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Burgstall Klettergarten 
 

  20. - 21. 6. 2016                     Jarda "Bábovka" Hála 

 Je to už téměř tři roky, co jsem byl 
s Blahoušem na nějakém pořádném kopci, a 
tak se není čemu divit, že oslovuji mého le-
zeckého guru, zda něco nemá v merku. Na mo-
jí otázku následuje blesková odpověď. Oteví-
rám email, hltám první řádky, prohlížím odka-

zy a snažím se nastudovat cestu. Po přečtení 
výše uvedeného mohu konstatovat, že mé se-
bevědomí je opět na úrovni spodní části zad, 
nicméně nabídka je lákavá a souhlasím. Začí-
nám s přípravou, lezu, co to dá – 1x týdně u 
Mammuta, někdy zajdu i na Smíchov.  

     Týden před odjezdem začínám kontrolo-
vat předpověď a zjišťuji, že náš plán začíná 
mít jednu velkou trhlinu. S Blahoušem vyčká-
váme do poslední chvíle, předpověď je však 
stále nejistá, a když už to vypadá, že to od-
pískáme, přemlouvám Blážu aspoň na chodec-

Červeně: Null komma Josef, žlutě: směr ferraty  
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kou túru.  Blahouš nakonec navrhne vícedélko-
vé lezení pod Untergriming. Je rozhodnuto, 
z Prahy vyrážíme před polednem a jedeme ve 
směru ČB, Dolní Dvořiště. Já jedu první, na 
hranicích se vystřídáme a Bláže se ujímá vo-
lantu. Po pár kilometrech nám přestávají hrát 
česká rádia a Bláža se dožaduje nějaké vese-
lé hudby. V kastlíku nalézám nudnou melodic-
kou hudbu a kazety dětských písní ve stylu 
Holka modrooká. To Blahouš vydrží jen pár 

kilometrů a já raději zbytek cesty ladím rá-
dio. Za Linzem se počasí kazí a začíná pršet. 
Počasí se nelepší ani když odbočíme na A9 a 
vydatně prší až po Bosrucský tunel. Po odbo-
čení na Liezen přestává pršet a my uháníme 

dál  již po silnici č. 320. Po 20 kilometrech 
odbočíme  na Bad Aussee a vidíme náš promo-
čený kopec Burgstall – klettergarten.  Vše 
nalézáme poměrně snadno. Skála je vydatně 
promočená a kape z ní jak ze šosu.  Kolem pá-
té okukujeme místo, kde složíme hlavy. Nalé-
záme krásnou samotu, ale místní nás upozor-
ňují, že majitel často usedlost sleduje dale-
kohledem a rád volá policii. Proto se raději 
přemístíme a konečně si dáváme pivko. Po 
zbytek večera je našimi společníky jen ner-
vózní stádo krav, které uklidňujeme zpěvem a 
hraním na kytaru.  

      Kolem desáté ráno je stále na několika 
místech patrný včerejší liják, vyčkáváme, ale 
už přejíždíme pod kopec. K našemu údivu je 

Jarda hraje kravám... 

Blahouš v 1. délce obt. 5 

Konec 1. délky 



 

 

MANTANA 8/2016 http://www.horoklub.cz Strana 3  

zde již čilý ruch. Zabalíme věci a jdeme na 
nástup, kde musíme chvilku počkat, až se 
uvolní naše cesta Null Komma Josef 6+ – ně-
kdo nás předběhl. Začínáme lézt, cesta je po-
měrně dost dobře zajištěná, ale už od první 
délky je patrné, že se nejedná o žádnou 4 a 
já mám již na první délce malé problémy. Tro-
chu se s Blaboušem kočkujeme, ale na prvním 
štandu je vše zapomenuto. Naše role jsou pře-
dem dané, Blahouš tahá a já sbírám. Další dél-
ka je super, počasí je dobré, ale skála trochu 
klouže a na druhém štandu Bláža přezouvá na 
útočné lezečky. Já ne, neb nemám na co. Tak 
trochu na prasáka přelézáme nejtěžší  6+ 
místo a dolézáme k feratě. Zde se rozhodu-
jeme, že polezeme dál a volíme jednoduší 
5+/6- variantu. Lezení tu místy připomíná le-
zení v buši, všude je tráva a keře, a tak se ne-
ní čemu divit, že vlhké lezečky začínají tro-
chu klouzat. Do další délky nalézá Blahouš 
přes traverz a já se snažím zdokumentovat 
jeho úsilí. Následně je řada na mně. Po pár 

metrech mi ujedou nohy a já balancuji, ale 
nepadám a dolézám na štand, kde se mi stále 
klepou nohy. Další délka je super, ale počasí 
se náhle kazí, je zamračeno a my lezeme dál. 
Na štandu se na sebe jen podíváme, já funím 
jak lokomotiva. Blahouš se připravuje na další 
délku a suše mi oznamuje, že bych měl trochu 
přidat. Představa slanění několika délek mě 

