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v Co nove ho v CAO Dˇcın? 
v President ý  Big Wall 
v Velky  rozhovor s Gerhardem 

Tschunkem 
v Nevydarene  Chamonix 
v Zpra va ze Slovenska 
v Nove  cesty   
v Pozva nky na akce 
v Strıpky 
v a mnohe  dalsıě  
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CCoo  nnoovvee hhoo  vv  CCAAOO  DDˇ̌ccıınn??    
Informace z oddılove ho dá nı. 

Jirı Chara 
Predseda CAO Dˇcın 

 

C e r v e n c o v a  schuzka vysla hloupe 
prave na den upalenı mistra Jana Husa. 
Nemelo smysl ji prekladat, o 
prazdninach je kazdýho dne na 
schuzovanı skoda. Ale seslo se nas deset, 
to jde. Zbytek uz si uzıval nekde na 
horach. 
Potrebnou zavlahu vyprahlych hrdel 
zvladala, jako vzdy s ósmevem na rtech, 

nase mila vrchnı Katerina.   

Program c ervencove schuzky: 
- Nejblizsı sportovnı akce. Sezona je v plným proudu, 

vetsina uz ma v lezeckych planech jasno a mnoho 
jinych akcı o prazdninach nenı. Pokud se najde par 
zajemcu, a pokud termıny nebudou kolidovat se 
zajezdy do hor a skalnıch oblastı, chteli bychom jeste 
stihnout Skalnıho muze (TJ C esky Raj), 
Prachovskou 24 hodinovku (LK Prachov) a 
Chr ibskeho hnádaka. Sami se pokusıme 
zorganizovat avizovanou deseti nebo dvanacti 
hodinovku na kolech. To je asi tak vsechno. 

- Ruzne. Prisla odpove„  od Ing. Wernera Henschela 
ze spravy CHKO LP na nas dopis ze dne 17.6.2005; 
Pavel Kysa Bechyná nechal vytisknout nekolik 
č reprezentac nıch… vytisku novýho doplnenýho 
pruvodce na Ptac ı steny; Slava Krob nam zaslal 
pruvodce na Malý skaly v Tasove; Pavel Zofka nam 
poskytl nekolik paradnıch lezeckych fotografiı 
z LabakuŠ   

Hodne promenlivý poc ası v prvnıch tydnech lýta nahravalo 
spıse pruzkumnym vypravam, nezli samotnýmu lezenı. Co 
mame zpravy, tak se opravdu hodne objevovala ruzna zapadla 
zakoutı: Javorohorska vezic ka, Hrbolec, Velenický skaly, 
Sperlingstein, Popova skala, Chribský hory, Tolstejn, Skaly u 
Rousınova, Skala u Arnultovic aj. 

Podle vseho se darilo ve Francii a neco malo taký v Alpach, 
prestoze ani zde poc ası zatım nenabıdlo delsı obdobı s lepsımi 
podmınkami.   

No a necelý c tyri hodiny pred zac atkem schuze prisla SMS od 
c tverice Petr Jıcha, Jan Jordak, Milan Safarık a Jaroslav Uher: 
čM.A. zdolana…Š  

´́ WWHHEERREE  TTHHEERREE�� SS  LLIIFFEE,,  TTHHEERREE�� SS  CCAAOO  DDCC..  

 
Panorama s uzasnym vrcholem Mont Aiguille v leve  ca sti snımkuš   

UUzz ııvveejjttee  ssii  lleettnnıı  ppoohhooddyy!!!!  
HHoorraamm  zzddaarr!!  

PPrreessiiddeenntt    --    BBiigg    WWaallll  
Velka   stá na  -  Pohled do minulosti. 

Jirı Petrıni Petrık 
Praha 

d y z  jme jeste jezdili do 
Zlebu po zeleznici 

motorakem, ukazoval jsem z okynka 
zvedavcum Presidenta. Kdybychom 
tam te„  zajeli autem, tak jednım 
okem budu koukat na silnici a 
druhym okem budu vyhlızet, kdy se 
konec ne objevı. 

A jak to vsechno vlastne zac alo? 
Dne 7. srpna 1974 Dieter Smejkal, Heinz Skopec a Karl  

Skopec vylezli, na tenkrat bezvyznamnou okrajovou stenu,  
cestu čPrevoznıkuv hnev…. (Asi prijeli prıvozem.) Masiv 
nazvali Titanic, podle podoby mohutnýho lodnıho kylu a na 
vrcholu osadili knızku, stejne tak jako to prvnı udelal na 
Duhový stene v roce 1971 Karel Belina. 

Cesta se najednou stala popularnı, kazdy ji nekolikrat lezl. 
Na dotaz, jaky to je? Se odpovıdalo: čNejhezc ı sedma 
v Labaku…! Karel ale davno tusil dopredu, ze v masivech lze 
udelat nadherný cesty. Drahocenny c as nijak neztracel. Kolem 
svýho bivaku, pod Duhovou vezı, pojmenoval vsechny 
vyznamný okrajový steny (tzv. masivy). 

Ale jeste bych pripomenul, ze slovo bivak, zde byl takovy 
jako konspirac nı vyraz. Ve skutec nosti se jednalo malem o 
horskou chatu, jejız popis si zaslouzı samostatny c lanek. 

Karel razil cesty a osazoval do svych sten knızky. 
V lezeckým svete F1 byl c ervenym monopostem FERRARI . 

Tak se zrodil i President, Karlova nejvetsı okrajova stena Ú 
Big Wall. Ustrednı previsla spara byl jeho jasny smer! 
Konec ne  v lýte 1976 padla Edita na Tyrsovku (VIIIc). A tak se 
jednoho rana ocitl s Vaskem S irlem v jeskyni Big Wall. 

Prvnı kruh ale Karel do svý cesty nezatloukl, uz tam lýta 
byl. Dal ho tam pod jeskyni Jaroslav Budın, nekdy kolem roku 
1969. Karel vybojoval sparu nad jeskynı, nacpal tam mraky 
smyc ek a kdyz mu v previsu doslo, tak ho Vasek do jedný 
dobral. Smyc ka drzela a Karel zavrtal. Za chvıli vola S irl 
nahoru: čCo tam budes davat prvovystupak? Vole, naper tam 
rovnou stabilak! Te„  nenı c as na hrdinstvı!!… 

Jenomze zvuk kladiva, pokud zrovna dole nejede vlak 
s uhlım, je slyset dost daleko. A tak kdyz uz je dılo hotovo, 
z houstı se vynorı Dec ınstı ochranci svatych pravidel c istych. 
Hrısnıci museli slanit a vrcholova komise pokus o prvovystup 
zrusila. Vsechny tri kruhy bratri Weingartlový vytloukli, 
(druhy byl v jeskyni). Karel se prestehoval do Ostrova. Te„  
byla cesta po mnoha letech znovu volna... 

Mysak Mikyska jeste zkousel Karla Vozaba, jestli by do 
toho nesel, ale to uz Zdenek Weingartl dal rychle svuj kruh 
prakticky do stejnýho mısta,  kde ho mel uz drıve Karel. 

Kdyz jsem vyzvıdal, jak to bude dal, tak Zdenek mel 
predstavu, ze da do steny jeste asi tri kruhy. Asi po 15 metrech, 
vzdy nad horizontalnı tmavý pasy (jez se tahnou pres celou 
stenu). 

Dalsı tri roky se nic nedelo. Na jare roku 1980 byli 
nekolikrat Weingartlový s Wolfgangem G l̈lichem v Sasku 
prelýzat Arnoldovi nejtezsı cesty. Jednou jsem byl s nimi pod 

K 
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Sommerwandem (lezli Team Work IXc) a Wolfgang  
nedodrzoval pravidla. Samozrejme tam bylo vıce c umilu a 
nebo v tom bylo jeste neco dalsıho? Nevım. Najednou jsme 
slyseli senzaci: 

čNekdo vylezl Prezidenta!!!… !!! 
Hned jak to slo, jsem se tam bezel podıvat. Pod nastupem 

jsem zıral neverıcne na kratky vysekany napis na skale: Big 
Wall VIIIc... 

Koukam nahoru a nevidım zadny kruh. Sel jsem dal od 
steny, co to slo a zase nikde zadny kruh! Jenom c ista skala. No 
to je bomba! Vubec jsem nic nechapal. 

Az potom jsem slysel, ze ti manıci byli Bernd Arnold a G. 
Lamm. 

 
Nynı po letech je (zasluhou Pavla C ernýho) uz čBudınuv 

kruh… zase zpatky na svým mıste, co byl drıv. A v jeskyni je 
borhak. 

TTaakk  nneekkddyy  AAHHOOJJ  ppoodd  BBiigg  WWaallll!!  

 
Na fotografiıch Luka se Chalupecke ho je Jarda Marsık v dech beroucım 

so lu cesty Big Wall VIIIc v roce 2003. 

GGeerrhhaarrdd  TTsscchhuunnkkoo  
Velky  rozhovor s Gertem Tschunkem. 

Eva Dcera Zapotocka 
C.C.Dubı 

DDookkuudd  bbuudduu  cchhooddiitt  aa  bbuudduu  ddyycchhaatt,,  
ttaakk  bbuudduu  llýýzzttŠŠ  

e r t  Tschunko, (na snımku) 
zakladatel a predseda 

dubskýho oddılu, legenda 
skalnıho i horskýho lezenı, 
byvaly reprezentant 
C eskoslovenský republiky, mistr 
sportu, ale hlavne mily, vlıdny, 
dobrotivy a skromny c lovek se 
smyslem pro humor. 

S touto skvelou osobnostı 
udelat rozhovor byl opravdu 
orısek. Protoze jak vtesnat 
sedmdesat let zivota, který oslavil letos 30. dubna, do par 
odstavcu, kdyz by ze svych zkusenostı mohl vydat knızku? Jak 
zkratit hodinový prıjemný povıdanı a nevynechat nic 
podstatnýho, kdyz týmer, co veta, to perla? No, posu„ te samiŠ   

Tak prvnı otazka, kterou jsi jiste  hned na uvod c ekal. Kdo 
te  pr ivedl k lezenı? Kolik ti bylo let, kdyz  jsi lezl v˚bec poprvš, 
kde to bylo, jaka cesta? 

U nas vlastne lezenı bylo trosku v rodine. Jak otec, ktery 
pochazı z Rakouska, tak i stryc, chodili po horach. Dokonce i 
lezli, ale ne moc, spıs vystupovali na hory. Takze uz ve trech 
letech jsem byl naprıklad na Borni. A v osmi, devıti uz jsem 
mel vlastne svoje prvnı alpsky vrcholy. Potom me jednou 
vytahl kamarad do Ostrova na takovou c trnactidennı 
studentskou dovolenou a samozrejme pro nas bylo atraktivnı 
videt tam lezce, tenkrat jich bylo par. A vzdycky kdyz jsme 
nejakýho videli, tak jsme rychle utıkali a dıvali se. Jinak jsme 
taky zkouseli, samozrejme.  

Jednou ke mne prisel 
jeden z tech lezcu a rekl, 
jestli to nechci zkusit. 
Rıkam, ze jo, tak me 
zahnal na Umınence v 
Rajci. A hned moje druha 
cesta byla sedma, ze ktery 
jsem pochopitelne nejmın  
trikrat, nebo c tyrikrat 
vypadl, ale to mne nijak 
nevadilo. To bylo na 
Mravenc ı, tak tam to nenı 
ani tak velky umenı 
vypadnout. No, ale uz 
jsem u toho zustal. Po 
vojne za mnou prisel 
jeden kolega tady 
z Hrobu, Kubinec a zeptal 
se mne, jestli chci jet do Tater. No, tak tım vlastne zac alo to 
moje horolezectvı. Stanovali jsme u Zabıch ples, tenkrat se tam 
jeste mohlo, udelali par peknych vystupu. Pak, kdyz jsem se 
vratil, pıskovce, Tatry, zimnı Tatry, no, a tak se to porad 
stupnovalo. A jelikoz jsem to mel asi v krvi, tak uz jsem u toho 
zustal. To byly moje zac atky. Uplne jednoduchy. 

G 
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Jakš bylo lezenı tenkrat? Jak se dıvas na souc asny vyvoj 
lezenı?  

