 de lky do male  jeskynž. Traverz 
byl celkem vyzivnej. Cepıny pžknž na sedak, rukavice dolu a 
opatrnž, ani nedychat. (Teda to je jen muj pocit z traverzuú )  

Jeskynž je ďplnž super. Urcitž se vyplatı tam natraverzovat. 
Je dost hluboka a prostorna. Clovžk se muze odvazat a sundat 
sedak aniz by se musel bat, ze se razem ocitne o 700 metru nız. 
Ja jsem se teda bal a chvıli jsem vyhrozoval, ze budu spat 
navazanej. Ale je to o zvyk. Po 4. hodinž uz var ıme a susıme 
vžci na slunıcku, ktere  zatım zar ivž svıtı a hreje. Romantika a 
pohoda. Klidnž bych vymžnil Libora za nžjakou babu. Po 
setmžnı jestž chvıli sledujeme rolby na protžjsıch svazıch, 
pıseme smsky a pak uz spat.  

Nžkdo se vyspal dobre, nžkdo spatnž. Nžkdo si 3x za noc 
bere Coldrex a jde 3x curat. Nžkdo se vyspal, nžkdo ne. Co 
dodatú  Rano vstavame zase pozdžjc. Je zatazeno a mraky se 
honı sem a tam. Ceka nas 4 de lkovy traverz pod okny do mısta, 
kde se zacına lızt 1. Skalnı barie ra. Z oken koukajı turisti a fotı 
si ty magory ve stžnž. Mezi nima nas sleduje chlapık od 
zubacky. Pak otevıra okno a nžco se nžmecky pta. Ja mu 
nerozumım ani slovo, a tak na nžj anglicky: ,,Do you speak 
english?Č  ,,Yes, do you need something?Č ,,No, thank you.Č 
R vu na Libora, ze je tu nžjakej manık a ze prej jestli nžco 
nepotrebujeme. Dostavam instrukce, ze mam jestž zjistit jestli 
je za rohem, kam nevidıme okno do stoly. Tak ja, v zapalu boje 
vyhrknu: ,,Excuse me is um die Ecke hole in the wall ?Č Nevım 
jestli rozumžl mojı perfektnı anglictinž, ale kazdopadnž nas 
ujistil, ze je.  

V traverzu nad nama z bariery visı nžkolik fixu z jinych 
cest. Konecnž jsme u toho naseho. Stand je perfektnı. Tr i Petzl 
nyty. Lano je vybledly a porostly mechem. Kus nahore je na 
nžkolika mıstech vidžt 
ďplnž prodreny oplet. Libor 
nasadil j m̈ary. Nevım 
jestli jsem se blbž tvar il 
(jako ze ja to dovedu), ale 
kazdopadnž se mž zeptal, 
jestli nechci jıt prvnı. Mam 
nejmın  o 20 kilo mın . Ja na 
to myslel celou dobu na 
standu a jsem rad, ze to 
navrhl. Zatım jsem totiz 
lezl vıce me nž na druhym a 
uz mž to prestavalo bavit. 
Tak nasazuju vozejky a 
zacınam. Strach nenı, 
protoze si kazdych 5 metru 
cvaknu skobu nebo nyt a 
Libor mž prece jistı.  

Dalsı stand je zase ze trech krouzku. Je stale zatazeno, 
obcas spadne nžjaka vlocka. Fouka. Libor bojuje s baglama a 
nadava na sve  splhadla Spent. Spolecnymi silami jsme vsichni 
na standu. Ja, Libor, Bagl a Bagl. Dal uz fix nepokracuje. Jen 
hola skala, bez snžhu a ledu. Sem tam nžjaka skoba nebo kruh. 
Pocası se kazı vıc a vıc, stžnou se hrnou prachovy lavinky ze 
snžhu, ktery zacal padat a fouka jak o zivot. Nevıme co teó. 
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Rozhodovanı je tžzky. Lızt nahoru nebo jestž bezpecnž slanit.  
Rozhodujeme se pro druhou variantu. Jak rekl Petr Stžpan: 
Hora nema nohy, ta neutece. A my se vratıme treba za rok.  

Slan ujeme a traverzujeme pod okna, chlapıcek porad kouka 
a jedno nam otevıra. Kolmym ledem lezeme dovnitr . Sundat a 
sbalit matros, par fotek a hrr do vlacku. Platıme 2x 31.40 CHF 
a uz jsme dole na parkaci. Auto tam nenı, ale Honza za 
hodinku pr ijızdı.  