Klíčové místo obt. 6+ ve 3. délce 

Trpělivost sama na štandu 
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děsí, a tak lezeme dál. Na další délce to Bla-
houš natahuje min 45 – 50 metrů. Po zaznění 
„jistím“ - vyrážím. Po několika metrech nalé-
zám jištění kolem keřů a zárodků všeho mož-
ného, až nakonec dolézám na místo cca 3m 
pod štandem. Nikde nic, jen tráva a pár keřů, 
pobrekávám a volám na Blážu, zda má dobrý 
štand. Odpověď je jasná: „Mám, ale v horách 
se panáčku nepa-
dá a nedokážeš si 
představit, co 
jsem si tady užil“. 
Co naplat, vezmu 
za keř, chci se 
zvednout, ale má-
lem pošlu dolu 
šutr ½ metru na 
metr. Nalezu 
zpět, přilepím se 
na skálu, co to dá, 
zabořím ruce do 
země a někde ně-
co nalézám. Zve-
dám se, šlapu na 
keř jako na plato 
vajec a rychle 
pryč na štand. 

Další délka je již dobře zajiš-
těna, ale únava a stres si vybí-
rají svojí daň. Cesta se zdá 
být nekonečná, ale po chvilce 
jsme již nahoře na hoře.  

     Vychutnáváme si tu chvil-
ku, něco zakousneme, popije-
me a šup dolu. Nálada je su-
per, vše špatné je téměř zapo-
menuto a já s úsměvem pro-
hlašuji: “Blážo, tak jsem to 
s tebou zase přežil“. U auta se 
fotíme a odjíždíme domů. Bla-
houši, děkuji za krásný kultur-
ní zážitek, ale příště, prosím, 
něco lehčího. 

 

Cesta Null komma Josef 6+ (povinně lézt 5+, 
220m, cca 8 délek, charakter lezení převážně 
po dírkách a lištách, přístup 5 min., sestup 
30min., dobře fixně zajištěná, po 3 délkách 
možnost úniku po lehké ferratě, orientace na 
jih), klettergarten Burgstall u vesničky Un-
tergrimming v blízkosti města Pürrg. 

4. nejvyrovnanější délka obt. 6-/5+ 

Kamarádi na laně konečně na vrcholu  
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Černýš – Arboretum  

Borová 4  

 Vyhlídková cesta po lištách s pořádným jiš-
těním až v druhé polovině cesty. 

HASIŠTEJNSKÉ SKÁLY – MNICH   

Kouzelná 5-  

 Název vše vystihuje... 

 
Párkovy skvosty 

                                                                                                                                                            Blahouš Kluc 

To, že je Pavel „Párek“ Suchopárek velkým 
vtipálkem, to asi ví každý, kdo čte pravidelně 
Mantanu a v ní rubriku Co, kdo s kým..., které 
se zhostil svým osobitým způsobem. Mimoto 
však je tvůrcem také velice pěkných linií na 
našich oblíbených skalkách napříč celými 
Krušnými horami, které se vyznačují nejen 
logickým směrem, ale také poměrně pikantní-
mi krůčky. Poslední dobou jsem na několik ta-
kových narazil a po jejich přelezení jsem byl 
vždy nadšen. Když jsem se o svém dojmu po-
dělil Letošovi, tak ten nemeškal a dohodil se-
znam Párkových vybraných cest z druhé stra-
ny spektra oblíbenosti, které si pracovně na-
zval Haupt zehn von Trocken Wurste. 

Tedy neváhejte a vyrazte sbírat vlastní 
dojmy... 
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JEŘABINA – Jeřabinová –  

Pravá údolní 5   

Jemné krůčky po krystalech a 
lištách s vlastním jištěním. 