Ja jsem jeste zapadl na konec ty ýry, kdy se navazovalo do 
pasu nebo pres prsa, lezlo se bos anebo v keckach. Kecky 
ovsem c ınský, ktery mely penovku a v tom se lezlo docela 
dobre. Vzdycky za par cest se musely vyhodit, ale lezlo se 
v nich docela dobre.  

Nemeli jsme zadnou vyzbroj. Mel jsem jednu zeleznou 
hasic skou karabinu, jednu smyc ku, kterou jsem nasel ve 
skalach a 20 metru lana. To nebylo moc na ty pıskovce, takze 
se treba stalo, ze jsme vylezli na Neubertovu vez, ktera tenkrat 
jeste stala a byla jedna z nejvyssıch v Tisý. No, a pri slanovanı 
nam nestac ilo lano, takze jsme viseli v pulce. S li kolem lezci a 
vlastne nasŠ  ne, ze bysme se nedostali dolu, tam byl jeste 
jeden stenovej kruh, takze se dalo slanit pres nejŠ  ale proste 
nas vzali do party a pomohli namŠ  

V tom zac atku bylo vlastne hlavnı devizou nespadnout. 
Kazdej pad znamenal zranenı a byly to tezky pady, protoze uz 
jenom tım, ze se lano zadrhlo kolem prsou, vznikalo tady 
nebezpec ı uskrcenı pri delsım visu. No, a lana byly taky dost 
tuhy, takze ten trh byl mohutnej. Vetsinou byl zranen i 
spolulezec, ktery jistil.  

 
Gerhard Tschunko, Severnı cesta na Slona v Tise , rok 1961. 

Vım, ze jednou Wila KubinecŠ  Lezli jsme nejakou ódolku 
na Prochazkovou stenu a on se tesne pod druhym kruhem 
neudrzel a spadnul, coz uz bylo takovych dobrych deset metru 
nad kruhem, takze sel opravdu az dolu. Ja jsem sedel u kruhu a 
mne to vrazilo ruku óplne do kruhu. Udrzel jsem ho, nic se 
nam nestalo, akorat jsme byli trosku orvany. Ja mel zlomeny 

zapestı, on nejaky zebra, ale jinak jsme prezili. To chci jenom 
dokumentovat, ze kazdej pad byl velice nebezpec nej. V tom je 
ten obrovskej rozdıl proti dnesku, kdy sedaky dovolı i treba 
odskoc it si v tezkych mıstech a pokud je ten pad kontrolovany, 
tak se c loveku vlastne nemuze moc stat. Jistenı od spolulezce 
pres ruzný osmy nebo jiný prıpravky je natolik bezpec ny, ze 
treba i slaba nebo lehka zena muze udrzet tezkyho lezce. Pri 
urc itym nacviku samozrejme. To je ten podstatny rozdıl. A 
samozrejme i ve vybavenı, myslım tım lana, lehký karabiny, 
tenký smyc ky, který drıv vubec nebyly, takze se nedalo jistit 
v tech nejjemnejsıch sparkach. A samozrejme lezec ky. 
Lezec ky zpusobily óplnou revoluci v pıskovcovým lezenı, ale i 
v lezenı vubec, protoze jejich schopnost drzet na skale jako 
prilepený dovoluje lýzt cesty, na ktery drıv nebylo mozno ani 
pomyslet.  

Samozrejme  pıskovcový lezenı je v souc asný dobe hlavne 
o lezenı. O ceste jako takový, nikoliv o dobyvanı vrcholu. 
V tom je dalsı hlavnı rozdıl. Vrchol uz nenı ten nejdulezitejsı 
cıl, proto se taky delaj cesty treba na masivy. Kdyz jme s tım 
tenkrat zac ınali my, byli jsme za to ruznym zpusobem 
osoc ovani, ze porusujeme to zakladnı pravidlo pıskovcovýho 
lezenı jako ze vrchol je hlavnı cıl. Ale my jsme s tım presto 
zac ali, viz treba cesta stredem steny na Ostrovskou stenu nebo 
Netopyrı stena. Zac ali jsme tyhlety velky steny lýzt a to je 
prave to, c ım se lezenı vyvıjı. 

Tenhle trend pomalu prechazı i do vysokych hor, ale tam 
jeste c asto vrchol zustava hlavnım cılem. I kdyz uz pred lety 
skvely anglicky lezec Chris Bonnington, kdyz vylez jenom na 
rameno v Chamonix, tak se ho ptali, proc  nesel dal az na 
vrchol, kdyz to mel jenom par set metru, a on odpovedel: ,Ne, 
cesta stenou byla dokonc ena, cesta je muj cıl.ť A to bylo pred 
triceti lety! Proste radost je to vlastnı lezenı. Radost z pohybu, 
radost z toho dostat se nekam nahoru, z pohybu co nejprımejsı 
cestou. To byl asi ten hlavnı vyvoj v lezenı.  

A kdyz porad jeste chodım lýzt, samozrejme podle ty stary 
skoly, tak vidım nekterý trendy, ktery ovsem jsou i spatny. 
Cılem je sice vylýzt cestu, ale nektery lezci majı tendenci 
vylýzt ji za kazdou cenu. To znamena, ze napred si ji 
prozkoumajı a treba se i odjistı ze shora, coz by nebylo tak 
spatný, ponevadz druholezec je stejne jisten zrovna tak, ze jo. 
Ale drıv to bylo podle pravidel proste nemyslitelný.…  

Co te  pr ivedlo k de lanı cest? Ktery prvovystup byl tv˚j 
prvnı a kolik jich bylo asi celkem? 

Byla doba, kdy vlastne uz bylo na spadnutı, ze ty starı lezci 
skonc ı. Bylo tady najednou volný pole pusobnosti, takze my, 
jako novejsı generace, jsme se do toho pustili a zac ali jsme lýzt 
nekterý steny, který jeste nebyly slezeny. ObzvlasÍ v nası 
domacı oblasti, c ımz myslım Sasky Svycarsko, Tisou, Rajec, 
Ostrov a samozrejme i Maxic ky, Dolnı Zleb a dalsı. Protoze 
jsme delali nekterý cesty i treba v C eským Raji a podobne. 
Tech prvovystupuŠ  ja nevım, kolik jich bylo. Jednou jsem to 
tak zhruba poc ıtal a tech lepsıch bylo asi dvaaosmdesat. Ale to 
poc ıtam i nektery prvovystupy mimo pıskovcový oblasti. 

Kterš svš cesty si vazıs nejvıc a proc ? Ktery z tvych 
prvovystup˚ ti ude lal nejve tsı radost? 

Nejvetsı radost? Nejvetsı radost c lovek mel vzdycky z toho 
vystupu, ktery udelal, prestoze ostatnı na nem treba ztroskotali 
nebo podobne. Ale pamatuji se na jeden prvovystup, ktery byl 
vynikajıcı, myslım na tu dobu. Bylo to na malou Tovarnı vez v 
Ostrove. Tam byla hladka severozapadnı stena. Do tý doby tam 
byly nejaký pokusy, ale vsechny ztroskotaly vlastne hned ve 
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spodnı c asti. My jsme to, samozrejme po delsı prıprave, vylezli 
na jeden zatah s jednım kruhem a dodnes ta cesta patrı k 
takovym tem tezsım. Ja na tu cestu vzpomınam proto, protoze 
jsem jı nazval Kosmickou cestu, a to proc Š  Protoze v den, kdy 
jsem jı vylezl, pristali Americ aný na mesıci.  

Dalsı, na kterou rad vzpomınam, byla cesta na Plotnovou 
vez, Previsla revue, ktera je dneska hodnocena jako tezka 
osma, a tu jsem vylez ve dvaapadesati letech, jako muj 
poslednı prvovystup týto obtıznosti.  

 
Gerhard Tschunko, Tunelova  vˇz v Tise , rok 1964. 

Jinak mam rad vsechny cesty, ktery jsem lezl, a vzdycky 
jsem z nich mel radost. Hlavne jsme meli radost z toho, kdyz se 
ty cesty potom opakovaly, kdyz se lezly. A kdyz pak ti lidý, 
kterı to lezli, a uz bylo jedno, jestli to byla cesta za c tyri, za pet 
nebo za sedm, rekli: ,Ano, to je krasna cesta, na ty jsem si 
pekne zalezl.ť Z toho mam jeste i te„  velkou radost. 

Jak dlouho uz  funguje dubsky oddıl? Co te  vedlo k jeho 
zaloz enı, bylo to snadnš? Vyslo vsechno dle tvych pr edstav? 

Zac al jsem tehdy chodit do skal se znamyma klukama, 
z mýho okolı. To byli vlastne tenkrat jeste c lenový skautskyho 
oddılu a meli zajem jet do skal, tak jsem s nimi parkrat jel. 
Nekolik jich u lezenı zustalo a lezou dodnes. A abychom do 
vrcholovych knızek nepsali vzdycky jen jmýna, tak jsme si 
vymysleli Climbing Club Dubı (C.C. Dubı). Tak jsme si rekli, 
ze kdyz uz to tak pıseme, tak ten oddıl i zalozıme. Napred to 
byl vlastne takovy volny spolek, ktery nemel ambice byt 
oddılem. Jenze potom pribyli dalsı lidi a tehdy jsme si rekli, ze 
by jsme mohli v Dubı vytvorit maly, ale kvalitnı horolezecky 
oddıl. V dnesnı dobe ten oddıl, myslım, funguje dosti slusne. 
Ale hlavne, jsou tam vetsinou lidi, kterı opravdu lezou. To 
znamena, ze tam nejsou zadnı statisti. Jsou tam vsichni, kterı 
majı zajem o skaly nebo o hory. 

Vım o tobe  z e jsi byl v reprezentació  Jak to tehdy bylo a 
jaka byla tvoje prvnı vyprava do hor? 

Reprezentace byla tehdy snazenım kazdýho horolezce. 
Mluvım o horolezcıch, to znamena, ze do reprezentace se 
mohli dostat pouze lezci, kterı meli nejakou vykonnost ve 
velehorach. Tehdy to bylo rozdeleny tak, ze byly kraje a u 
kraju byla krajska reprezentac nı druzstva. Do tech byli vybıranı 
skvelı lezci. Ti jezdili na soustredenı a z nich se potom vybırali 
lidi do reprezentace. Jak jsem se tam dostal ja? No, byl jsem na 
Kavkaze, kde jsme udelali na tehdejsı dobu dost pekný 
vystupy. Na zaklade toho jsem byl vzat do reprezentace, ve 
ktery jsem byl devet let. Nebylo to jednoduchý, protoze se 
musely plnit urc itý limity. Jenom treba pro ilustraci, muselo se 
tydne nalýzt nejmýne sest set vyskovych metru na pısku, coz je 
opravdu hodne. Kdyz si predstavıte, ze jedna vez ma v prumeru 
dvacet metru, tak se muselo lýzt týmer denneŠ  

A co jste ude lali za vystupy na tom Kavkaze? 
Jo, na Kavkaze. Ono to s temi zajezdy na Kavkaz bylo 

trosku osemetný. Vım o nekolika prıpadech, kdy kluci byli 
otravenı, protoze tehdejsı regule sovetskýho horolezectvı 
nedovolovaly samostatny vystupy. To znamena, ze oni prisli na 
Kavkaz, museli se zaradit do tabora, do zivota v tom tabore, 
museli projıt zakladnım vycvikem na ledovci, uc it se jistenı, 
coz vlastne pro kluky, kterı uz meli neco za sebou, bylo 
zbytec ny. A teprve na zaver jim dovolili nejaky chodecky 
vystup na nejaky vrchol. My jsme se ale do toho taborovýho 
denı nechteli zaradit. Byly s tım dost problýmy. Treba jsme 
zasadne odmıtali chodit na rozcvic ky, protoze jsme rıkali, ze 
jsme prisli lýzt, a ne cvic it, noŠ  Tak to byl takovy nas prvnı 
stret zajmu a to by nam byli jeste odpustili. Potom tam meli v 
centralnım kuloaru takovou cvic nou stenu, na kterou kazdy 
musel vylýzt s jistenım ze shora. Bylo to velice zabavny se 
podıvat na dıvky z Ukrajiny nebo odnekud, jak se tam poprvý 
pokousejı lýzt. Ale ty lidi tam meli pobyt zdarma, meli o to 
zajem, takze to pro ne bylo na tehdejsı dobu vynikajıcı. No, my 
jsme k ty skale prisli, videli jsme, ze ty cesty jsou pomerne 
jednoduchy, tak jsme je prelezli vsechny a rekli jim, aÍ nam uz 
dajı s cvic nym lezenım pokoj.  