Dole v Grindelwaldu lehce prsı a je mlha, ze kopec nenı 
skoro vidžt. Prejızdıme na jine  parkovistž a var ıme. Kolem 5 
hodiny se jako na potvoru ďplnž vyjasn uje. Je krasny zapad 
slunce a kluci fotı jak o zivot. V noci prazı hvžzdy a my si 
te mžr  rvem vlasy, ze jsme vymžkli. Rano je uz na stžstı zase 
zatazeno a my sedıme v autž a valıme smžr domovú  

Jeste  pa r rad na za ver: 
Zda se nam 

nejvhodnžjsı jet nžkdy 
dopoledne z Grindelwaldu 
do stanice. Odsud jıt pr ımo 
pod nastup cesty. Jžstž 
tentyz den porencovat 2 - 3 
de lky. Zabivakovat na 
skalce pod nastupem 
(dobra plosina). Rano 
vyrazit jestž za tmy a 
vyj m̈arovat po fixech. 
Clovžk se zahreje a se 
svžtlem ma 2 de lky za 
sebou. A prvnı de lka je 
dost tžzka, aby se lezla po 
tmž. Pak to hrnout co to 
jde a pokusit se porencovat 

si alespon  2 de lky na skalnı barie re. Podle casu a podmınek 
zabivakovat v jeskyni vlevo od oken. (Traverz po ďzke  polici.) 
No a pak uz je to na kazdymú  

Materialu jsme mžli hodnž. Urcitž se hodı sada friendu, 
vcetnž malejch. Srouby stacı 4, skob taky nenı potreba moc. 
R ekl bych tak 5 - 8, podle toho, jak se kdo bojı, ale my jsme 
jich cestou potkali spoustu erarnıch a spıs nam dochazely 
karabiny a expresky. Vlastnı jsme tloukli jen jednou a to jestž v 
tom traverzu do bivakovacı jeskynž. Urcitž se hodı spousta 
sesitejch smycek. Kratky i dlouhy. Urcitž splhadla a kladku. 
Zase podle podmınek, ale myslım si, ze nutnost je mıt lezecky.  

To je tak vsechno co me  napada , tak si to kazdej, kdo tam 
pojedete pr eberte jak chcete a zabalte si taky jak chcete. Tohle 
je jen takovej typ. 
 

Výro c í  
Jarda Uher “60ž  
Petr St… pan 

CAO Dˇcın 

 D žcı n ž  byly ulice ve kterych se rojili horolezci. Jen 
tak namatkou: C erný Kladno - Krombholz, Weiglovci, 

Kotala, Schneider. Riegrova - Ryska, Fabian, Stepan. Kosova - 
Weingartl, Hozak, Cerny, Martınek. Pžknou skalnı celadku 
take  vyrodila Jeronymova ulice: Zabilka, Hubka, Hozak a 
Jarda Uher. 

Kazda generace lezcu vzdy zacınala le zt na konopne m lanž 
od kozy i kdyz pro pozdžji narozene  lezce je konopne  lano jiz 

historicky artefakt. Budiz. Ale pr ıbžh, ktery vam povım, je 
svata pravda, aö se sto sahu do zemž propadnu, lhu … li.  

Psal se rok sedesat. Hubka uz byl le zt nžkde v Bžle , Uher 
by to chtžl take  zkusit, ale nemžl lano. Lehka pomoc. Z 
Pepikem (Dolfou) Hozakem udžlal skvžly kseft. Vysmelil 
te mžr  novy fotoaparat zn. Flexaret bez cocek, za vynikajıcı 
konopne  lano bez pevnosti. A hura s Hubkou na tresen  pred 
domem. Co muselo se stat, stalo se. Pr i nacviku slanžnı se lano 
preskublo a Jarda krapl ze dvou metru na zada. Z okna na to 
cumžl Zabilka a lezecka dvojka byla na svžtž. Vylezli spolu 
radu prvovystupu.  

V roce 66 se konal prvnı sraz v Labaku, Jarda je jeden ze 
zakladatelu. Panı Uhrova upekla husu a s celym pekacem ji 
nesla direttissimou od parkovistž pod Tyrsovky, aby reditel 
srazu nemžl hlad. Ta dobra duse vubec netusila, co ten Uher 
v tžch skalach vlastnž provadı a kdyz se polomrtva dodrapala 
pod stžnu, malem ji trefil slak. Nasleduje rada vylezenych cest 
v letnıch a zimnıch Tatrach a take  prezity tr istametrovy pad s 
krosnou a kytarou z Velke ho hangu pod Terynou. Ledovy 
sesup prezil jen Uher, vse ostatnı bylo na tr ısky.  

“Pe öo, autobus uveze vsechnoČ, tak jsem Jardu poslechl, 
nacpali jsme ho ho bagazı, v Linci jsme se podıvali jak kracı 
prvnı clovžk na mžsıci, rozloucili se s emigranty a vecer 
stanujeme pod Cima Picola. Po radž pžknych vylezenych cest 
nasledoval dalsı Jarduv maisterstyk, kdyz skocil nic netusıcı 
v klidu se pasoucı kravž na hrbet. Co nasledovalo muzeme 
vidžt jen na Americke m rodeu. Nakonec dobytce zvıtžzilo a 
Jarda se valel mezi kameny. 