                                     
HASIŠTEJNSKÉ SKÁLY - 

SKÁLY U SILNICE –  

Nounejmka 6 –  

Ta správná pro toho, kdo rád 
bojuje. 

SKALNÍ VESNIČKA – LIST  
Láska na první pohled 5  

 Jeden z nejkrásnějších kvaků v 
Kruškách.  
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SKÁLY NA JEDLÁKU - VÁNOČNÍ 
VĚŽ  

 SV hrana 5+  

 Párkova klasika po malých. 

SKÁLY NA JEDLÁKU – Šaman  

 Cesta k 50. výročí prvního výstupu 
na Everest 5  

Cesta pro ty silnější a odvážnější. 
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OBLAST         CESTA                      OBTÍŽNOST        TVŮRCI        ROK PRVOVÝSTUPU  

Jedlák      ,,Máša a Dáša“      5+                   P.S. + B.K.              23.5.2007 

  Opravdová lahůdka pro jedince se sebevražednými sklony!  (Jedna skoba) 

 

Janský vrch   ,,Vzpomínka na Theodora Grohmanna"  5+                    P.S. + P.S.              25.8.2012 

Vhodná linie pro hledače cest a vyznavače samoty a klidu! 

 

Citera ,, Převisová  Var.  Loučení s Milošem“     6-                   P.S. + O.Š.              21.10.2000 
  Cesta pro všechny, kterým rádo natéká a zápasí s vlastními jistítky! 

 

Kamenička       ,,Znouzecnost“               5-                   P.S. + P.S.               15.6.1999 

Pilíř, kde možná chvílemi nebudete vědět kudy kam! 

 

Stráž n/O      ,,Klárčina cesta“        7-                  P.S.+P.S.+P.S.           19.7.2001 

  Technicky i psychicky náročná linka v kompaktním starém lomu! 

 

Orasín  ,, První cesta nad propastí“                      5-                    P.S. solo                3.11.2005 

  Vzdušné sólíčko pro vyznavače hlubokých dopadů! 

 

Kryštof   ,,Odmítavka královská“        5                  P.S. + R.M.               12.8.2001 

  Linie určená všem ortodoxním mechobijcům! 

 

Šramnické  ,,Koutová spára“                                5-          P.S. + V.Š.               28.11.2004 

  Ponurá  chladivka, která vás donutí se řádně rozkročit! 

 

Hasištejn  ,, Pracný traverz“                              5                 P.S.+B.K.+L.K.             11.3.2011 

  Cesta pro vyznavače hladkých stěn a volných bloků! 

 

Jezeří          ,,Jen výš, vždyť víš“                          5              P.S. solo                   31.5.1999 

  Určeno všem, kteří vydrží být v klidu až na vrchol! 

                                                  Pěkné a bezpečné polezení přeje LeToš  J.  

 

Haupt zehn von Trocken Wurste 
 

                                                                                                                                                    LeToš Dvořáček 
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Co kdo s kým, kdy, kde, jak a komu o prázdninách 2016 

 
                                                                                                                                        Pavel "Párek" Suchopárek 

3. – 6.7. Kozel, Péťáš, Přéma, Petr Fridrich, Luďa, Háša využili svátků, chvilky hezkého počasí 
a vydali se do Hohe Tauern na GROSSGLOCKNER (3798 m) - zadařilo se. 

3.7.  Dozrávající borůvky přivedly Bandasky do Anglického parčíku a při sběru si taky vy-
lezli pár cest. 

4.7.  Kompletní Parekteam a 4 kusy Maňásků vyráží z rána na Salesiovku a Krušnohorský 
zlom. Přestože odevšad crčí voda, dávají zde 4 cesty a poté se vydávají za sluncem na Jeřabinu 
dokonat dílo. 

5.7.  Párci s Maňásky působí na Kladiváku u Kalku. Krom lezení ho komplet prořezávají a po-
té si užívají osluněných stěn Kalecké stěny. 

6.7.  Průzkum skalních útvarů na Stöserfelsnu provádějí Párci s Moniatrem a spol. 

7.7.  Ota Pavlas s dvěma Honzy působí přes vedra na Bořeni v jižní stěně a Amfíku. 

8. – 24.7. Aktivita rodinky Bohuňkových. Lezení a chození po Rakouských a Italských horách. 
Lezení na žule v Zillertalu, na vápně v Arcu a trekování v Dolomitech. Pohodová rodinná dovole-
ná. Pája, Jana, Julča. Mimo jiné Pája v Zillertalu vylezl 7c+ PP, 7c PP a 7b+ OS. Jana několik 6a 
a jednu spáru za 6a+ na OS. Julinka statečně zvládla několik treků v Dolomitech a poprvé se 
podívala do výše 3 000 m. Snad bude i článek. 