My jsme jim potom ukazali nasi vyzbroj, ktera uz byla 
orientovana na zapadnı techniku, takze se Rusaci dost divili. 
Oni tehdy provadeli jiny zpusob vystupu. Oni sli treba na 
vystup tak, ze v druzstvu byli dva skvely lezci, a to meli 
vynikajıcı lezce, to klobouk dolu, a ti dva lezci vlastne vedli 
celou tu cestu a za nimi se tahla dlouha snura patnacti nebo 
dvaceti lidı, takzvanych nosic u. Ty proste nesli material, lana, 
ty jenom dupali nahoru, tezka mısta splhali po lanech a takhle 
se ty cesty tenkrat dobyvaly. Oni taky cesty lezli podstatne vıc 
dnı, protoze cesta byla hodnocena podle toho, jak dlouho se 
leze. Takze odlezli treba jen tri sta metru, zabivakovali a dalsı 
den zase tri sta metru. Podle toho byli hodnoceni.  

My jsme na Kavkaz prinesli zapadnı zpusob lezenı. To 
znamena dvojka nebo trojka si vezme veci na par dnı, vyrazı, 
vyleze a vratı se, coz pro ne tenkrat bylo nepredstavitelný. Ale 
my jsme to takhle delali. Samozrejme jsme s tım meli 
problýmy, protoze jsme si museli nechavat schvalovat vrcholy.  

Mym prvnım kavkazskym vrcholem byla big wall na Pik 
Volnoj Ispanije ze severu stredem steny k vrcholu. Byla to 
pekna c tyrtisıcovka, tak jsme na nı vyrazili a za tri dny jsme jı 
proste vylezli a slezli, coz bylo dobry. No, a te„  se jednalo o 
dalsı cıl. Mym cılem na Kavkaze byla porad Usba, protoze to 
je takovy mıstnı symbol horolezectvı, neco podobnýho jako je 
v Alpach Matterhorn. Usba je dvouvrcholova a ma obrovský 
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steny. Vysky tech sten jsou kolem 1800 - 2000 metru. Hlavnı 
vrchol je 4700 m n.m. a jenom sestup je týmer trıkilometrova 
stena. Mezi nejtezsı tehdy patril takzvany traverz jiznı steny. 
To je vystup severnı stenou a vystup jiznı stenou. My jsme to 
chteli vylýzt a sli jsme tedy za vedoucım toho tabora, aby nam 
to povolil. Jednali o tom tri dny. Az potom jedenŠ  to si 
pamatuji jako dneskaŠ  byl to Litevec, nejaky Smirnhof, 
bouchl do stolu a rekl: ,Kdyz chtej, tak aÍ jdou.ť A bylo 
rozhodnuto. Sbalili jsme si veci a sli na tóru. No, a tu Usbu 
jsme za sest dnı prelezli. Sestoupili jsme do Svanýtie a pres 
sedlo Bec o zase sestoupili zpatky. Pak jsme se museli 
samozrejme podrıdit takovýmu tomu obradu vıtanı s kytkami a 
tım vsım. No, ale to uz to bylo jednodussı.  

Druhy vaznejsı zajezd byl potom jeste na centralnı Kavkaz. 
Lezli jsme Preduch, Ulantauch a takový podobný veci, ale 
vzdycky uz po znamych cestach.  

Teprve pri tretım zajezdu na Bezengy, coz je nejvyssı c ast, 
slo o extrýmnı vystupy. Bezengsky hreben je pres 5000 m 
vysoky a panujı tam podobný podmınky jako v Himalajıch. 
Protoze je to blızko more, tak tam ve vysi kolem 5000 m jsou 
stejný podmınky jako v Himalajıch kolem 7000 m. Potvrdili to 
i Himalajci, se kterymi jsem se tam setkal, treba s Hillarym 
nebo s Huntem ale i s ostatnımi, ze dychanı je tam podstatne 
naroc nejsı. Tam uz jsme jeli s jinymi cıli.  

Dostal jsem se do skvelý party Ludvy Zahoranskýho a 
Juraje Puchyvıta. Zahoransky, kterýho povazuji za jednoho z 
nejlepsıch c eskych lezcu vubec, byl z Moravy a Juraj Puchyvıt, 
zvany Pucr, takova zvlastnı postava tatranskýho lezenı, byl 
extrýmnım lezcem ve skale v Tatrach. Vytvorili jsme spolec ne 
trojku, ktera byla idealnı. Zahoransky byl myslitel, co se tyka 
cest, Pucr, ten prelezl proste kazdou skalnı stenu, na kterou 
jsme ho pustili a ja jsem byl zase dobry v ledu. Po dvou 
aklimatizac nıch vystupech jsme se pustili do severnı steny 
Kostantau, ktera merı 1800 m a je siroka 4 km. Nebyla v nı 
jedina cesta. A vlastne po prıprave, to znamena po dvoudennım 
vystupu ledovcem, jsme ji za tri dny prelezli. Tam skutec ne slo 
o extrýmnı skalne-ledovy vystup na vrchol pres 5000 m. Tu 
cestu jsme nazvali C eska cesta. Dosud ma pouze jeden prelez 
od nejakych ruskych lezcu.  

Po jednom aklimatizac nım vystupu jsme se zase museli 
pripravit na dalsı cestu. Tentokrat jsme se pustili do steny 
Bezingy. Stena Bezingy je obrovska sestnactikilometrova stena 
vysoka asi 2000 m a tam jsou obrovský ledo-skalnı steny. 
Obtıznost spoc ıva v jejı nebezpec nosti, protoze Kavkaz je 
hodne na jihu a do severnıch sten svıtı v nekterych c astech dne, 
hlavne pri zapadu, slunce. A tım uvolnuje obrovský mnozstvı 
visıcıho ledu, ktery je tam v tech stenach nashromazden. Ludva 
Zahoransky mel takovou ideu pustit se do severnı steny Schary. 
Schara je v tý oblasti nejvyssı vrchol, 5200 m. A ta stena merı 
2 km. Pred nami se tam pokouseli lýzt polstı lezci. Podle nasich 
zprav to byly tri party, ani jedna z nich se nevratila. Kazda 
skonc ila na tom, ze je proste srazila lavina v centralnım 
kuloaru, kterym se zac ınalo do tý steny nastupovat. Nasi 
vynikajıcı horolezci, C ernık s kolegou, do toho nastoupili taky 
a hned prvnı den je zase srazila lavina, takze zustali pod 
stenou. My jsme nastoupili na zakladnı ledovec a tam 
vybudovali tabor, ve kterym jsme c ekali na poc ası týmer cely 
tyden. Prosekali jsme si cestu ledem k vlastnımu nastupu. A 
narozdıl od ostatnıch vyprav jsme zac ali stredem ty steny 
previslymi skalami. To nas vlastne i chranilo pred lavinami, 
ktery by mohly byt nad nami. Tım, ze jsme meli s sebou Pucra, 
tak jsme to vlastne prelezli a prvnı den jsme bivakovali na 
takzvaný ,zehlic ceť, coz byla takova rovnejsı plocha ve stene. 

Porad nad nami byla ledova stena. Ale poc ası nam pralo, 
nebylo óplne slunec no, nebyla zas tak velka zima, takovy 
idealnı poc ası, takze druhy den jsme dolezli az k ledový stene, 
ktera je kolma az previsla o vysce asi tak 200 metru, ktera se 
musı prekonavat ledovcovou technikou. To nam trvalo týmer 
cely den, strıdali jsme se. Pak teda jeste jeden bivak, na kterym 
uz jsme vystrelili zelenou raketu. To bylo jediny, co jsme meli 
pro dorozumıvanı, protoze jak nasi, tak Rusaci nas samozrejme 
dole sledovali. Ty noci byly kruty, protoze jsme nemeli moc co 
jıst, ponevadz jsme sli óplne na lehko, coz pro ruský lezce bylo 
nepredstavitelný. Meli jsme akorat keksy, c okoladu a takzvany 
rusky suseny salam, ktery se spıs dal pouzıt k zatloukanı skob 
nez k jıdlu. Tretı den jsme vylezli na vrchol. Jenom pro 
zajımavost, Rusaci to meli naplanovany na deset az dvanact 
dnı. Sestoupili jsme bez vetsıch potızıch, ale tady musım 
podekovat kamaradum z nası party, Kluvankovi a dalsım, kterı 
nam sestup vlastne pripravili, ponevadz my uz jsme na tom 
byli s fyzic kou dost bıdne, meli omrzly nohy a podobne. Byla 
to vlastne ukazka skvelýho kamaradstvı. Takovou tu slavu z tý 
cesty jsme meli my, ale oni k tomu urc itym zpusobem prispeli 
a za to jim dodnes vyslovuji dık. 

Za tuhle cestu jsme potom dostali z óstrednıho vyboru 
lezeckýho sportu zlatou medaili za nejlepsı vykon roku. No, a 
vlastne za tyhlety vystupy jsem potom dostal v C eskoslovensku 
mistra sportu. 

 
Kapucınske  ska ly 

Jakš dalsı hory jsi jeste  zdolal? Kam ses jeste  v zahranic ı 
dostal? 

No, tech hor bylo hodne. My se potom soustredili na Alpy a 
samozrejme jsme se snazili lýzt i takový ty vyznac ný steny jako 
je severnı stena Matterhornu, severnı stena Eigeru, severnı 
stena Cimy, vychodnı stena Monte Rosy apod. Nekterý se 
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povedly, nekterý nepovedly. Povedly se nam treba skvelý cesty 
v Chamomix, a to v zimnım obdobı prelýzt vynikajıcı sestkový 
steny. Taky jsme udelali v zimnım obdobı tak trosku 
prvovystup na Mont Blanc, a to severnı cestou, takze i tam se 
nam celkem darilo.  

Pak jsme dostali takovou myslenku udelat si nejakou 
expedici. Ovsem v tehdejsı dobe treba Himalaje, který by nas 
lakaly a na ktery by jsme meli fyzicky, nebylo mozno provýst. 
To prosteŠ  na to doba nebyla. Tak jsme se spojili se znamymi 
z venku a udelali expedici na Spicberky. Tam se nekterý 
vypravy dostaly uz drıv. Rok nebo dva jsme to pripravovali. 
Pak jsme tam jeli, vsechno jsme si tahli na zadech nebo na 
sanıch do vnitrozemı. Udelali jsme tam dvanact prvovystupu, z 
toho deset jako vubec prvnı vystupy na hory, který tam byly. 
Zmapovali jsme velkou Severnı zemi, nasli jsme cestu na 
severnı c ast ostrova. To byl vlastne takovy topograficky ókol 
od norskýho polarnıho óstavu. Potrebovali, aby nekdo prorazil 
cestu na sever pro rybare, kterı zamrznou v Severnım oceanu a 
nemuzou se dostat zpatky, protoze ani cesta helikoptýrou nenı 
vzdycky mozna, obzvlasÍ ne v zimnım obdobı kvuli vetrum a 
tak.  

Dalsı nası expedicı bylo pohranic ı Turecka a Iraku, nebo 
IranuŠ  tam v tom trojóhelnıku. Jsou tam hory vysoký kolem 
4000 m. Kalgos, Kundzum a tak dale. Tam jsme byli prvnı 
Evropani vubec, kterı se pokouseli o nejaký vrcholy. Slezli 
jsme tam asi devet vrcholu po peknych cestach. Expedice 
trvala asi tri mesıce. Jeli jsme autem az tam a zase zpatky. Uz 
ta cesta byla dobrodruzna a takhle jsme udelali i prvovystupy v 
mýne znamych zahranic nıch horach. 

Zaz il jsi v horach zaz itek, kdy ti slo o z ivot? 
No, o zivot. Ono v horach, nerıkam, ze jde o zivot porad, 

ale nekolikrat se stalo, ze jsem mel, jak se rıka, na kahanku. 
Jednou to bylo v severnı stene Matterhornu, kdy nas chytla 
boure a my jsme uz mysleli, ze se z toho nedostaneme. Jen 
dıky vytrvalosti jsme nakonec z tý steny dokazali slanit. Tam 
opravdu slo o to proste vydrzet v tom mrazu, v tý bouri a 
nezkolabovat, protoze byl velky mraz, velky vıtr a to opravdu 
c loveku bere sılu. A kdyz tam jste tri, c tyri, pet dnı, tak uz 
potom jsou reakce pri lezenı velice pochybný.  