Byl mezi prvnımi rogalisty v Džcınž, vsecko je treba 
vyzkouset. Vı kolik vazı obcanka, kolik jehla, nenı spagat, 
ktery by na trhacce nepretrhl. Tatry, Alpy, Pamır - hory byly 
v pohodž.  

Nova doba pr inesla sebou pro nas novy sport … horske  kolo 
a to Jardu dostalo. Prezil nžkolik  drzkopadu ve sjezdu. 
Nžkolik mžsıcu marodil, Ivan Nahlık mu nasil umžle  slachy a 
Jarda, ze zacne prodavat lezecky vercajk. Znovu to zkusil pred 
nžkolika lety na vapnž ve Francii a ono to slo. Najednou mi 
povıda “Peöo koncım, vypadla mi ruka z pantuČ. Dali jsme 
chvilku voraz, ruka naskocila a jestž jsme vylezli dvž cesty a 
dennı norma byla splnžna.  

 

V 
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Jarda (Bazinac … zapomenuta prezdıvka) Uher v breznu 
s nami oslavil sedesate  narozeniny. Jako darek si v sobotu 
str ihnul 90 km na kole “Mirasuv svihČ a v nedžli s Pavoukem a 
druhy vylezl Jiznı cestu na Jeptisku VIIb.  

Co dodat? Ctyr icetdva let aktivnıho lezecke ho zivota do par 
radku nevtžsnas. Pr i odchodu na oslavu Jardovych sedesatek 
zena utrousila “Hlavnž, aby jste si vzpomnžli, proc jste se tam 
sesliČ. Jenomze ona z toho jestž nema rozum a vubec netusı, co 
jsme tam upekli.  

Vi�  Jardo? 

Topıme, var ıme, chrnımeú  
H O C H S C H W A B 

JAKUB KRONOVETR 
VIENNA  AUSTRIA 

 p u l c e  listopadu jsme s Pıpou (moje mila) probžhli po 
rakouske m Hochschwabu. Tyhle krasny kopce nemajı s 

tım kroupavym obyvatelem nemytych kuchynı nic spolecne ho. 
Poslednı zimu se tu snžhu moc neurodilo, a tak nam snıh sahal 
maximalnž po kolena.  

Auto jsme zaparcili v sedle Seebergsattel nad Seewiesen a 
vyrazili jsme pokor it vrchol Hochschwabu 2277m. Pr ıstupovy 
hreben o de lce asi 10 km se cely tahne ve vysce kolem dvou 
kilometru. Plan je jasny. Winterraum Siechstel Haus 2153m, 
spanek, vrchol, auto. Jenze po 6 hodinach pr iblizovanı se k 
vrcholu snžhem spojene ho s chrochtanım pr i pohledu kolem 
sebe na okolnı kopce a ďdolıcka, se zacına slunıcko schovavat 
za obzor. Mžnıme plan a sbıhame na winterraum 
Voisthalerhutte 1654m. Dorazıme za mzouranı celovek. Vsude 
pusto, novy snıh zdobı jen stopy kamzıku, ticho, jasno, 
mrazivo -15 stupn u. Zapalujeme svıcky, podpalujeme v 
kamnech suche  klacky klece a k dokonale  romantice uz snad 
chybı jen n aka ta lahvinka. Topıme, var ıme, chrnıme. Druhy 
den uz jen hudrujem na opominuty kre mık s faktorem a za 
azura dorazıme k poledni na vrchol. Zjisöujeme, ze nase 
puvodnı nocleharna, je jen cosi se strechou, k prespanı ve 
spacacıch s oznacenım “do mınus hodnžČ. Nas komfort by tady 
jasnž drobatko utrpžl. K autu se vracıme ďdolım Seetal. Vylet-
totalnı chrochtacka. Dat si to ale na skialpech musı byt 
skutecnou pochoutkou. 

Topıme, var ıme, chrnıme  
V E N E D I G E R 

Na konci lon ske ho r ıjna byla naplanovana “n akaČ akce do 
Alp. Po dlouhe m premıtanı padla volba na odpytlenı 
Grossvenedigeru. Mı spoluputovnıci tam mžli povžseny 
rovnou dva. Odmıtli vsak opakovat pro nž  jiz notoricky 
znamou cestu pres Prazsky chaty (Prager Hutte Alte a Neue).  

 
Gross a Klein Venediger 

Jdeme tedy z druhe  strany. Ze Sulzau jsme dojeli po 
stžrkove  cestž az k zavore, zabalili na 4 dny a vyrazili v jednu 
hodinu zdrtit vynasku a jestž pokud mozno za svžtla dorazit na 
Kursinger Hutte 2547m. Zadar ilo se. 6 hodin s plnou horskou 
zadnej med, ale vytapžny winterraum nam na rozlamany zada 
dal rychle zapomenout. Koukame na vrcholky kolem sebe, 
obdivujeme hlavnž pyramidovou stavbu Gross Geigeru. 
Topıme, var ıme, chrnıme. 

