Weißkugel 3738m
17. - 20. 10. 2017

Protože počasí po monzunu na jižní Rakouské
hranici už druhý týden vypadalo perfektně,
Großer Priel mi přišel jako mrhání času a dovolené. A protože jsem se na jaře nechal slyšet, že příští rok dokončím TOP 10 Rakouska,
tak jsem si jel udělat další zářez. A pojal
jsem to expedičně, přesně v duchu vtipu od
Ivana Baja „Podle průvodce by se to dalo
zvládnout za 8 hodin, ale expedičně nám to
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vydrží na celý týden….“.
Obeslal jsem svůj seznam
lidí, co by někam někdy jeli
a
nakonec
vyrážím
s Kamilou, o které vím pouOta Pavlas
ze to, že je z Ústí. Kletr
jsem po minulém týdnu ani nevybaloval, takže jsem jenom doplnil jídlo, rum a vyměnil
plynový vařič za benzínový. Vyrážíme v úterý
večer. První bivak je po půlnoci na parkovišti
za Ga-Pa. Dospíme do rána a ráno pokračujeme do Italského Kurzras – Maso Corto. Před
polednem dáváme kletry na záda a vyrážíme.
Cíl pro první den je vystoupat něco málo
přes 1000hm k horní stanici lyžařské lanovky
Teufelsegg. Cesta
je to nezáživná.
Údolím se klikatí
štěrková obslužná
cesta, výhledy na
okolní kopce jsou
pořád
stejné.
K večeru jsme u
cíle. Následuje rozpouštění sněhu na
obvyklé rumové capuccino, fajfka, večeře a rozhled do
okolí. Ke spánku se
ukládáme přímo pod
lanovkou na prkenném dojezdu ve
výšce
zhruba
3050hm.
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Kurzras - Mao Corto

Hřeben před Steinschlagjoch

sedla jdem chvíli sněhem až na skalní hřeben, který je již pokrytý firnem. Po jeho
ostří jdeme až k sedlu Steinschlagjoch.
V sedle přezouváme na mačky a sestupujeme
na ledovec Hintereisferner. Obloukem kolem
několika velkých trhlin docházíme na ledovcové plató. Výška tu moc nepřibývá. Docházíme do sedla Hintereisjoch a za ním konečně
zase začínají přibývat výškové metry, slunce
peče, dech se krátí. Protože jsem si doma
zapomněl svoje astmatické dýchátko, tak to

Bivak

Hintereisjoch

Weißkugel

Ráno se snídaní skládáme věci na bivak
na hromadu u pilíře lanovky a na lehko vyrážíme na zbylých 700hm k vrcholu. Na sedlo
Eisenstange je ještě cesta sutí. Za sedlem
je už všude sníh. Tady se nám taky poprvé
Weißkugel ukáže. A je ještě dost daleko. Od
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vý kříž. Na sněhu necháváme kletry a po
chvíli čekání na moje plíce jenom s mačkama
a piklem v ruce se pouštíme na závěrečný
hřeben, kde se střídá skála a firn. Na vrcholu jsme úplně sami. Za celou akci jsme nepotkali
jedinou
duši.
Je
to
kontrast přeplněnému vrcholu z letních fotek.
Výhled do okolí je jak výhled do příštího
roku – Similaun, Hintere Schwärze, Finailspitze, Wildspitze, Hinterer a Vorderer
Brochkogel. V dáli je Ortler se svým Hintergratem. Zápis do knihy a návrat ke kletrům.
Po sváče nás čeká sestup. Sice je stále těsně pod nulou, ale slunce peče a sníh už je jak
bramborová kaše. V půl čtvrté se vracíme ke
stanici lanovky. Pobalíme bivak a pokračujeme v sestupu k autu. Dohromady dneska
zklesáme 1700 metrů. Na parkoviště přicházíme už za tmy. No, a protože každá akce
nekončí na vrcholu, ani u auta, ale s krásnou
ženou pod peřinou, řadím 1-3-5-tempomat a
celou
noc
valím
domů.

Závěrečný hřeben

stojí za prd víc než obvykle. Aspoň že sníh
je pořád ještě tvrdý a moc se to neboří. Dolézáme na hřebínek, odkud je vidět vrcholo-