No, a potom jsem samozrejme spadl i s lavinou. Nejtezsı 
byla ve vychodnı stene S iroký veze, v zimnım obdobı. Zac ali 
jsme docela dobre. Vychodnı stena nebyl velky problým. Lezli 
jsme ve c tyrech, ve dvou dvojkach. Ja jsem lezl s 
reprezentac nım trenýrem Kubankem a za mnou lezli dva 
Liberec aci, skvely lezci, vynikajıcı lezci na tehdejsı dobu. Ja 
jsem lezl vepredu a pri prelýzanı snehový plotny se utrhlo 
snehový pole a smetlo nas. Kluvanek mel dobrý skoby a mel 
lano omotaný jeste kolem balvanu, ktery tam vyc nıval. Lano se 
nastestı nepretrhlo, takze jsem po sedmdesatimetrovým padu 
pristal týmer bez ójmy. Jenze dva kolegový, kterı byli pod 
nami, tak ty to strhlo a zaplatili za to zivotem. 

Nebo jsme jednou ve c tyrech vystupovali takzvanym 
C ervenym zlebem za celkem bezpec nych podmınek a z boc nı 
strany se utrhla lavina, ktera se nejakym zpusobem svezla do 
toho hlavnıho zlebu a vymetla nas. V lavine jsme jeli dolu asi 
400 - 500 metru, ale nastestı se lavina rozlila do sirokýho pole, 
takze jsme se z toho mohli vyhrabat. A celkem az na nejaký 
zranenı jako sok, zlomeny zebra, rameno nebo trzny rany jsme 
vsichni c tyri vyvazli vlastne v pohode. Byl to takzvany 
,prvosjezd C ervenym zlebemť. Trosku rychlejsı, nez jsem si 
predstavoval. (smıch) 

Me l jsi nekdy ne jaky horolezecky vzor? 
Samozrejme jsem mel horolezecky vzor. Dokonce dva. 

Jednak u nas to byl Radovan Kuchar, kterýho porad povazuji 
za jednoho z nejlepsıch c eskoslovenskych lezcu. Byl opravdu 
skvelym lezcem i skvelym c lovekem. Lezl vyborne na pısku i 
ve velehorach. A druhym mym vzorem byl Walter Bonatti. 
Bonatti byl italsky lezec, ktery byl uz trosku takovy 
modernejsı. Delal treba prvovystupy v zime na vapne v 
Dolomitech, coz bylo zvlastnı. Ale propagoval i takzvaný 
solovystupy. Vystoupil naprıklad sam novou cestou severnı 
stenou Matterhornu. Pokousel se i o jiný vystupy solo, coz bylo 
tehdy odsuzovano, ale pro nas to byl vzor a taky jsme se ho 
pokouseli nasledovat, coz se nekdy i povedlo.  

Jakš solovystupy se ti povedly? 
Solovystupy v Alpach. Treba jsem vystoupil solo 

Palaviciniho zlebem na Glossglockner. Nebo severnı stenou na 
Glumpachelhorn. Byly to hlavne ledový steny, kde je to mozný. 
Kdyz se c lovek cıtı v ledu jisty, tak muze podobný steny 
vystoupit, protoze jistenı na ledu je stejne takový dost pofidýrnı 
a je to spıs zajistenı druholezce nez prvolezce. I kdyz v 
souc asny dobe jsou uz jistıcı prostredky podstatne lepsı, nez 
byly drıv. Pokouseli jsme se solovat i na pısku i v Tatrach. 
Opakovali jsme solo tezký vystupy, který jsme drıv lezli ve 
dvojici a tak. C asy vystupu byly potom skvely, ponevadz se 
nemuselo dobırat, nic, takze cesty, ktery jsme treba v Tatrach 
vylezli ve dvou za sest hodin, tak se solo prelezly za hodinu a 
podobne. Byla k tomu zapotrebı urc ita technika, znalost 
sebejistenı a samozrejme i urc ita drzost a troufalost. Nechci rıct 
odvaha, ale spıs takovy ten tlak neco prekonat sam.  

Ve skalach samozrejme c lovek 
obc as spadnul, ale ty pady vetsinou 
skonc ily dobre, az na jeden, ktery 
jsem mel na Palave. Utrhlo se se 
mnou jedno zebro, a protoze jsem 
mel velice spatný jistenı, nebo 
týmer zadný, tak jsem spadnul asi 
25 metru dolu az na zem. Byl jsem 
dost potluc enej. Mel jsem 
komplikovany zlomeniny nohou, 
rukou, zeber, hlavy. V nemocnici 
jsem si polezel pul roku. No, a od 
tý doby mam levou nohu trosku 

chromou, ale zase cıtım, kdy se blızı spatny poc ası. 

Jakš oblasti  ti nejvıce pr irostly k srdci? 
Samozrejme to jsou nase domacı oblasti, kde jsem vzdycky 

spokojenej a kde se cıtım jako doma. Jinak mam rad vsechny 
skaly a hory. Z hor snad nejradsi O ztalský Alpy. Jednak ze tam 
jsou moje koreny, protoze rodic e odtamtud pochazejı, a jednak 
ze to jsou pekný hory, ledovcový. I kdyz poslednı dobou ledy i 
tam ubyvajı a uz to nenı tak jako drıv, presto tam jezdım rad. V 
zahranic ı ty hory jsou pekny. Dolomity jsou nadherny, 
ChamonixŠ  Drıv jsme nejradeji jezdili do Tater, coz poslednı 
dobou uz nenı takovou modou, ale tenkrat to byly vlastne 
jediny velehory, který se daly dosahnout jednoduse. Tatry jsou 
fantasticky, jsou to vlastne nejsevernejsı velehory. Jsou takový 
malý, kapesnı, ale kdyz se musı slapat nahoru, tak jsou tedy 
velky dost. A je tam fantasticky lezenı po skale. 

Mas ne jakš z ivotnı motto? 
Ja osobne jsem si jednou rekl, ze me to lezenı bavı proste 

natolik, ze polezu, i kdybych mel lýzt jednic ky. A i v dobe, kdy 
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jsem lezl nejtezsı cesty, jsem nikdy nerekl, ze nejaka cesta nic 
nenı, je zbytec na nebo takhle. Kazda cesta je krasna, kazda 
cesta vede na vrchol, kazda cesta zanecha v c loveku nejaky 
zazitek a za tım zazitkem my vlastne do tech hor nebo skal 
chodıme. Nejenom pro to vlastnı lezenı, ale pro souzitı s 
kamarady, se spolulezci, kdy nekdy je legrace, nekdy je to 
vaznejsı, proste podle stavu toho lezenı. Ale vzdycky by v tech 
skalach nebo v tech horach mel zustavat takovy duch tech 
prvnıch pionyru, ktery sli do skal s urc itymi idejemi. A meli by 
si i ti spic kovı souc asnı lezci, kterı treba povazujı pıskovcový 
skaly jenom za lezenı cvic ný, jednou vec er vylýzt na ten vrchol 
a podıvat se do krajiny. Ono to totiz k tomu lezenı taky patrı. 
Ta krajina i ty skaly majı urc ity vliv na lidskou dusi a vzdycky 
na nı pusobı velmi kladne. Pokud jsem s nekym takhle vec er 
dolezl na vrchol, tak to v kazdym z nas urc ite zanechalo do 
dalsı etapy zivota urc ity vliv. Stava se dokonce to, ze ten lezec 
je potom lepsım c lovekem. A k tomu ho ty skaly nebo hory 
majı vychovat. 

Co bys chte l vzkazat dnesnım lezc˚m? 
Ja bych jim pral, aby neustavali v hledanı novych moznostı  

a novych cest a aby byli trosku mýne sobec tı a nechali jeste 
nejaký cesty tem budoucım generacım, protoze prijdou po nas 
dalsı a dalsı lezci. A aby cesty, který delajı, delali tak, aby 
mohli rıct, tuhle cestu jsem udelal, na tuhle cestu jsem hrdej. 

Me l jsi v z ivote  ne jaky sen a podar ilo se ti ho splnit? A 
mas jeste  ne jakš lezeckš plany do budoucna? 

Plany do budoucna? (smıch) Plany do budoucna uz moc 
nejsou. V sedmdesati se plany do budoucna uz moc nedelajı.  

Ale mam jedinej sen. Lýzt tak dlouho, jak jen to bude 
mozný. Dokud budu chodit a budu dychat, tak budu lýzt. Az to 
jednou nepujde, tak budu velice nesÍastny. Zatım jsem si to 
zarıdil tak, ze jsem chodil s mladyma klukama lýzt, ukazoval 
jsem jim ty skaly a nekdy i tahal nahoru. No, a te„  se to 
obratilo. Mam ty kluky natolik vycvic eny, ze te„  obc as tahajı 
oni me. A tak to ma byt, tak by to v zivote melo choditŠ  

 
Gerhard Tschunko prijıma  gratulaceš  

- - - - - 

DDoouuffaammee,,  zz ee  nnaass  GGeerrtt  TTsscchhuunnkkoo  ssvvyymm  ssvvee ttlleemm,,  kktteerršš  
kkoolleemm  sseebbee  rroozzddaavvaa,,  aa  llaasskkoouu  kkee  sskkaallaamm,,  kktteerroouu  vv  nnaass  

pprroobboouuzzıı,,  bbuuddee  ttee ssiitt  jjeessttee   ddlloouuhhoo..  
TTıımmttoo  mmuu  pprr eejjii  ddooddaatteecc nnee   zzaa  cceellyy  ooddddııll  CC..CC..  DDuubbıı  aa  

uurrcc iittee   ii  zzaa  ddeessııttkkyy  ddaallssııcchh  lliiddıı  vvssee  nneejjlleeppssıı  kk  
nnaarroozzeenniinnaamm,,  hhooddnnee   ssttee ssttıı,,  mmoocc  mmoocc  zzddrraavvıı  aa  hhllaavvnnee   

ddlloouuhhaa  lleezzeecckkaa  llššttaaóó  

  

ZZpprraavvaa  zzee  SSlloovveennsskkaa  
Pozdravujem úa z vy chodu. Mali sme tu stretnutie star y ch 
lezcov v Manınskej u zine a tak som sa zminoval o tvojom 
casopise CAO News a ze bude maú Gert Tschunko 70. Zhodli 
sme sa starı pa ni, Ivan Galfy, Ivan Kluvanek, Ivan Bajo a ja , 
ze by sme mu mali aj my zazelaú vsetko najlepsie.  

 
Tak ak sa da , daj mu tuto fotku, kde su  zlava Ivan Galfy a Ivan 
Kluvanek, aby mal na co spomınat. S Kluva nkom lezl Scharu a 
so mnou asi Usbu traverz (ci Bombaj). A nasim menom mu 
zazelaj to najlepsie. Tak sa maj pekne a pardon, ze je to 
slovensky. 

Zdravı Slavo Chmela. 

Zpra vu, blahopra nı i fotografie jsme Gertovi predali 
a ke gratulaci se samozrejmˇ pripojujeme.. 

SSllaavvoommıırr  CChhmmeellaa  
Tak aby mˇl Gert vsechny sve  Slovenske  spolulezce pˇknˇ 
pohromadˇ, prikla da me jestˇ dvˇ fotografie, na kterych je 
Slavo Chmela: 

   
“V slamenom klobuku som na Sahare asi roku 1970. To by si mal Gert 

pamatovat, tak nejak som vypadal, kdyz sme se sezna mili, no a ta 
druha  je terajsı stav. Dıky za pochopenı, Slavo..ů 

Gerhard Tschunko 
Vynikajıcı horolezec a kamarad, 
zakladatel horolezeckýho oddılu 

C.C.Dubı, autor celý rady 
prvovystupu, z nichz nekterý se 

jiz zapsaly do zlatýho fondu 
pıskovcovych cest. Mnozstvı 

obtıznych vystupu ve velehorach.. 
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NNeevvyyddaarreennee   CChhaammoonniixx  
Petit Dru, Grand Capucin a Aiguille du Midi 

Jan Horacek Horak 
CAO Dˇcın 

i n u l y  tyden jsme se byli podıvat s Pavlou Pavlıkovou 
v Chamonix, ale stalo to za starou belu. Vyjeli jsme v 

patek, v sobotu rano slunıc ko, a tak jsme rovnou vyrazili pod 
nas prvnı cıl Petit Dru. Cesta byla fajn, i kdyz dolu na ledovec 
po zebrıcıch se to neobeslo bez breku. BC jsme zalozili pod 
morýnou v suti na kameni.  