Rano je mlha, 20 cm novyho snžhu, ale hladovı vlci dalsı 
pytel nepr ipoustı. Po cestž c. 902, a pak po ledovci do sedla 
mezi malym a velkym Vendou. Do sedylka se vyle za po 
pochybnž strme m snžhove m mostıku, pod nımz zeje cerna 
fujtajblova dıra. Jako nejlehcı mu zkousım slapat na hrbet 
cechraje mu hr ıvu zbranžma ho premlouvam. Premluvil. 
Vydrzel. Po 5 hodinach dorazıme na vysnžny vrcholovy 
hreben.  

 
Vrcholovy  hreben Grossvenedigeru 

Z nove ho snžhu je krasna strecha. Je nabrousena od vžtru, 
ze si na jejı ostr ı muzes sahnout. Tr i minuty zatajene ho dechu a 
dotykame se vrcholove ho kr ıze 3667m. Moc toho nevidıme, 
valıme zpžt. Topıme, var ıme, chrnıme.  

 
Kersinger Hutte a Gross Geiger 

Tretı den je naprosty modro. Hlavnı cıl splnžn, a tak 
vymyslıme co dal. Jednohlasnž Gross Geiger 3360m. Je to 
zmensena kopie Matterhornu. Pravidelny jehlan. Po hodinž a 
pul pr iblizovanı se je vsem jasne , ze s vybavou kterou mame, 
le pe receno nemame, nemame ani deko. Hora se napr ımila a 
snad i vyrostla.  Dva jsme otocili a stihnuli jestž tyz den dobıt 
choóakem Keeskogel 3291. 

 
Vrchol Kees Kogel 3291 m n. m. 

V 
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Vyhled na Venedigery a Geiger zahojil dalsı pytel. Jasno, 
ticho, vrnıme na vrcholu blahem, prohlızıme si mraky jak v 
Simpsonech, a to jsem prej dokonce vidžl i Dolomity. Na chtž 
jsme za chvıli. Topıme, var ıme, chrnıme. 4. den prchame k 
autu a valıme dom. Mym spolupachatelem byl Jirka Zak (bez 
diakritiky Zak, podobnost jistž ne nahodna). Vylet - totalnı 
chrochtacka. 

Topıme, var ıme, chrnıme  

ZAVER   
Rad vyrazım kamkoli, ale v noci chci spat spankem 

spravedlivych. Otevrene  winterraumy, obcas i s kamnama, 
dekama, jıdlem (prevaznž prebytky ceskych navstžvnıku), 
skytajı moznosti netusene . Informovany clovıcek si tak muze 
na zada nalozit mısto spacaku, hrncu, var ice a dalsıho, par 
pivek navıc, ba co vıce, muze s sebou vzıt svou milou krehcı 
polovicku, ktera mnohdy nesnaze zimy snası o malinko hur . 

- - - 
Pojóte tedy zahltit pocıtadlo naseho se fredaktora Jır ıka 

informacemi ze vsech koutu hor o takovych söastnych 
horskych zimnıch pokojıccıch. Hodnž se da najıt na 

www.alpenverein.at 
www.turistenklub.at 

ale osobnı zkusenost je neocenitelna. Jestli Vas teda nenastvu, 
udžlam prvnı dva zapisy: 
Pohor ı: Venedigergruppe, Chata: Kursinger Hutte, winterraum 
otevreny, kamna ano, varenı ano, mıst k lezenı asi 20. 
Pohor ı: Hochschwab, Chata: Voisthalerhutte, winterraum 
otevreny, kamna ano, varenı (hrnce ne, jen konvice) 

Kubo, to vu bec nenı spatny napad ř  takze ja pridavam: 
Pohor ı: Berchtesgaden, Watzmann, Chata: v sedle pod 
zavžrecnym ďsekem normalky, winterraum otevreny, kamna 
ano, varenı ano, mıst k lezenı asi 10, SUPER! 

-jch- 

Rakouske  ledy 
Nenaber, Erlaufboden, Hollental  

JAKUB KRONOVETR 
VIENNA  AUSTRIA 

o  l e t o sn ı  zima usetr ila na snžhu, nadžlila urcitž na 
ledu. Mam to do predalpı hodinku cesty, a tak jsem obcas 

pr icichnul i k vuni zbranı. 