Ota

Hřeben v sestupu

Gipfel

MANTANA 11/2017

http://www.horoklub.cz

Strana 3

Oddílová akce

Běh (výstup) na Jedlák
17. 11. 2017

Jířa Šťastný

Již čtrnáctý ročník
Běhu na Jedlák se letos
konal na státní svátek
17. 11. 2017, který tentokrát vyšel na pátek.
První účastníci se
scházejí v Peci již před
půl jedenáctou. Jsou tu:
Blahoš s rodinou, Happiny, Verča, pan Jaeger,
LeToš a postupně dorážejí další: Svinaříci, Bandasky, Pavla Koukolíčková, Deivina, Honza Král,
Nociarovi, Pavel Mráz a
další. Pěšáci se postupně
vydávají na trať, aby
měli před závodníky trochu náskok a já odjíždím
na Lesnou, abych mohl měřit čas v cíli. Před
jedenáctou dojíždím k vysílači na Jedlák, kde
jsou místy patrné zbytky sněhu. Cestou mi už volá LeToš
a chce startovat, protože je
právě 11 hod. Parkuji u vysílače a s mírným zpožděním
startujeme závod chvíli po
jedenácté. Jak se dozvídám
později, na startu se sešli
jen čtyři závodníci, což je
zatím asi nejslabší účast,
kteří
vyrazili
směrem
k vrcholu Jedláku o výšce
851
m
n.m.
na
trať
s převýšením 528 m.

Závodníci na startu

vodníci jsou na trati už skoro půl hodiny. Jako první přibíhá do cíle Honza Král s časem
První před cílem - Honza

Před půl dvanáctou už
je jasné, že traťový rekord
letos nepadne, protože záMANTANA 11/2017
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na Lesné, kde máme zamluvený
salónek, zatímco někteří se
vracejí zpět do Pece pro auta.
V hospodě se vydatně posilňujeme, a i když běžců nebylo moc, tak nás u stolu sedí
asi dvacet. Po občerstvení LeToš vyhlašuje výsledky závodu,
předává všem účastníkům diplomy a vítězům na chvíli propůjčuje putovní pohár. Pak už
se
postupně
rozjíždíme
k domovům a domlouváme se,
že se zase sejdeme na dalších
klubových akcích, tj. Mikulášské a Vánoční stěně a Zdobení
vánočního stromečku pro zví-

Pěšáci na vrcholu

35:03 min, těsně následovaný Pavlem Mrázem, který přiběhl jen tři vteřiny později. O
osm minut za nimi doráží do cíle Martin Nociar v čase 43:08 a jako první žena se po chvíli
objevuje Šiška v čase 47:39 min, která cestou zabloudila. Mezitím na vrchol přicházejí
Lenka Chvojková s Márty, které se šly projít
z Pece ještě před srazem. Pak doráží Maruška s Fílou, Andreou Nociarovou, panem Jaegerem a Blackem, a pak už dost dlouho čekáme na poslední pěšáky s dětmi, kteří nejspíše
boulderovali kdesi cestou – Svinaříky, Verču
a Pavlu. Jelikož už nám je docela zima, nakládáme všechny do aut a přejíždíme do hospody

řátka.
Všem ještě jednou děkuji za účast a
doufám, že příští rok se na jubilejním 15. ročníku sejdeme na Jedláku ve větším počtu než
Jířa
letos.
Vítězové - Péťa Šiška a Honza

Poslední na vrcholu
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Pískomil
Broněk Bandas

Pískomil mongolský (Meriones unguiculatus)
je jeden z 15 druhů pískomilů z rodu Meriones. Živí se semeny a přebytek ukládá do nory. Je rozšířen ve východní Asii. Žije v poušti
Gobi. Je typický svým hedvábným dlouhým
ocasem, který je zakončen chomáčkem chlupů. Jeho srst je hnědobéžová, má černé oči a
drápky. Žijí ve skupinách maximálně o 20 kusech. Vyhrabávají podzemní nory. Váží 70-110
gramů v závislosti na potravě a jejím množství. Na délku mají 8-12 cm a ocas může být
stejně dlouhý. Mohou mít kožíšek v barvě
černé, krémové, stříbrné, ale i zlatý, bílý nebo černobílý. Jediné původní zbarvení je tzv.
aguti, ale jako domácí mazlíček se vyskytuje
v mnoha dalších barevných varietách.
Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/
Pískomil_mongolský
Čas od času mně do pošty přiletí
čumkarta (tj. foto koláž) od Milana Svinaříka
s pozdravem: „Čus pískomilové, posílám vám……..“
Je to příjemné, koláže
jsou hezké a v podstatě
není důvod o tom psát.
Není zápletka. Jenže mě
takhle jednou napadlo, co
tím „pískomilové“ vlastně
myslí. Já jako vlastně
vím, co tím myslí. Ale jaký je význam toho slova?
Jsem já pískomil? Do toho jsem si ještě vzpomněl na jednu naší
nejmenovanou kamarádku
z Ústí nad Labem, které
doma chcípnul Pískomil. A
ona, nevěda co si s tím
MANTANA 11/2017