 
Na s BC pod Petit Dru 

Odpoledne se zatahlo tak, ze Dru nebyla videt, coz byla 
smula. Spadlo par kapek. S li okolo nejacı asi Brnaci, hosi 
nadupanı, podle tempa i batohu. Hrnuli to dal pod nastup, kde 
se normalne bivakuje. My si udelali vylet k čMadone…, takový 
skale, co ji tvarem pripomına. Poc ası se pozdeji vybralo a bylo 
paradne, i Dru vykoukla, ale byla nejaka divna. Moc jsem si ji 
z minula nepamatoval, ale hned jsem poznal, ze kus chybı. 

 
Pohled na Petit Dru a obrovity  vy lom v za padnı stˇnˇ 

Kazdych cca 5 az 10 minut byl slyset rachot padajıcıho 
kamenı. Nejdrıve jsme si mysleli, ze to praska ledovec, protoze 
pro mraky nebylo videt, ale kdyz se rozpustily, ukazalo se, ze 
padajı z Dru. No bezva. Tesne pred setmenım se Brnaci ukazali 
znova a ze pry se pod stenu neda dojıt, protoze spadla velka 

lavina, resp. kus steny a ze pod nı je te„  c erstva suÍ a tekutý 
bahno - no proste srac ky a srac ky.  

Rano jsme preci jenom zabalili na lezenı, ze to pujdeme 
omrknout, protoze utıkat predc asne nema cenu. Vydali jsme se 
hore pod nastup. Zac atek dobry, ale polovina hrebınku morýny, 
co tam vedla pesinka, vubec nebyla. Cela zasypana. Projıt se 
dalo, ale jen velmi nebezpec ne a zbytec ne. Na kamenech byla 
az 10 cm vrstva nastrelenýho prachu (prach, ktery se na skalu 
prilepı dıky tlakový vlne) a to i na previslych kamenech. 
Bivaky a plosinky na spanı na vrsku morýny nebyly vubec, 
resp. pod vrstvou kamenu. No, meli hosi pravdu, ze zatım je to 
nerealný tam jıt. Dolu do Chamonix uz to byla hrac ka, i kdyz v 
c asovým presu.  

Dalsı den nam v dome Horskych vudcu rekli, ze stena 
spadla asi ve c tvrtek, tedy den pred nasım prıjezdem. Tomu se 
rıka stestı. Nebo smula?  

Dalsı plan byl vystup na Grand Capucin. Lanovka na Midi 
jela skvele a my jsme se razem ocitli na ledovci pod nı. 
Slunıc ko prazilo a podle metea i nadale melo. Týmer pod 
Capucinem to otac ıme. Mam divny pocit z poc ası a trhlin 
v ledovci, tak jdeme zase 3 hodiny pod Midi. Tam stavıme stan 
a ze polezeme sportovnı prasky. Vedle stanujıcı Americ ani 
nam doporuc ujı poradne stan zakopat a ukotvit, pry minulou 
noc dva stany odlýtly pryc . S tım problým nemame. Akorat 
kdyz je stan postavenej, zatahuje se a zac ına foukat. Nenı videt 
na krok. Tak je to cely vec er, celou noc, cely dalsı den a 
vlastne porad.  

 
Na s BC pod Aiguille du Midi 

Pada snıh, ven chodıme jen c urat a to jen velmi malo. V 
noci je ve stanu pod nulou. Vıtr fouka a ze sedmi stanu na 
ledovci zustavajı brzy jen tri. Snehu uz je tolik, ze nam zasypal 
pul stanu, 1,5 metru hlubokou dıru na varenı i zachod. Me to 
celkem bavı, Pavla nadava, brec ı, nadava a brec ı. 

Predpove„  poc ası na dalsı c tyri dny je mizerna, takze to 
balıme a jdeme zpet na Midi. Pavla statec ne slape a ja ji 
statec ne tahnu.  

Dole v Chamonix leje, a tak 
jdeme na pizzu a pak jedeme 
domu. Na skalu jsem za celou 
dobu ani nesahl, tak snad prıste. 
PýÍa S tepan mi jako mladymu 
uchu rıkal, ze hora nema nohy, ta 
neutec e, muzes se vratit. Jen 
nevım, jestli je to i prıpad Petit 
Dru. V roce 1997, myslım, spadl 
kus zapadnı steny, te„ , 30.6.2005 (asi) spadl kus jeste vetsı, 
nezli pred tım.  

Co bude za par let?? 

M 
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NNoovvee   cceessttyy  
OD NAS ICH DOPISOVATELU   

 
LLaabbsskkýý  óóddoollıı  ÚÚ  pprraavvyy  bbrreehh  

Mala Bas ta Ž  Harakiri RP IXb 
kveten 2005 
Tomas Sobotka a Ondra Benes 
Nastup ýNovym myslenımř  pr es 2 K, dale pak doprava pr es 
BH pod pr evis a jım v r ımse pr es dalsı 2 BH k 1. K ýStarčho 
myslenıř . 
Velka Bas ta Ž  HULY sport RP Xb (8a) 
kveten 2005 
Ondra Benes a Tomas Sobotka  
Vlevo od ýPanskč jızdyř  pr es 6 BH pod pr evis a jım pr es 2 BH 
nad nej k BH. Sportovci slanı a ti jinı odtraverzujı doleva k 2. 
K ýStarčho myslenıř . 
 

LLaabbsskkýý  óóddoollıı  ÚÚ  lleevvyy  bbrreehh  
Z luta stž na zlebska Ž  Flyboy RP IXb 
r ıjen 2004 
Petr Lastovicka x Richard Litochleb 
Str edem steny podčl trhliny. 
Z luta stž na zlebska Ž  Z luta zimnice RP IX 
r ıjen 2004 
Petr Lastovicka x Richard Litochleb 
Vpravo od ýFialovč spınyř  stenou a trhlinou 
Z luta stž na zlebska Ž  Yellowstone RP IXb 
kveten 2005 
Petr Lastovicka x Pavel C erny x Richard Litochleb 
Vlevo od ýVelitele motorovčho clunuř  pr es 8 BH. 
Z luta stž na zlebska Ž  Boj o koryto RP VIIIb 
kveten 2005 
Petr Lastovicka x Richard Litochleb 
Vlevo od ýYosemiteř  trhlinou pr es BH, kruh a dalsı 3 BH k 6. 
BH slanovacımu. Nebo to dolezte Yosemitama. A nebo to od 6. 
BH natraverzujte doleva do Flyboye a mate to za IXa. 
Baroknı stž na Ž  Rustovy hormon RP VIIIb 
2005 
Pavel C erny x Petr Lastovicka 
Stojıce s bukem v zadech vesele vkrocıme do steny. Tou 
elegantne vymrcasıme az k sedmčmu poslednımu BH. 
Hrebenova jehla - * Pozitivnı vibrace RP IX a 
11.6.2005 
Jindr ich Hudecek x Richard Litochleb x Petr Lastovicka 
Pravou castı udolnı steny pr es 6 BH ke 3. K ýRovnovahy 
stestıř . Tou ke slanovacımu BH. 
 

RRaajjeecc  
Zub (nova  vá z vpravo od masıvu Rynek) - Prava nahornı II 
12.6.2005  
Jakub Martinec, Franta Z id 
Pravou nahornı stenou n.v. 
Zub - Leva Šdolnı IV 
12.6.2005 
Franta Z id, Jakub Martinec 
Levou udolnı stenou n.v. 

Zub - Zubnı kaz VI 
12.6.2005 
Jakub Martinec x Franta Z id 
Str edem udolnı steny k hodinam. Dale na polici a n.v. 
Zub - Plomba IV 
12.6.2005 
Franta Z id x Jakub Martinec 
Komınem k hodinam cesty "Zubnı kaz", doleva a n.v. 
Zub - Resekce VI 
25.6.2005 
Karel Belina, Tomas Gut 
V udolnı (jiznı) stene dvojsparou ke kruhu. Hranou vzh r̊u do 
dıry (jistenı) a pr evisem na vrchol. 
Zub Ž  Zlobivy vac ek VI 
25.6.2005 
Karel Belina, Tomas Gut 
Vpravo v udolnı stene sparou na balkon. Pr epadem k zebru a 
stenou sikmo doleva na vrchol. 
S ibenice Ž  Rozmazlena III 
(Stena v koute za Sokolı vezı.) 
7.4.2005 
Karel Belina, P.Bechyne, J.Rosol 
Ve vychodnı stene sparou na vrchol. 
S ibenice Ž  Podtrzena stolic ka VII 
7.4.2005 
Pavel Bechyne, K.Belina, J.Rosol 
V pravč casti JV steny pr es K na vrchol. 
S ibenice Ž  Katuv terc  VI 
8.1.2005 
Karel Belina, J.Rosol 
V levč casti JV steny pr es K na vrchol. 
S ibenice Ž  Ustrizeny lımec IV 
7.4.2005 
Pavel Bechyne, K.Belina, J.Rosol 
V JZ hrane sokolıkem, vyse vhloubenım na vrchol. 
S ibenice Ž  Propadlis tž  III 
7.4.2005 
Jir ı Rosol, P.Bechyne, K.Belina  
Sikmou sparou v Z stene na vrchol. 
S ibenice Ž  Hlava na hlavž  IV 
7.4.2005 
Karel Belina, J.Rosol,P.Bechyne 
Zcela vlevo v Z stene sparou pod pr evis a pr es nej vpravo na 
vrchol. 
 

DDuubbsskkýý  sskkaallyy  ÚÚ  UUddoollıı  RRookklliiccee  
Kormidelnık/Kormidlo - Ambra VI 
(Zde se jedna o cast steny - masivu mezi Kormidelnıkem a 
Srazovou stenou. V novčm pr v̊odci budou vystupy evidovany 
pod Kormidelnıkem.) 
4.6.2005 
Karel Belina, Z.Hubka  
Z kouta v pravč casti steny koutem sikmo doleva ke kruhu. 
Stenou pr i hrane po zeleznych chytech na vrchol. 
Kormidelnık/Kormidlo Ž  Z elezne  schody V 
4.6.2005 
Karel Belina, Z.Hubka  
V pravč casti steny ze svahu zelezitou sparou na polici a dalsı 
sparou na vrchol. 
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Kormidelnık/Kormidlo Ž  Z luty komın III 
4.6.2005 
Zdenek Hubka, K.Belina  
Vyraznym komınem ze svahu mezi Kormidelnıkem a 
Kormidlem na vrchol. 
Kormidelnık Ž  Vlnolam VI 
3.6.2005 
Karel Belina, S.Krob, V.Svıtek st. 
Sparou str edem steny uzkčho pilır e k 1. kruhu. Stenou doprava 
ke 2. kruhu, stenou na vrchol. 
Kormidelnık Ž  Kapitansky mustek VI 
3.6.2005 
Karel Belina, V.Svıtek st., S.Krob  
Levou hranou uzkčho pilır e na balkon ke kruhu. Hranou do 
zar ezu a pr evisem doprava  na vrchol. 
Lodivod Ž  Vrchnı harpunar V 
3.6.2005 
Karel Belina, Z.Hubka  
Nastup cestou ýHlavnı sparař  na r ımsu, po nı sikmo doleva a 
vzh r̊u ke kruhu. Stenou na vrchol. 
 