Oblast Nenaber: 
Z dalnice A1 se v St. Poltenu 

odbocı na jih a po silnici c. 20 pres 
Treisen a Lilienfeld az do 
Turnitzu. Par stovek metru za nım 
je velka kaple, od nı cca 1800m  
smžr Nenaber je parkovistž vedle 
drevžny boudy. Nechat auto v 
zimž jinde, je nemozny. Dale po 
silnici pžsky a pr i vlevo hleó 
uvidıs na konci strze s potokem 
stžnu s asi 30m ledy. Jak 
uklonžny, tak rampouchy. Potok 
hlavni se preskocı a jeho mensı 
kolega se obchazı vlevo. Pak uz se 
jen asi 5 minut stoupa. Kdo si chce 

uzıt padu do vrtanejch sroubu, prosim, ale pro nas normalnı 
neuskodı rada, ze se ledopad da obejıt zprava a hodit to shora 
za strom. Lano 50m vsak nestacı. Tady se muze kazdy se 
zbranžma vyblaznit. Komu by se ale toto zdalo na zacatek 
pr ılis, muze po silnici pokracovat az k asi 15m ledıku, hned 
vlevo u silnice za potokem. Opžt se obchazı zprava a top rope 
za modr ın nema chybu. 

Oblast Erlaufboden: 
Abyste tuhle vesnicku nasli 

na mapž, musıte ji mıt docela 
podrobnou. Z Turnitzu stale 
smžr Mariazell. Za odbockou na 
Puchenstuben ve vesnici Reith 
odbocujeme vpravo na 
Erlaufboden. Ve vesnici za 
mostem nechame auto a 
vyrazıme proti proudu reky po 
prave m brehu. Cestou 
potkavame furu mensıch i 
vžtsıch ledıku, vžtsinou na 
druhe  stranž reky, ale vy 
extremisti se nenechte zmamit a 
jdžte porad dal. Asi po 45 min 
cesty se Vam po prave  ruce 
otevre neuvžr itelny pohled. Are na, asi 130m vysoka, stejnž tak 
siroka se stovkami tun ruznž barevne ho ledu. Nžktere  sahajı az 
nahoru, jine  pramenı ve skale. Domorodci tvrdı, ze hlavnı linie, 
od pohledu ta nejtžzsı je na standech ve skale osazena borhaky 
a tudız ani slanžnı po nžkolika snovych de lkach nenı proble m. 
Tady jsme se ale k lezenı nedostali, proto nemuzu potvrdit 
osobnž. Vžzte ale, ze tahle oblast nenı ani v nejmensım pro 
zacatecnıky. 

Oblast Grosser Hollental: 
O Hollentalu v Raxu a stžnž 

Blechmaueru, uz snad cetl v 
Montanž kazdy. Cesty jako 
Blechmauerverschneidung 6, 
nebo Hic Rhodus Hic Salta 8- (6+ 
A0) jsou prasky, ktere  se nesmžjı 
pr i navstžvž vynechat. Zimnı 
navstžva vsak laka necım jinym. 

Z Vıdnž po A2, sjezd 
Seebenstein, po S6 asi 15 km 
odbocit na Gloggnitz, dale 
Payerbach, Hirschwang az do 
Keiserbrunu. Tady se zdarma 
kempuje pr i dobyvanı stžn v 
Raxu. Pokracujem dal a za 
tunelem, ktera chranı silnici pred lavinama, zaparcıme. Po 50 
m vlevo prolezeme dırou v zelezne  branž a po asi hodinž a pul 
cesty ďdolım, dojdete na prave  stranž k ferratž Alpenverein 
(AV) steig. Vpravo 15m od nı je vylednžny asi 1-2m siroky 
komın, de lka 70m, sklon 80 stupn u. Prvnı metry je led 
nekvalitnı, ale na tom zbytku se zlikviduje snad kazdy. Ferrata 
slouzı jako super pomocnık pr i top roupovanı. Idealnı by asi 
bylo 80 m lano, ale ne vsichni ho vlastnı. Dvž svazane  
padesatky taky podrzı a jestž si uzijete ekvilibristiky s uzlem 
uprostred. 

Tahle super lezba nas dostala. Dolezl jsem asi do 50m a uz 
jsem nebyl schopnej ani zvednout ruku, natoz zalozit ci 
zaseknout zbran . Dosel mi kyslık. 

C 
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Rada na zavžr: proslapnžte si nad ledem napr ıc svahem 
stopu, ktera zachytı neustale se sypajıcı krupicku snžhu. 

Vsem Vam preju na pr ıstı rok chuö se vydat pravž na tyhle 
ledy. Nikdo nebudete litovat. Spousta informacı se da najıt na 
www.bergsteigen.at (eisklettern … Niederoesterreich). 

Zdar v ledovým kra lovstvı!! 