9.7.  Na objevitelsko - lezecký výlet do Polska vyrazili Bandasky s Lubánem a objevili a za-
lezli na žulových Krkavčích skalách u Karpacze. 

10.7.  Cestu SPO na Lebku ve Skaláku zapytlil Broněk a ještě se u toho zkrvavil, pak se za-
sekl v komíně Staré cesty a muselo mu být shůry shozeno lano a jediným úspěchem výpravy 
Bandasek a Lubána do Skaláku tak je vylezení cesty Jižní spára z filmu Jak dostat tatínka do 
polepšovny na Skauta (ve filmu nazváno Dračí zub). 

15. – 21.7. Rosťa s Alicí prolézají APUSENI, neuvěřitelně krásnou krasovou oblast v Rumunsku, 
s bezpočtem vývěrů, závrtů, jeskyní, propastí a jiných krasovostí. 

16.- 30.7 Happiny, PéťáŠ s dětmi, Štěpán s Alenou a Evka s Michalem si užívají lezeckou dovo-
lenou na Kalymnosu, kde zase vznikla spousta nových cest, a tak je zde pořád co lézt. 

20.7.  Bezšiškové Bandasky s Lubánem opět působí v Bielatalu a Broněk s Lubánem si plní 
další hodnotný cíl a vystupují na Kleine a Grosse Grenztürme a rovnou přidávají i Grenznadel. 

23.7.  Menší příměstský tábor organizují Bandasky v Bürschlických stěnách a podaří se jim 
dokonce i vylézt tři cesty! 

26.7.  Borůvek v Anglickém parčíku je stále dost a Bandasky opět plní bandasky a  mezitím 
tu a tam s Deivinou vylezou nějakou tu cestu na Kótu 5. 

28.7.  Další menší příměstský tábor organizují Bandasky v Bielatalu pod Titanem, tentokrát 
se ale daří vylézt cesty jen dvě a celá výprava končí na koupališti v Ostrově. 

29.7. – 1.8. Lezecká průzkumná výprava Rosti s Alicí. 29.7. dorazili šplhat na plotny pod Hel-
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fštýnem u Přerova. 30.7. V předvečer ještě stíhají tři a kousek cest na Skalce u Trenčína. 31.7. 
Hopsají ze šutru na šutr v Králické tiesňavě. Ovšem u vodopádu je tentokrát bouře dostala. Do 
poslední nitky. Lezecké skály by ovšem byly stejně nelezitelné i kdyby byly sebesušší - převislé 
osmičky. Zkoumají ještě dvě oblasti Jakub (méně atraktivní a vlastně skoro ve městě) a Har-
manec. 1.8. Pršelo celou noc a tak skončili opět jen prohlídkou poslední oblasti Jelenec. Impo-
zantní vápencová stěna se vine snad půl kiláku lesem. Napočítal na 135 slušně odjištěných cest. 
Odhadli však, že dobře 70 % jsou opět osmy).  

3. – 7.8. Parekteam prolézá jeskyně v Moravském krasu, některé zpřístupněné, jiné nepřístup-
né. I moravského vápna se lezačky dotkly. 

4.8.  Do souboje s Titánem se v Bielatalu pustil Vánek Bublů podporovaný Broňkem, Marti-
nem a Bandasčatama. Výsledkem byl velmi spokojený Vánek a velmi odřený Martin. 

7.8.  Bublovic s děvčaty (Katka a Denisa), Jaroušek s Ivčou a Tondou. Velký Blagodan s Re-
nulka a Blahouškem, který pěkně spinkal, působí na Ledovém kameni v Ostrově. 

  Při procházce pod ostrovskými stěnami Broněk náhodně vystoupil na Kořenáč a Ost-
rovskou věž. 

8.8.  Bandasky vyrazily k vodě, a protože nejlepší koupání je v Perštejně pod Hlavním masí-
vem, bylo i vylezeno několik cest. 

8. – 12.8. Na Malé Fatře Parekteam s Ústečáky a Šumaváky dostupují několika vrcholů (Velký 
Rozsutec, Chleb), procházejí Diery a soutěsky, jen počasí stojí za… no, není dobré. 