 

CC aapp  aa  KKoommaarrıı  óóddoollıı  
Z elezna koruna Ž  Pekelnı andž le  VII 
24.6.2005 
Lubos Martınek, K.Belina 
V levč casti severnı steny sparou a stenou k 1. kruhu. Vlevo 
zebrem ke 2. kruhu. Stenou pr es 3. kruh na vrchol. 
Z elezna koruna Ž  Svatojanska VIIb 
24.6.2005 
Lubos Martınek, K.Belina 
Str edem severnı steny zapadnıho vrcholu pr es 3 kruhy na 
vrchol. 
Z elezna koruna Ž  Zapadnı komın III 
24.6.2005 
Lubos Martınek, K.Belina 
Sirokym komınem na zapadnı vrchol. 
Velbloud Ž  Naprıc  Saharou VII 
24.6.2005 
Karel Belina, L.Martınek 
Str edem Z steny hornıho vrcholu podčl zebra pr es 2 kruhy na 
vrchol. 
Sahibuv sluha Ž  Cesta z mž sta VIIb 
24.6.2005 
Lubos Martınek, K.Belina 
Str edem severnı pr evislč steny pr es 2 kruhy na vrchol. 
Kejklır Ž  Prima sezona VII 
29.6.2005 
Lubos Martınek, K.Belina 
SZ hranou pr es 2 kruhy na vrchol. 
Kejklır Ž  Udolnı komın III 
29.6.2005 
Karel Belina, L.Martınek  
V udolnı stene pr evislym nastupem do komına, jım na balkon.  
Stenou na vrchol. 
Trage d Ž  S ifra mistra Karla VII 
29.6.2005 
Lubos Martınek, K.Belina 
Vlevo v severnı stene stenou pr i hrane pr es 3 kruhy n.v. 

Toma Ž  Msenske ho kovare darek V 
29.6.2005 
Karel Belina, L.Martınek  
Jiznı hranou pr es 1 kruh na vrchol. 
Toma Ž  Mimo plan V 
29.6.2005 
Karel Belina, L.Martınek  
Str edem nahornı steny pr es kruh na vrchol. 
Toma Ž  Tesarık VI 
29.6.2005 
Karel Belina, L.Martınek  
V pravč casti nahornı steny do velikč dıry, nad nı kruh. Stenou 
pr es pr evis na vrchol. 
Rarach Ž  Cista duse VIIb  
29.6.2005 
Lubos Martınek, K.Belina 
Str edem SZ hranou pr es 2 kruhy na vrchol. 
Rarach Ž  Rychlovka VI  
29.6.2005 
Lubos Martınek, K.Belina 
S hranou pr es kruh na vrchol. 
 

PPttaacc ıı  sstteennyy  ((BBuukkoovvaa  hhoorraa))  
Snž hurka Ž  Poslednı Štoc is tž  IV 
21.5.2005 
Karel Belina, Hans-Peter Klinger 
Stenou pr es 2 BH n.v. 
Snž hurka Ž  Kapelnık IV 
21.5.2005 
Karel Belina, Hans-Peter Klinger 
Stenou pr es 2 BH n.v. 
Rozpulena Ž  Odlozena nadž je V 
21.5.2005 
Karel Belina, Hans-Peter Klinger 
Stenou pr es 1 kruh a 1 BH n.v. 
Hezounek Ž  Strednı cesta VI 
21.5.2005 
Karel Belina (jisten) 
Str edem steny pr es 2 BH n.v. 
 
 

SS TT RR IIPP KK YY .. ..   
  

NNoovvee  kknniihhyy,,  kkrruuhhyy  aa  ddoobbıırraakkyy  vv  RRaajjccii  
Nove  knihy: Dalsı  nove  knihy, vcetnˇ 
krabic a stoja nk˚, byly v Ra jci doda ny na 
tyto vrcholy: Stra zce kazatelny, Dubska  
vˇz, Bumbrlıcek, Da mska  vˇz. 

Nove  slanovacı kruhy: Dubska  vˇz, 
Rynek, Masinka, Strelecky  tr˚n, Da mska  
vˇz, Stra zce kazatelny, Ko ta 23/8 a Vˇz 

pra tel skal. 

Dobıracı vrtane  ha ky: Ko ta 23/8, Dubska  vˇz (2 ks), 
Kopyto, Stra zce kazatelny, Da mska  vˇz a Kominıcek. 

Karel Bž lina, Povrly 
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110000  mm  zzaa  99..7777  sseekkuunndd??  JJOO!!!!  
Novy  rekord 
v bˇhu na 100 m 
ma  hodnotu 9.77 s. 
Zaca tkem cervna 
jej v Ate na ch 
zabˇhl Jamajcan 
Asafa Powell (na 
snımku). 

Tenhle 
dvaadvacetilety  
manık je nejen 
rychly , ale i hodnˇ sebevˇdomy . Tvrdı , ze m˚ze bˇzet jestˇ 
rychleji. Faktem je, ze je prakticky zaca tek sezo ny, takze se 
nechme prekvapit, kam az se mu povede cas sta hnout. Pry  by 
to mohlo by t az na hranici 9.69.. 

OOddvvaazz nneemmuu  sstt––ssttıı  pprreejjee....  
Neda vno jsem potkal v jedne  
hosp˚dce v Dolnım Zlebu (jsou 
tam ctyri!) Milana Krauskopfa 
(na snımku). Trochu jsme 
povıdali a Milan vzpomınal na 
jednu divokou historku ze 
zimnıho vystupu na Bastu ve 
Vysokych Tatra ch v unoru 
nˇkdy da vno.. 
Lezli jsme na zimu docela 
tá zkou cestu. Kdyz uz jsem 
dole zal na vrchol, byl tam 
takovy  mensı previs, ale uz 
v lehke m. Chytl jsem za dobre 
metra kovy  blok a ten se 
najednou uvolnil a uz jsem s nım letá l dol˚.  
Nevım, jak jsem se dostal z pod ná j, nevım jak mohl minout 
nase lano a jak mohl netrefit parúa ka, ktery  sta l prımo pod nım. 
Ja  jsem letá l vzduchem 40 metr˚, pak jsem dopadl na hodná  
strmy  svah, rovnou na cepın a te má r hned se mi podarilo 
zastavit. Nikomu se v˚bec nic nestalo a za chvıli bylo po vsem, 
jen blok rachotil do u dolı. Vzpomınam si, ze jsem vstal, ocistil 
se od sná hu a zarval na parúa ka “To bylo, co?!– a cestu dolezl. 
Jenze nahore uz se pocası tota lná  zkazilo (hla sili, ze se pokazı, 
ale ra no bylo azu ro ď no, nevyraz..) a byla nulova  viditelnost. 
Sedli jsme si vedle sebe, ze dame bivak, ale nemá li jsme nic 
sebou. Za chvıli jsem prohla sil “Hele, to nejde, uz nehrejes. 
Musıme dol˚!–. Strhla se va nice, do toho mlha a zima. Nic jsme 
nevidá li, ale celou noc jsme chodili. Ra no jsme dorazili do 
chaty. Trochu omrzle  prsty, ale prezili jsme to.. 

-jch- 

PPrroocc  jjee  zzaakkaazzaannaa  mmaarriihhuuaannaa??    
Protoze zp˚sobuje urcitou 
flegmaticnost a tım i nechuÚ drı t jako 
otrok, omezuje honbu za penˇzi a 
majetkem, takze se clovˇk sta va  pro 
spolecnost mın uzitecny .  
Ale hlavnˇ lidem otevıra  oci, protoze 
jsou schopni nad urcitymi vˇcmi le pe 
premyslet ve vsech souvislostech a 
odhalit tak skutecne  pozadı  politiky a 
ekonomiky.  
A z toho majı  novı  politicko-financnı  
v˚dci modernıch spolecnostı  strach.  

Jirı Hanus  
 

BBrriiggaaddaa  vv  RRaajjccii  
Dne 25.6.2005 se ve skaln ı  oblasti 
Ra jec konala pracovn ı  briga da. 
Ucelem briga dy bylo postavenı  
protieroznıch za bran u Pila tove  
vˇze. Revırnık pan Hanousek na m 
uka zal, kde by bylo treba za brany 
postavit a za dohledu Jirıho Rosola 
dobrovolnıci z rad horolezc˚ za brany 
postavili.  
Nebudu zde jmenovat vsechny 
zucastnˇne , neboÚ jme na vsech 
horolezc˚ nezna m a nikomu nechci 
ukrivdit. Prı tomen byl i Karel Belina o ktere m mnoho lidı  tvrdı , 
ze ve skala ch “skodıů.  

Vs em dekuji za spolupra ci pri prohlubova nı dobrčho 
vztahu s CHKO. Dals ı briga da je pla nova na na 

podzim tohoto roku. 
Pavel Ky sa Bechyná  

CChhrriibbsskkyy   hhnn––ddaakk  
Petr Kocka se pokusil zjistit prımo u zdroje, jak to bude letos 
(druhy  rocnık) s lezecko-cyklistickym za vodem Chribsky  
hnˇda k. Zde je odpovˇČ od povolane ho: 
Zdarec, tak to jsem prımo nadsen, ze se ti u na s lıbilo! Chribsky  
Hná da k bude samozrejmá  i letos, a to 3.9. Pravidla, vcetná  
mapy, budou na nasem webu zhruba od zaca tku cervence a 
má ly by se objevit i na Lezci. Presny  seznam oblastı, ve ktery ch 
se bude le zt bude zverejná n asi dva ty dny pred Hná da kem opá t 
na nasem webu i na Lezci. Nestacım te© moc aktualizovat, 
protoze jsme zacali Chriby prejisúovat, aú je tam na Hná da kovi 
bezpecno, takze kdyz je cas, lıtame po skala ch s vrtackou a 
kdyz ná jaky  ten cas jestá  zbude, tak jedem le zt. Ale uz to 
chystame a za ten cca má sıc to urcitá  zverejnıme. Kazdopa dná  
bude vıce oblastı a vıce lezenı. Opá t budou hodnotne  ceny, 
poza vodnı kalba a mozna  i prekvapenı :o)  
Protoze se uz te© pta  na Hná da ka dost lidı, rozhodli jsme se, ze 
zapıseme do za vodu pouze 30 dvojic, aú se na skala ch nikdo 
netlacı. Uz te© mame ve startovnı listiná  opá t reprezentanta SR 
Marka Leitmana, asi Toma se Sedla cka, má l by jet i Becko a 
prihla sil se nam dokonce jeden Ná mec, ktere mu o Hná da kovi 
vypra vá l reditel za vodu. 

 Zatım cau, Jaroslav Blatny.  

 
Na snımku z lonske ho rocnıku leze reditel za vodu 

Petr k tomu jestˇ dodal: Tak uz si s Pavoukem zabukujte term ın 
;o) 
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LLuuzz iicckkee  sseeddmmiissttoovvkkyy  
Preji kra sny  den, aspon tak kra sny , 
jako byl v sobotu 25. cervna 2005, 
kdy probˇhl X. rocnık takticko-
desorientacnıho MTB marato nu. 
Kromˇ toho, ze se jednalo o kulate  
vy rocı  v pora da nı  tohoto za vodu, bylo 
opravdu co obdivovat: 
1. Padl novy  traÚovy  rekord. La hev Luzicke  bylinne  si za cas 

4:32:48 hod odvezli Andreas Kittl a Volker Sch¨fer z tymu 
Dienstagsbiker Zittau. Jeli pry  tak rychle, ze mnozı  
pozorovatele  nestıhali sledovat jejich za zracne  zkratky. 
Jsem opravdu zvˇdav, kdy uz konecnˇ padne hranice 
4:30... 

2. Dva tymy a ctyri jednotlivci se ve vysledcıch dostali s deseti 
vrcholy pod 5 hodin. Nevıdana  bilance a zda  se, ze mˇrenı  
casu na sekundy je jiz opravdu na mıstˇ. 

3. Neuvˇritelne , obdivuhodne  a pro mnohe  zcela 
nepochopitelne  - borec Albin Sommerschuh si to rozdal s 
vrcholy Luzickych hor zcela bez kola! K sesbıra nı  9-ti kontrol 
mu stacilo "pouhych" 9:59:59 hod. Ma  snad nˇkdo chuÚ mu 
konkurovat? 

4. Poprve  v historii se pri rozboru za vodu v jeho samotne m 
za vˇru podarilo narazit druhy  sud, ktery  se mimochodem 
te mˇr dopil. Je jasne , ze tre nink a prıprava na tento za vod 
je velmi na rocna  po vsech stra nka ch. Ale je take  vidˇt, ze 
prıpravu nepodcenil te mˇr nikdo. Musım jmenovat alespon 
borce z TJ Rumburk a take  vsechny Nˇmecke  za vodnıky, 
kterı  v te to za vˇrecne  disciplınˇ vy raznˇ vynikali. 