      S US K A  S E .              
Ø Nic co by stalo za to, prohnat to bulvarem �   

     STR I P K Y              

Oblıbena ‚zkratka‘ podrazı  
DEC IN 
U NOR 2002  

r o c h a z k a  po mostnı  konstrukci pres reku Labe zrejmˇ 
podrazı . Tato oblıbena “zkratkaů by va obcas vyuzıvana i 

horolezci napr. pri navratu z r z̊ny ch osvˇzoven. Soucasna taxa 
za promenadu po mostnım oblouku byla 1.000,- Kc. (Nikdy 
jsme vs ak neslys eli, z e by se nč jaky lezec nechal pri te to 
lib˚stce odchytit.) Nynı , kdo se lapit necha, zaplatı  i naklady za 
vy jezd hasic̊ , policie ci zachranne  sluzby. Dobre mu tak.  

 -jch- 

LUKOSTRELEC š nova v… z v Labaku  
DEC IN, LABSKŘ U DOLI 
BREZEN 2002  

a  c e s t ˇ  z Labske  Stranˇ od Belvederu k prevozu Dolnı  
Zleb v prvnı  zatacce do leva se opıra mohutna borovice o 

Šdolnı  stˇnu nove  vˇze a klene se nad n ı  jako luk. Tak vznikl 
nazev Lukostrelec pro vˇz, kterou uvedli do provozu Petr 
Zippich S tˇpan a Ivan Nahlık.    

 -ps -  

VRCHOLKY.CZ v novem havu  
DEC IN, INET 
BREZEN 2002  

 n a s t u p u j ı c ı m  jarem se i VRCHOLKY.CZ prevle kly 
do nove ho kabatu. Zcela se zmˇnila Švodnı  stranka, nynı  

je prehlednˇjsı  a atraktivnˇjsı . Prımo na titulnı  strance je kratky  
prehled o poslednıch zmˇnach a strucne  statistiky. Nedavno 
zavedeny  Horolezecky  denık uz nasel sve  prıznivce a stale  
uzivatele a nynı  cı ta pres 160 zaznamenany ch vy stup .̊ Zhavou 
novinkou je zası lanı  emailovy ch zprav na vyzadanı . 
Registrovany  uzivatel si m z̊e nastavit ve sve m profilu, zdali si 
preje by t informovan o zavedenı  nove  cesty, o zalozenı  nove ho 
diskusnıho te matu ci prıspˇvku nebo o porızenı  nove ho 
verejne ho zaznamu do Horolezeke ho denıku.  

Co uzivatele  asi nejvıce ocenı  je nynı  jiz te mˇr kompletnı  
elektronicky  pr v̊odce vsech oblastı   Labsky ch pıskovc .̊ V 
pr v̊odci schazı  pouze oblasti Ostrov, Tisa a Rajec. Celkovy  
pocet vˇzı  se priblızil tisıcovce a cest je bezmala 6000. 
Poslednımi prır s̊tky v pr v̊odci jsou zpracovane  oblasti Levy  
breh Labe, Kyjov a Anglicky  parcık. U stale vˇtsıho poctu vˇzı  
se objevujı  fotografie hlavnˇ dıky pomoci nˇktery ch lezc .̊ V 
poslednı  dobˇ prispˇli svymi fotografiemi Standa Emingr a 
Honza Vorel. Levy  breh Labe obsahuje kompletnı  planky vˇzı  a 
mapku cele  oblasti. Stranky majı  v soucasne  dobˇ pres 150 
registrovany ch uzivatel  ̊a pres 1500 navstˇv, z toho velka cast 
v letosnım roce. Jake koli pripomınky a namˇty radi uvı tame na 
adrese webmaster@vrcholky.cz nebo na odkazu na spravce 
prımo na strankach.   

 Vlasta Domes, Vladislav Prcek Nehasil a maskot Bohous  

KR A T C E  Z  ‚D O M O V A‘ 

Martin St… rba ve Francii.  
Za teplym jiznım sluncem se do Francie vypravil Martin S tˇrba z 
Opavy. Kromˇ lezenı  a odpocinku zde hodla nacerpat i inspiraci 
pro clanek do CAO News. 

Buky a Ky sa pısı z pracovnıho pobytu v NSR.  
Pavel Ky sa Bechynˇ a Pavel Buky Henke odjeli na prace do 
sousednıho Nˇmecka. Moc zprav od nich zatım nemame, 
naposledy poslal Ky sa nasledujıcı  SMS: Zıtra jedem lızt na 
vapno. V praci je makacka. Cely ch 9 hodin se nezastavıme. 
Zatım to zvladame v pohode . Pocası nam preje. Pavel (H) 
nejı, ale z ere. K & P, 9.3.2002 v 17:32 hodĚ  

D… cınstı horolezci cestny mi cleny CHS!!  
Opravdu dobrou zpravu nam zaslal Vla…a Prcek Nehasil. C esky  
horolezecky  svaz schvalil cestne  clenstvı  pro Karla 
Krombholze, Ladislava Rysku a Helmuta Weigla z Dˇcına. 
Z informace mame opravdovou radost a pan˚m horolezc˚m 
gratulujeme!! 