odpadem, nyní již přesněji řečeno kadáverem,
počít, ho spláchla do záchodu. Zákeřné zvíře
se ale v odpadu nafouklo jak pouťový balónek
a Atom pak měl ucpaný záchod. Takže mně i
trochu vrtalo hlavou, jestli tím slovem
„pískomil“ Svinčo myslí to, co já si myslím, že
tím myslí. A zápletka byla na světě! Začal
jsem pátrat a zjistil jsem, že kromě v české
kotlině hojně rozšířených Pískomilů mongolských, u nás žije i několik vzácných Pískomilů
českých, o jejichž existenci jsem se dozvěděl
od Ivo Wondráčka z horolezeckého oddílu TJ
Spartak Vrchlabí. K Pískomilovi českému neexistuje žádný popis a na Wikipedii k němu taky žádnou informaci nenajdete. Ale když se
podíváte na web www.piskomil.cz, tam je informací, že vám z toho jde hlava kolem. Takže cituji:
Český pískomil je akce, která má podpořit tradiční styl lezení na písku, popřípadě
oslovit a spojit lezce, kterým je toto lezení
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blízké. Je to i jedna z cest, jak pěstovat
osvědčené hodnoty klasického horolezectví.
Odvahu (donutit se udělat další krok v rajbasu tři metry pod kruhem a další krok tři a půl
metru
nad
kruhem
atd.),
vytrvalost
(přesvědčit se vylézt ještě jednu cestu, když
jich za sebou máte 15), všestrannost (jednu
sobotu vydrtit spáru v Ádru a další víkend
přebírat chyty v lámavé stěnce na Hrubici),
kamarádství (dolézt "na brzdy" na vrchol a
vědět, že na další nemusím na prvním).

Přepočet klasifikace na body:
Obtížnost

Počet bodů

III-VI

3-6 bodů

VIIa

7 bodů

VIIb

8 bodů

VIIc

9 bodů

VIIIa

10 bodů

VIIIb

11 bodů

Atd.

.

Podmínky pro přijetí do spolku pískařů - Český pískomil.
1. Získat 100 bodů za jeden den (0:00 – 24:00) v dané oblasti
Toto absolvovat nejméně v pěti pískovcových oblastech.
Pravidla:
1. Vylézt dominantu oblasti (nepovinné).
2. Nejnižší povolená obtížnost III.
3. Na jednu věž (masív) jedna cesta.
4. Minimálně polovinu bodů v dané oblasti vylézt jako prvolezec.
5. Jeden spolulezec pro jednu oblast a oba na vrcholu stejnou
cestou.
6. Lézt podle platných pravidel pískovcového lezení.

Doporučené pískovcové oblasti a dominanty:
Oblast

Dominanta

Suché skály

Hlavní věž

Prachovské skály

Prachovská jehla

Hruboskalsko

Kapelník

Příhrazy

Kobyla

Křížový vrch

Křížový král

Ostaš

Cikánka

Adršpach

Milenci

Teplické skály

Skalní koruna

Žleb(pravý břeh)

Strážce Dolního Žlebu

Ostrov

Císař

Tisá

Sťatý major

Tím můj článek o Pískomilech končí. Jen pořád nevím, kterého Pískomila má Svinčo na
mysli, když mně píše „Čus pískomile“. Jestli toho, který ucpal kanalizaci, nebo toho, který dobře
Broněk
leze na písku. Budu o tom ještě přemýšlet.
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Sbírka na Míšu
Blahouš Kluc

Podle dostupných informací, které mám, proběhla na Posledním slanění Horoklubu Chomutov
sbírka na Míšu, která v důsledku pádu utrpěla vážná zranění. Hanka Hefnerová mi poté poslala
email ke zveřejnění, kde se ke sbírce vyjadřuje Eva Holanová:

Dobrý den Hanko,
Mockrát Vám děkujeme za vše, co jste pro Míšu udělala/udělali! Podle fotek vypadá, že se akce
vydařila
Finanční výtěžek je krásný a v pořádku došel na Míšin účet.
Hned, jak to bude možné a budeme mít přístup na webové stránky, vložíme veškeré informace a
poděkování.
Ještě jednou Vám moc děkujeme za podporu. Lidí, jako Vy, je na světě málo a moc si vážíme Vaší pomoci.
Přejeme Vám krásné dny plné pozitivních chvil a brzy se Vám, buď já nebo Lukáš, ozveme.
S pozdravem Eva H.
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Co, kdo s kým, kdy, kde, jak a komu v listopadu 2017
Pavel "Párek" Suchopárek

1.11.

Ludvik Kostkatej navštěvuje na kole Schovanku.

10. – 12.11.

Proběhlo Poslední slanění na Klínech v hotelu Emeran.

17.11.

Oddílová akce Běh na Jedlák

20.11.

Na umělotině v Jirkově proběhla přednáška Páji o výstupu na Jižní Ušbu.

21.11.

Po první vydatnější sněhové nadílce vyráží razit stopu Párek na Svahovou.

22.11.

Na ústeckou Babu si skočili Ludva Kostka s Vítkem. Celkem třikrát dostoupili
vrcholu.

26.11.

Na Kočce bojují Ludva s Vítkem v Sokolíkách.
Další velká skupina lezců pod vedením Mistra působí na Petráči, konkrétně na
Vyhlídkové skále.
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