Luka sovi se podarilo narychlo zprovoznit stra nky Luzickych 
sedmistovek na adrese http://l700.wz.cz/, kde najdete celkov e  
vysledky a ktere  bychom chtˇli postupnˇ doplnovat. Na tomto 
webu je spustˇno i diskusnı  fo rum, takze neva hejte a podˇlte 
se o dojmy, pripomınky a na mˇty pro dalsı  rocnıky. Za jakykoli 
podnˇt predem moc a moc dˇkuji. 
Postupnˇ, jak se budou stra nky dopracova vat, bude mozno 
sta hnout i vysledky uplynulych rocnık˚ a chysta me take  nˇjake  
statistiky. Vˇrım, ze to bude pro vsechny prıznivce uzitecne  a 
zajımave . 

Horam zdar, Arnos t Arny Haufert, HK Varnsdorf 

ZZaajjıımmaavvyy   ee--mmaaiill  oodd  FFiilliippaa  ZZaahhrraaddnnııkkaa  
(Zejme na jeho Post skriptum) 

Cau Houbo! Dˇkuji mnohokra t za neusta le  posı la nı  kvalitnıho 
casopisu CAO News. Velmi mˇ potˇsilo poslednı  cıslo neb 
touto dobou pobyva m opˇt za morem, konkre tnˇ v Anglii. Jsem 
tu teprve kra tce, na pora dny  pr˚zkum jsem si cas zatım 
neudˇlal. Ale co jsem zatım vidˇl, ska ly jsou docela z ruky... 
Takze jsem se ra d potˇsil aspon ocima na nejkra snˇjsıch 
pasa zıch CR prostrednictvım CAO News... Preji hodnˇ zdaru a 
Hore Zdar! Felipe del Sur  
P.S.: Jen tak mimochodem - uz druhy  den jsem zenaty . 
Jestlipak uha dnes za koho? 

 
FFiilliippee  &&  YYookkoo,,  ggrraattuulluujjeemmee  aa  pprreejjeemmee  hhooddnnˇ̌  ssttˇ̌ssttıı   aa  

llaa sskkyy!!  

OOssttrroovv  ……  SSvv––ttlloo  mmeehhoo  zz iivvoottaa  
V Ostrovˇ, na prvnı  vylezene  vˇzi v oblasti Korena c, byla 
vytvorena nova  cesta. Kdo cestu udˇlal nebudu zverejnovat, ale 
jiste  je, ze prvovystupce porusil pravidla pıskovcove ho lezenı . 
Prvnı  kruh je umıstˇn do Prave  udolnı  cesty. Prava  udolnı  cesta 
je velmi oblıbenym smˇrem a nenı  vıkendu, kdy by nˇkdo 
nelezl tuto cestu a t ımto dojistˇnım je natrvalo znehodnocena. 
V pravidlech pıskovcove ho lezenı  je jasnˇ napsa no: Vzda lenost 
nove  cesty ci varianty od cesty (varianty) sousedn ı  musı  by t 
nejme nˇ 2 metry. Vy jimka je mozna  jen tam, kde nenı  mozny  
prechod z jedne  cesty do druhe  a tam, kde se prirozenˇ cesty 
krizujı . Do jiz vzniklych cest je zaka za no (pokud nenı  povoleno 
VK) prida vat jistıcı  pom˚cky. 
Za da m proto prvovystupce, aby nejpozdˇji do 31.8.2005 kruh 
odstranil nebo bude vytlucen. 
Rada prvovystupc˚m: Pred prvovystupem na vˇz nebo masıv 
se pora dnˇ seznamte se vsemi cestami, ktere  tam vedou a 
s pravidly pıskovcove ho lezenı  prıslusne  oblasti. Dle spra vce 
oblasti pana Hobla ka tato cesta nen ı  zatım oficia lnı , jelikoz 
prvovystupce nedorucil protokol o prvovystupu, tak bude m ı t 
alespon cas na prepsa nı  vystupu. 

 
Sa m jsem tuto cestu lezl. Mus ım rıct, ze tento smˇr je velkolepy  
a myslım, ze se zaradı  mezi nejkra snˇjsı  cesty Ostrova. Nejvıc 
je mˇ lı to te  ska ly, ktera  bude mı t nevratny  sra m v podobˇ 
zazdˇne  dıry. 

Michael Vyle…al, HO Tisa  

HHrrnnoouuccıı  SSllaavvaa  KKrroobb  
Toho budou muset odstrelit, ozyva  se 
od ohynk˚ nebo p˚llitr˚, kdykoliv 
padne jme no Slavomil Krob (na 
snımku).  
Co odesel do d˚chodu, je tenhle 
drobny  opa leny  Litomˇrican 
k nezastavenı  a jeho podpis, vcetnˇ 
male ho obra zku kola, na va s vyskocı  
snad z kazde  vrcholove  knihy 
v okruhu 100 km od jeho bydlistˇ. 
Letos uz ma  vylezeno pres 400 cest, 
ale to je udaj te mˇr mˇsıc stary !! 

Takze, kdo vı?!  
Foto Č  2005 Jirı Houba Cha ra 



CAO News 14 
 

SSeeeewwaanndd  ……  vvyy zzvvaa  pprroo  kkaazz ddeehhoo  
Snad kazde ho turistu, horolezce nebo milovn ıka horske  krajiny 
nenecha m klidnˇ spa t. Jsem pribliznˇ kilometrova  va pencova  
stˇna, plna  previs˚, ktera  vyr˚sta  z Hallst ẗtske ho jezera do 
vysky 1700 m n.m. Jsem orientova na na SZ. Z me ho vrcholu je 
vidˇt poca tek jezera, ktere  je plnˇno rıckou Koppentraun az 
k la zenske mu mˇstu Bad Goisern. Jiznım smˇrem mˇ chra nı  
cele  pohorı  Dachsteinu. Nepatrım k tˇm nejvyssım, ale jsem 
zna ma  jednou z nejtˇzsıch Via ferrat (klettersteig˚) na svˇtˇ. 
Take  ma m vrcholovou knihu (cca 100 metr˚ pod vrcholem), ve 
ktere  jsou zapsa ni dobrodruzi vertika lnıho svˇta nejen 
z Rakouska, Ita lie, S vycarska, š , ale hlavnˇ Cesi. 
Take  mıva m spatnou na ladu (tak pozor na mˇ!). Zrovna 
neda vno (5.7.2005), kdyz blesky a de sÚ umyvaly ma  za da, tak 
museli za chrana ri vrtulnıkem sunda vat 2 MaČary a 1 Cesku. 
Ale jinak jsem hodnacka. 

Hned den na to jsem se 
musela sklonit pred odvahou a 

v˚lı  jednoho horolezce 
z Dˇcına, ktery  neda vno oslavil 

60-te  narozeniny. Takovych 
jmen v me  knize nenı  mnoho, 

proto mu tˇmito ra dky posı la m 
gratulaci. Po tomto vykonu 

nemusı  mı t obavy ze za dne  
alpske  stˇny. Gratulace patrı  i 

jeho doprovodu dalsım trem 
horolezc˚m z Dˇcına a i 

ctyrem horolezc˚m z Mostu. A 
kdo byl ten horolezec?  

Ve vrcholove  knize je 
napsa no: Eda Puncman ý  

60 letš  
Z Rakouska, Seewand 

CCıılleemm  bbyyllaa  MMoonntt  AAiigguuiillllee  
Hora Nedostupnosti (na snımku) zaznamenala v uplynulych 
dnech silny  na por severoceskych horolezc˚. Te mˇr ve stejny  
den vyrazila k Mont Aiguille tri vozidla plna  natˇsenych lezc˚. 
C tyri z CAO Dˇcın, sedm z Povrl˚. Jiz 6. cervence ve 14:08 
prisla prvnı  lakonicka  SMS od lezc˚ z CAO: “M.A. zdola na..ů   

 
A v pa tek 8.7. volajı  i z Povrl˚: Vra tili jsme se trochu predcasnˇ 
kv˚li pocası , ale Mont Aiguille jsme zdolali vsichni, Mont Blanc 
(druhy  cı l) vsichni, kromˇ jednoho (K.B.). Pri sestupu jeden 
z vypravy (I.M.) upadl v kuloa ru smrti a absolvoval hr˚zu 
naha nˇjıcı  dlouhy  pa d, nastˇstı , jako za zrakem, bez na sledk˚. 
Vıce zpra v se na m do doby uza vˇrky tohoto cısla CNs zjistit 
nepodarilo. Uvidıme, s jakymi podrobnostmi prijdou samotnı  
ucastnıci. 
Na dherna  Mont Aiguille byla cı lem Severocech˚ uz nˇkolikra t. 
Prvovystup na nı  je datova n jiz v r. 1492, tedy ve stejne m roce, 
kdy Krystof Kolumbus objevil Amerikuš   

MMooddrraa  hhllaavvaa  ……  5500..  vvyy rrooccıı  
V utery  28.6.2005 jsme vylezli 
na vˇz Modra  hlava v Bˇle , 
ktera  mˇla ten den 50. vy rocı  
od jejıho objevenı  a prvnıho 
vystupu na jejı  vrchol.  
Vyvzlınali jsme Starou cestou, 
jako tenkra t Vlastimil Futera 
a Erich Wrbık.  
Bylo p˚l deva te  vecer, vsude 
klıdek, opravdu jsme si to uzili. 
Nahore jsme mˇli kra sny  
pocit, ze jsme to pra vˇ my, 
presnˇ po padesa ti letech...  

Jo, jo, bylo to dobry. 

Ucastnıky “za jezduů byli: 
Jaroslav Jeremy Dunovsky, Jan Masor Masojıdek a ja . O 
technicke  za zemı  a foto se postarala moje p rı telkynˇ Lenka 

Vins ova , ktera  nelezla, pa c je po zranˇnı . 
Miroslav Duna Dunovsky, CAO Dá cın 

FFrraannzz  PPrreeiinnddeell  
Prızrak nebo famo znı  lezec? Tak tuhle ota zku si kladou 
v poslednıch dnech mnozı  lezci. Jasno nemajı  ani administra tori 
serveru 8a.nu, kde se jme no Preindel objevilo jako blesk 
z ciste ho nebe a hned se uvelebilo mezi lezeckou elitou.  
Kdo to je? Kde se tu vzal? A je mozne , aby nˇkdo naprosto 
nezna my  lezl nejtˇzsı  cesty svˇta, jako by se nechumelilo? 
Prı lis mnoho ota zek, kolem jednoho lezce. Nen ı  divu, ze se 
objevujı  pochybovacne  komenta re a nˇkterı  se dozadujı  
dokonce jeho vymaza nı  z tabulek nejlepsıch lezc˚.  
Za hadny  lezec se ozval zatım jenom kra tce v jedne  diskusi: 
Vˇrte mi nebo ne. Ale buČte si jisti, ze opravdu ziji, jmenuji se 
Franz Preindel a bydlım v Schlechingu. Prıstı  vıkend jedu do 
oblasti Schleierwasserfall, kde chceme natocit video, jak 
prele za m nˇktere  z mnou uvedenych prelez˚š  Pak uvidı te.   

KKeeeepp  oonn  RRoocckkiinn`̀  iinn  aa  FFrreeee  WWoorrlldd!!!!!!  
Prelezene  cesty:  

Vakuumgeist 9a, Om 9a, Mongo 9a, Intermezzo 9a, Open Air 
9a, Underground 8c+/9aš  

LLuukkaass  CChhaalluuppeecckkyy   &&  KKiinngg  CCrriimmssoonn    
Fandy skupiny King Crimson pos ı lil Luka s  Chalupecky z 
Teplic. Se vzdˇla va nım zacal pˇknˇ od zadu ý  poslednım 
studiovym albem The Power To Believe..  