Pıtrs Lastovicka zavıtal do Jetrichovic.  
V polovinˇ brezna opustil Pı trs Lastovicka ml. “rodnyů Labak a 
zavı tal na skok do Jetrichovic. Skaly uz pˇknˇ oschly, a tak bylo 
potreba prove st pr z̊kum, co je v oblasti nove ho®  

Na navst… v…  u Karla Krombholze. 
Karla Krombholze navstıvili v jeho 
bytˇ v Dˇcınˇ Stare m mˇstˇ Pavel 
Pavouk C erny  a Jirı  Chara. Prisli 
vratit zap j̊cene  fotografie 
k pripravovane mu rozhovoru a 
Pavouk Karlovi prinesl nove ho 
pr v̊odce po Labaku. Povıdalo se o 
vsem mozne m Č  o zvlastnım Karlovˇ 
vztahu k Dˇcınske mu zamku, o 
vodnım dı le na Labi, o 
bombardovanı  Dˇcına, kdy se Karel 
podruhe  narodil a samozrejmˇ o 
lezenı . Bylo toho na dlouhy  clanek Č  
Karel vypravˇt umı  a hodnˇ toho pamatuje. Byl to velice 
prı jemny  podvecer. 

Karel B… lina radı v Ostrov…  

Jako cerna ruka radı  v tˇchto dnech v Ostrovˇ Karel Bˇlina. 
Honza Hoblak jej pozadal o pomoc pri sepisovanı  novˇ 
vznikly ch cest pro pripravovane ho pr v̊odce po Ostrovˇ. Karel 
se pustil s vervou do nelehke ho Školu a pri te  prı lezitosti®  Pri 
te  prı lezitosti si nemohl nevsimnout trestuhodnˇ opomı jeny ch 
bı ly ch mıst na pomyslne  horolezecke  mapˇ. V tuto chvı li ma jiz 
seznam te mˇr dvou set novy ch (vlastnıch) cest! M z̊e mi nˇkdo 
vysvˇtlit, proc ma prezdıvku “Pıskovcova fre zaů?! J 

Aconcagua 

V prostorach restaurace BESEDA v Bˇle  probˇhlo ve stredu 20. 
brezna t.r. promı tanı  diapozitiv  ̊ z Šspˇsne  expedice 
Aconcagua 2002. Sve  snımky doprovodil vypravˇnım sam autor 
Milan Mysık, ktery  letos na vrchol Aconcagui vystoupil.  

Co vyzradı ruce.  

Rozedrene  a zkrvavene  ruce Michala S vajgla hovorily vymluvnˇ 
o lezecke m dni s Karlem Bˇlinou v Ostrovˇ. Takhle nehezky mu 
je “pokousalaů mrska Šdolnı  spara na Zadnı  rohovou vˇz. Ale 
ani zkuseny  sparar Karel nez s̊tal tentokrat bez sramu®  

P 

N 
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Mirasuv svih 2002 

V sobotu 16. brezna se jel druhy  rocnık Mirasova svihu. Celkem 
44 cyklist  ̊ a horolezc  ̊ si tak pripomnˇlo tragicke  utonutı  
kamarada Mirka Effenbergera. Devadesati kilometrova trasa 
vyjız…ky vedla krasnymi kouty Dubsky ch skal a oproti lonske mu 
rocnıku bylo tentokrat podstatnˇ lepsı  pocası . Zavˇr akce 
probˇhl opˇt v prı jemne m prostredı  restaurace Na Novinˇ 
v Benesovˇ. Bezchybna organizace a podˇkovanı  vsech 
zŠcastnˇny ch pada na hlavu Milana Mysıka. Dıky. 

Zimnı Babyzny 

Horam zdar na vˇzi se zajımavym nazvem Babyzny (o p v̊odu 
nazvu jsme jiz psali v CNs) vyfoukli v lednu Karlu Hofmanovi 
Premek Mirijovsky  s Jindriskou Rehakovou. Jak to okomentoval 
Premek Č  bylo to poprve , kdy se pri vy stupu na pıskovcovou 
vˇz v b̊ec nedotkl skaly. Bylo na nı  tolik upˇchovane ho snˇhu, 
ze si chyty i stupy vytvarel zapıchnutım ruky ci nohy do snˇhu 
na libovolne m mıstˇ®  

Josef prisel mezi lezce  
Mezi gratulanty k Uhrovˇ sedesatce se v Dolnım Zlebu k veceru 
objevil i Jan Josef Palivec. Prijel rovnou z prace, predal Jardovi 
darek, potrasl mu pravicı  a s chutı  si zanotoval spolecnˇ 
s Vencou Storzerem slavnou p ısen “Koupım ti korkaceů®  