12.8. – 19.8. Rumunsko - přechod pohoří TARCU uskutečňují Ota Pavlas s Honzou a spousta 
dalších z HO Neratovice. Honza v předvečer svých šestých narozenin, po 3 denních pochodu, 
vystoupil na Vf. Tarcu - 2190m. Zatím je to jeho nejvyšší kopec :-). Fotky jsou na 
www.otaxf.rajce.idnes.cz 

13.8.  Pozdní borůvkobraní v Anglickém parčíku si užila Márty s Bandaskama a samozřejmě 
se při tom i lezlo na Krkavčí hrad a Havraní cimbuří. 

14.8.  Pro další indicii kešky Paralelní světy šťastných bláznů se Šiška neskutečně pochlapila 
v těžké sedmě Východní cesta na Vztyčenou věž, čímž si vysloužila pochvalu od Štěpána Havel-
ky a to už je co říct! V krásném dni ještě Háša s Šiškou sestoupily na dno Jeskyně pod Obrem, 
kde se Háše neznámým způsobem povedlo spálit si o lano oční víčko. 

15. – 18.8. Na Slovači působí jak lezecky, tak trekově Rosťa s Alicí. První tři dny lezou  v Maníně 
na Verdonku  a téměř celou Školní a v Súlově. Poslední den podnikají výstup na Velký Rozsutec 
v Malé Fatře. 

16.8.  Pod Nedělní věží v Ostrově potkal Broněk s Lubánem Jířu, Štěpána a Matese. Několik 
cest na Císaře, Komorníka a Nedělní věž bylo vylezeno, včetně dlouho hledané Staré cesty.   

19.8.  Easy, Verča a Blagodan family opět mrznou na Ledovém kameni v Ostrově. 

19. – 23.8. Hanďa s Péťou se dovolenkují v Juře. Kromě skvělého lezení objevili neméně skvělé 
single traily a freeride pro mtb kola. Veškeré info včetně map k dispozici v Info centru v Po-
ttensteinu. 

20.8.  Zážitkový den v Ostrově zahájila Šiška s Hášou "lehkým" výstupem klasickou pětko-
vou cestou na S. Plotnovou věž. Pak při pátrání po Obelisku podnikly výpravu podobnou hledání 
bájného zlatého pokladu El Dorada. Poklad (Obelisk) byl za šera nalezen a vylezen. Zbytek Ban-
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dasek s kamarády zatím objevil Wutkeho věž na kterou kolektivně se všemi dětmi vystoupil 
Broněk. 

23.8.  Blagodan představuje Dickovi Jeřabinu. V jakési vykutálené cestě si urval blíže ne-
specifikovanou svalovou skupinu na zádech, že málem neudržel Blažka ani stolici. 

24.8.  Během cyklopátrání po skalách v okolí Máchova jezera Bandasky vystoupily Středově-
kou cestou na Starosvětskou věž u Oken. Věž tato, kdyby byla zasazena do krušnohorských 
hvozdů, by se stala cílem všech pravověrných  kvakerů. 

26.8.  Velké množství cest nepopsaných v průvodci objevily Bandasky s Lubánem na Židově 
vrchu u Oken a následné celodenní lezení v jemných pískovcových  krachlích prověřilo jejich 
morál. 

  Rosťa s Alicí lezou na Rozštípené skále a u Zubří. 

28.8.  Na Eduardsteinu polézají a potí se mimo jiné v Jířovo výroční cestě Párek se Šimo-
nem a Áďou, Zuzkou a Brojírovci. 

  Rosťa s Alicí si vyřezali a očistili Cimbuří v Orasíně a za odměnu si dali čtyři cesty. 

29. -30.8. Opět Rosťa s Alicí jedou pro změnu cyklinu Ohře z německého Hohenbergu  do čes-
kého Klášterce. 

30.8.  Odpolední popracovní rychlovku spáchal Broněk s Lubánem v Anglickém parčíku. Díky 
krátícím se dnům byla norma osmi cest splněna jen s obtížemi, protože k Broňkově vetchozra-
kosti se přidala i šeroslepost. 

31.8.  Blagodanič Stolicijižpevnědržič spojuje síly s Letošem a osvobozují Bohuňkovy skály 
od padlých stromů a posléze i hlemzají zdejší perly. 

  
 

 

 

    

    