 
Pokud na sve  cestˇ zpˇt do te mˇr ctyricetilete  historie kC 
vydrzı , znalci tusı , ze se pred Luka sem rysujı  notnˇ prı jemne  
chvilky i mnoha  mila  prekvapenı , ktera  je mu mozno jen a jen 
za vidˇt! 
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NNeevvyyddaarreennee  CChhaammoonniixx    jjeesstt––  jjeeddnnoouu....  
Tak tedy trochu o tom, jak 

jsem Chamonix 2005 
prozıvala ja : 

Prıpravy docela s obavami, 
kdyz mi Hora cek lıcil ty 

"uzasny" dlouhy  spa ry. No 
ale Juru, Arco nebo jinou 

pohodovou oblast jsem 
neprosadila a tak holt 

Chamonix. Vyrazili jsme pod 
Drus. Prvnı  legrace nastala, 

kdyz se mi pod va hou 
batohu podlomily nohy. Pry  

pockej na ty kolmy  a 
previsly  zebrıky. Zacla jsem 

se ba t, slzicky a tak.  
Nakonec zebrıky byly celkem v pohodˇ. Jen jsem zjistila, ze jak 
pora d lezu, tak jsem nˇjak odvykla chozenı  s batohem do 
kopce. Odmˇnou za supˇnı  a upˇnı  byly kra sny  vyhledy a 
na dherny  mısto na stan na kameni. Akor a t bylo pora d slyset 
padat kamenı , bylo to divny  - aby ne, tri dny predem spadlo 
snad p˚l stˇny. Preha nım, ale srovnej fotky - pora dny  kus teČ 
chybı . Vlastnˇ jsme se ani nedostali pod na stup - balvany, 
bla to, prach. Tak zase ba gl na za da a dol˚ do Chamonix. Dalsı  
den lilo jako z konve - ctena rsky  klub a cumenda v obchodech, 
no i nˇco jsme koupili. 
Dalsı  den o trochu lepsı  pocası , tak lanovkou na Midi. Jen co 
jsme tam dojeli, vybavilo se mi, jak mi tam bylo blbˇ a jaka  tam 
byla zima a zacla jsem vzyvat vsechny nıze polozene  a tudız 
teplejsı  lezecke  oblasti. Z Midi smˇr Grand Capucin, tentokra t 
pro zmˇnu na za dech ne batoh, ale tˇzky  tahaca k, nastˇstı  to 
bylo z kopce. I slunıcko svı tilo. Az ke Capucinu jsme nedosli, 
vra tili jsme se na ledovec pod Midi a zacali budovat lezenı . 
Hora cek kopal dıru na stan, ja  jestˇ v soku, ze tedy fakt 
budeme stanovat na snˇhu a ze se mi proma cely boty a jak 
jako budeme lızt na ty ska ly, kdyz je tam na kraji dıra v ledu 
jako k...a (jasnˇ, teČ uz vım, ze ta dıra se jmenuje okrajova  
trhlina...). Ke vsemu jestˇ dorazili Pola ci z vedlejsıho stanu a 
ptali se, jak ma me ukotveny  stan. Ze pry  dva stany odle tly do 
Ita lie. TeČ  je mi jasny , ze se chtˇli pochlubit svym nejlepsım 
syste mem ledovych kotev...  
Na tom ledovci jsem si ale zacla zoufat, nejdrıv tise, pak i 
nahlas. Tak abych byla nˇjak uzitecna , dostala jsem pokyny, jak 
vybudovat sola rnı  jımku (nebo jak se tomu rıka ) na vodu. 
Hora cek ukotvil stan, asi jsem ho pˇknˇ stvala ota zkami "A 
neuletı?", "A bude to drzet?", Pak jsme zacli kopat kuchyn, taky 
se musım pochlubit, ze jsem se oha nˇla lopatou. Az dosud 
docela OK, jenze vecer se zata hlo a zvedl se vı tr. Byla mi kosa, 
zvla sÚ jı t ven se vyc̊ rat byl pro mˇ nadlidsky  ukol. Mısilo se ve 
mˇ zoufalstvı  a nastva nı , proc jsme v takovy  blby  oblasti, kdyz 
jsme mohli by t uplnˇ nˇkde jinde. V noci -4, ra no snıh, vı tr, 
takze stan. Okolo postupnˇ vsechny stany balily, taky jsme 
zacli, ale vykouklo na milisekundu slunce, ta kze pocka me do 
druhe ho dne.  
Nevycasilo se. Bylo h˚r. Snˇhu nachumelilo pˇknˇ. Noc jsme 
prezili, ra no jsem se nastˇstı  nemusela ucastnit balenı , ale 
chozenı  bohuzel ano. V˚bec se mi nechtˇlo, mısty nebylo vidˇt 
na krok, poryvy vˇtru, mokry  boty, byla mi zima a tota lnı  nechuÚ 
slapat s tahaca kem do kopce. Nada vala jsem, brecela, modlila 
se, nena vidˇla vsechny a vsechno... Ta cesta na lanovku byla 
pro mˇ obrovsky  utrpenı . Celkovˇ - cekala jsem nˇco jinyho, ale 
ne tohle. Zabity  tyden, co jsme mohli nˇkde lızt. A co nejvıc - 
mˇla jsem s sebou sva  uzasna  lezecka  tricka a tˇsila se, jak je 
budu predva dˇt. A mısto toho gora covka, cepice a rukavice... 
Tak snad prıstˇ. 

Mž jte se krasnž ! 
Pavla Pavlıkova, CAO Dá cın  

KKaarreell  KKrroommbbhhoollzz  oossllaavviill  7755..  nnaarroozzeenniinnyy  

 
V pa tek 1. cervence oslavil kulate  jubileum 75ti let cestny  clen 
CHS Karel Krombholz z Dˇcına. Karel patril v pova lecne m 
obdobı  k celnım predstavitel˚m pıskovcove ho lezenı  v Labske m 
udolı , jeho prvovystupy se vyznacovaly jednoznacnou logickou 
liniı , casto stredem udolnıch stˇn vyznamnych vˇzı . Nˇktere  
z nich, naprıklad Udolnı  cesta VIIa na Zelvu patrı  dodnes, na 
prave m brehu Labe, k nejvyhleda vanˇjsım. 
Na vstˇva u Karla nem˚ze skoncit jinak, nezli zajımavou diskusı  
a o cem jine m, nezli o lezenı . Sta le se zivˇ zajıma  o dˇnı  ve 
skala ch, i kdyz svou aktivnı  lezeckou karie ru zakoncil nˇkdy 
v polovinˇ sedmdesa tych let minule ho stoletı .. 

MMiillyy  KKaarrllee,,  uupprrıımmnnee  TTii  pprreejjeemmee  ppeevvnnčč  zzddrraavvıı,,  aažž  
TTee  ssttaa llee  tteess ıı  TTvvčč  zzaa lliibbyy  aa  mmeejj  sstteejjnnoouu  cchhuužž  

kk  zziivvoottuu  jjaakkoo  ddooppoossuudd!!  

VVsseecchhnnoo  nneejjlleeppssıı!!!!  
Redakce CNs, foto Č  2005 Lenka Cha rova  

RRııcceennıı  sskkaall  nnaa  PPeettiitt  DDrruu  
Jak jste jiz cetli v cla ncıch od Honzy Hora ka a Pavly Pavlıkove , 
doslo ve stredu 29. cervna ke zrıcenı  za padnı  stˇny Drus nad 
Chamonix. Zrejmˇ se tım stal zcela nelezitelny  Bonattiho pilı r a 
nˇkolik dalsıch cest. 
Ozna mil to ve sve m pravidelne m hla senı  o situaci v oblasti 
Mont Blanku specializovany  server tamnı  horske  sluzby OHM 
Chamonix.  
R ıcenı  skal na obou vˇzıch Dru nenı  nic vy jimecne ho, kazdy  
rok je tu zaregistrova no nˇkolik mensıch sesuv˚ a jednou za 
pa r let spadne kus hory velke ho rozsahu. Letosnı  pa d skal patrı  
k tˇm nejvˇtsımš  

NNuu,,  aa  jjeesstt––  nn––ccoo  pprroo  JJoonnaassee  ::oo))  

 
 

 Vybrali a vhodnost posoudili kamaradi z oddılu.. 
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V Y R O C I 

CE R V E N E C   2 0 0 5  

                          
1.7. Karel Krombholz, cestny  clen CHS 

9.7. Jan S mıd, CAO Dá cın 
10.7. Jaroslav Jeremy Dunovsky , CAO Dá cın 

14.7. Karel Hofman, HK Varnsdorf 
23.7. Alena Vajska Vaisharova, CAO Dá cın 

27.7. Ivana Kubesova, CAO Dá cın 
29.7. Milan Uhde Cestr, CAO Dá cın 
31.7. Jaromır Pospıs il, CAO Dá cın 

 
VVss eemm  oossllaavveennccuumm  bbllaahhoopprreejjeemmee  aa  pprreejjeemmee  vvss eecchhnnoo  
nneejjlleeppss ıı,,  zziivvoott  ppllnnyy  rraaddoossttıı  aa  ssppllnnžž nnyycchh  pprraannıı,,  llaasskkyy,,  

ss ttžž ssttıı  aa  zzddrraavvııňň   
TToo  vvss ee  aa  jjeess ttžž   mmnnoohhoo  nneevvyysslloovveennee hhoo..  

-is- 

C E K A  N A S.  
K A L E N DAR  A K C I C A O  DECIN  

Nenı dulezite vyhrat 
ale zčcastnit se... 

 
16.7. Skalnı muz. Tradicnı horolezecky  dvojboj pra dany  TJ Cesky  

Ra j. Vıce informacı a prihla sky na www.hruboskalsko.cz. 
07/08 Dovolenč, individua lnı akce, horyů  

6.-7.8. Prachovska  24 hodinovka. Horolezecka  24 hodinovka 
pora dana  LK Prachov. 

3.9. Chribsky hneda k. Cyklisticko ý  lezecky  za vod dvojic. Druhy  
rocnık. 

(Kalenda r akcı ma  pouze informativnı charakter. Redakce nemuze 
rucit za jejich kona nı ani termıny. Je tedy v osobnım za jmu 

kazdčho za jemce o Ěcast kontaktovat poradatele a domluvit se na 
podrobnostech prımo s nım.) 

 

V prıstım cısle CAO News 
- Prızrak Mont Aiguille opˇt na sce nˇ 

- C la nky z prvnıch pra zdninovych cest do hor 
- Informace o novinka ch v Dubskych skala ch 

- Mohutna  va rka novych cest 
- Nebudou chybˇt pravidelne  rubriky 

- a samozrejmˇ mnoho dalsıhoš  

Nezapomen! 
Prıstı cıslo CAO News  vycha zı jiz 10.8.2005! 

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   

 

 

 
TT ee ll ee gg rraa ff ii cc kk yy ::   

- PODEKOVANI. Veliky  dık patrı  Eve Dceri Za potockč za 
profesiona lnˇ zvla dnuty  rozhovor s Gertem Tschunkem. 
Zpracovat podobnˇ rozsa hly  natoceny  materia l rozhodnˇ 
nenı  pra ce na dvˇ hoČky. Kdo to nˇkdy zkusil, vı , o cem je 
rec. Dıky moc, Dcero!! :o)   

- Jak jsme se dozvˇdˇli, Pavla Rybis ka Pavlıkova  uz taha  
na va pnˇ 7- ka! Strach dostal i Jan Hora cek Hora k, ze ho 
za chvı li preleze... 

- V poradu Na vlastnı  oci probˇhla reporta z o rodinˇ a vˇru 
nonkonformnım zivotnım stylu Petra Mlhy Mlcocha, lezce, 
bohe ma a mj. i ucastnıka a spoluzakladatele Alpinsk e ho 
poha ru...  

- Horoklub Chomutov vydal jiz druhe  letosnı  cıslo casopisu 
Mantana. Stojı  za to, si ho precıst :o) 

- Karel Krombholz poskytl nası  redakci skutecny  poklad ý  
soubor origina lnıch map Alp vydany  v roce 1904! Vıce 
informacı  prineseme v prıstım cısle CNs. 

 

PPAAMMAATTUUJJ!!  
KKoommuu  ssee  nneelleennıı,,  ttoommuu  ssee  lleezzeennıı!!  

  
S úastne  na vraty preje za celou redakci CCAAOO  NNeewwss  

JJiirrıı  HHoouubbaa  CChhaa rraa  &&  PPeettrr  JJııcchhaa  

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

CLENSKA SCHĚZE  PROBEHNE VE STREDU 3. SRPNA  2005 OD 18.00 
HODIN, V RESTAURACI NA KOCANDE V DECINE III...  

NA PROGRAMU BUDE:  

LEZENI, LEZENI A ZASE LEZENI .. 
TES IM SE NA SETKANI S VAMI! 

 
 
 