Navst… vnost webovy ch stranek vzrostla  
Navstˇvnost oddı lovy ch stranek vy raznˇ vzrostla pote , co tam 
Jirka Kudrnac umıstil prıspˇvek Eiger on line. Podobnˇ narostl 
pocet navstˇvnık  ̊ na strankach LEZCE. Jak nam rekl Jirka 
Sika, ve dnech, kdy kluci (Hroza, Horak) bojovali s neprıznı  
pocası  v Harlinovˇ stˇnˇ na Eigeru, zaznamenal az 500 ctenar̊  
bˇhem jedine ho dne®  

Nadsenı z cesty do Egypta 

Jindriska Rehakova a Premek Mirijovsky  se vratili prımo 
nadsenı  z cesty do Egypta. Vˇtsinu casu vˇnovali potapˇnı  
v Rude m mori a focenı  podmorske  fauny a flory. Premek se 
take  jeden den odhodlanˇ vydal pˇsky pres pousÁ k horam na 
obzoru. Pro obrovske  vedro (prestoze se jednalo o 
nejchladnˇjsı  mˇsıc) se musel po nˇkolika hodinach vratit zpˇt 
na zakladnu. Z vypravy si tak kromˇ neobvykle ho zazitku 
odnesl i nˇkolik puchy r̊  na nohach®  

Adela Mysıkova ve skv… le form…  

Ade la Mysıkova se vratila ve vynikajıcı  formˇ z cyklisticke ho 
soustredˇnı  na Malorce, kde najezdila cca 1000 km. Ze je 
opravdu v lati bylo vidˇt na Mirasovˇ svihu, kdy si i pri 
nejprudsıch stoupanıch chtˇla povıdat se spolujezdci a ani se 
pritom nezady chala®  

Autostopem za lezenım 

Zda se, ze Honza Horacek Horak je k neutahanı . Pozdˇ vecer 
dorazil z neŠspˇsne ho pokusu o severnı  stˇnu Eigeru a jiz rano 
stal na startu Mirasova svihu. Najel ten den v sedle hodnˇ pres 
100 km. Jen chvilku si orazil a tentokrat  autostopem vyrazil do 
slunne  Italie. Podle toho, ze si nechal vytisknout cedulky ARCO, 
se po Eigeru chysta na ponˇkud teplejsı  stˇny®  

Horska koza 

Drsne  hororove  drama z produkce C.A.O. Entertainment se 
konecnˇ dockalo dalsı  kopie. Ta prvnı  z s̊tala poradatel˚m 
festivalu FEHO-HUPO v Praze, kde film zıskal pred dvˇma lety 

prvnı  mısto. Dost mozna jım starsı  nove  adepty lezenı®  

Zmizely vrcholove knihy 

Ze ctyr vrchol  ̊ zmizely v breznu nove  vrcholove  knihy na 
Vrabinci. NechÁ nenechavci ruce upadnou!! L 

V Y R OC I  

D U B E N  2 0 0 2  

  4. dubna  Jindris ka R eha kova  
  5. dubna Dan Ho lzl 
  Adam Cha ra 
10. dubna Jan Bodla k 
11. dubna Adam Los �a k 
12. dubna Vladimır Jirkal 
25. dubna Jirı Kudrna Kudrna c  
26. dubna Lenka Cha rova  
 

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

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   

 

 

 
Zajımava  situace ď poprve  za ctyri roky trva nı   CCAAOO  

NNeewwss se na m nepodarilo ani zdaleka do cısla vtč snat 
vs echny dos le  prıspč vky. A to dokonce ani kdybychom je 

podstatnč  kra tili. Pridali jsme dvč  stra nky, vypustili 
nč ktere  pravidelne  rubriky, ale stejnč  to nestacilo.  

V kos i ovs em nic neskoncı ď uz  teŠ se m˚z ete tč s it na 
kvč tnove  cıslo, kde se cla nky objevı.  

A bude (snad) opč t co cıst! J 
Redakc nı rada CCAAOO  NNeewwss. 

Jirı Cha ra, Jan Hora k, Jirı Kudrna c, Petr Stč pa n 

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  

POZOR! - PRIS TI ODDILOVA SCHÝZE SE BUDE VZHLEDEM K SVATKÝM 
KONAT AZ VE STREDU 15. KVETNA 2002!! V RESTAURACI ZA VETREM 

V DEC INE  S KRABKACH. ZAC ATEK SCHÝZE JE  OD 18:00 HOD.   
PRO C LENY REDAKC NI RADY CCAAOO  NNeewwss OD 17:45 HOD. 

NA PROGRAMU BUDE PRIPRAVA ZAJEZDU DO ALP, VYHODNOCENI  
PROBEHLYCH AKCI, LEZENI A MNOHO DALS IHO. 

TESIM SE NA SETKA NI S VA MI! 
 
 
 

 

Hora m zdar! 


