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Členská základna 

Počet členů 96, z toho 26 dětí. Řádných členů 77, z toho 10 dětí. Ostatní jsou čekateli. 
68 členů bylo zároveň členy ČHS. V loňském roce bylo 92 členů, z toho 24 dětí (72 členy 
ČHS). Oproti loňsku ubyl 1 neaktivní člen a přibyl 1 nový a 2 staří členové, kteří neměli loni 
zaplacené členství. Počet členů se od roku 2012 pohyboval v rozmezí 92 až 100 členů. 
Členská základna je tedy relativně stabilní. 

 

Výbor od 14. 3. 2015: Petr Řezka (předseda), Jáchym Kubeček, Martin Drátovský (hlavní 
metodik), Milan Hrdlička, Marcel Tlustoš, Jirka Přidal (práce s mládeží), Áňa Panochová. 

Letos absolvoval kurz RCI Vojta Semík, takže v oddílu máme už 7 instruktorů: HAL Jiří 
Přidal, Martin Drátovský, Kuba Matoušek, RCI Michal Aschermann, Anna Panochová, Petr 
Řezka, Vojta Semík. 
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Lezecké výkony 

V oddílu je přibližně nespočet aktivních členů. Ne všichni ale byli pro rok 2017 sdílní.  

Z uvedených aktivních lezců několik příkladů, abyste načerpali motivaci a měli zároveň 
přehled, na koho se obracet pro informace či si brát jako parťáka k různým lezeckým 
oblastem. 

• Blek: nějak to se mnou jde s kopce,  se svými výstupy za rok 2017 nejsem spokojený... 
stručně: ledy max IV, skály sedmičky (zcela vyjímečně v Juře 8- a v Labáku VIIIa) a 
hory prd.. 

• Ašík: co se týče výstupů tak na skialpech jsem byl loni na Weiskugelu, to bylo pěkný 
na vrchol pěkně s lyžema na zádech. V horách jsem si prošel severní stěnu Triglavu, 
což jsem rád že jsem přežil. Ale i pěkný to někde bylo. Na skalách jsem si užil v Tisý, 
kde těžký pecky práskal hlavně Marťas. 

• Lucína: Letos jsem lezla jen na stěně ... Provozovala jsem hodně skialpy:-) Ale žádný 
konkrétní výstup. Zato jsem byla poprvé v životě na Lomničáku, a to lanovkou!!! :D 
to by se myslím mělo zdokumentovat. A taky se mi moc líbilo na Dachsteinu, kam 
jsme vyšli tou nejlehčí ferrátou. 

Jezděme do skal a do hor společně. Rozsah obtížností a zkušeností s různým charakterem skal 
a cest je značný. Každý si může najít parťáka, který ho vezme někam, kde to zná, a kterého 
může on sám obohatit o své zkušenosti. 

Metodika 

Podařilo se uspořádat 4 metodické akce. 

Povzbudivé nicméně je, že všichni účastníci vyjadřovali jen spokojenost s osobním přínosem. 
Nespokojenost si zatím nikdo vyjádřit nedovolil ;)  

Přesto prosím všechny členy, aby se podělili o témata, která by rádi do metodiky zařadili, a 
apeluji na účast na metodických akcích, protože opakování je matka moudrosti. Máme 
v oddílu několik instruktorů proškolených lektory ČHS, mnoho zkušených lezců i několik 
nováčků. Jen sdílením zkušeností je možné posunout dále sebe a ostatní.  

Zprávy z metodických víkendů viz samostatné reporty. 

Společenské akce 2017 

13.-15.1. Zimní metodika 
Zimní metodika tentokráte zaměřená na zimní lezení a ledy, 
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pokud budou podmínky. Konání na chatě Tomka v Jizerkách. 

Metodická akce ve skutečně zimních podmínkách v Jizerkách 
za neustávajícího doplňování sněhové pokrývky. Od Kozy 
jsme se prohrabali až na chatu při vrcholu Poledníku. Tím 
byl zakončen páteční program. 

V sobotu část vyrazila na zasněžené skály a přinesla cenné 
dva horezdary ze Sviního kamene a Netopýří věžičky. Na 
Pevnosti ho vyžrala jiná skupinka ráno při použití turistické 
Staré cesty (I), zatímco my hrdině vybojovali Normálku (II) a 
Dlouhý komín (II). 

Druhá část se mezitím pěkně prošla. Půl dne hrdinně bojovali 
o každý metr na Štolpichy, tam si chvilku zacinkali cepíny a 
zase hybaj hrdinně bojovat o cestu zpět. 

V neděli jsme se již celá výprava odebrali na Oldřichovské 
sedlo do lomu vyzkoušet, co je v nás dobrého. Ledy nateklé 
byly, lidi taky byli, ale přesto na nás nějaký ten kousek ledu či 
rampouch zbyl. Hrábli jsme si na dno, jak jsme řezali do ledu 
cepínama a kopali jak zběsilí mačkama. Zkusili jsme i 
zašroubovat něco šroubů, něco ruských, něco nových a něco 
jsme si k tomu řekli.  

Viz samostatný report. 

4.-7.3. Zimní Tatry Zimní lezení v Tatrách na Zbojandě.  

Na Zbojandu jsme se vypravili v počtu osmi odvážných můžu 
a dvou statečných žen.  

Počasí umožnilo ve čtyřech dnech dva průstupy žlaby, 
abychom se schovali před zuřivým větrem, a dva hřebenové 
výlety, abychom se vyhli rizikům v čerstvě napadlém sněhu. 
Takže plně využitý čas. 

Byl to prima výlet. Díky odvážným mužům, statečným ženám 
a všem duchům hor, že se to tak pěkně vydařilo! 

Viz článek od Michala a Verči. 

17.-19.3. Březnovky Tradiční březnové slavnosti. 

I přes nepřízeň počasí, které neumožnilo skoro vystrčit nos z 
chalupy, někdo přijel;) 

Na členské schůzi proběhla rekapitulace loňských akcí, 
zpráva o hospodaření oddílu a byly představeny plánované 
akce na letošní rok. 

21.-23.4. Metodika - první 

pomoc  

Metodika první pomoci a záchrana ve skalním terénu. Důraz 
bude opět kladen na život zachraňující úkony, ale program 
bude doplněn, aby se účastníci loňského kurzu dozvěděli zase 
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něco nového.  

Sešli jsme se v komorním počtu, takže nám to umožnilo 
věnovat se problematice dle individuálního zájmu. Po 
rychlém opáčku základní problematiky život zachraňujících 
úkonů jsme se věnovali zejména podchlazení a omrzlinám. 

I přesto, že jsme si to užili, základní nejdůležitější věci si zase 
zopakovali a leccos se dozvěděli nového, bylo by skvělé, 
pokud by se příště podařilo zajistit větší účast ;) 

Viz samostatný report. 

22.-23.4. Rudé řitě 
Přejezd z Děčína do Vrátu na kolech a to terénem a 
přes Ještěd.  

20.-21.5. Brigáda Přátelé, děkuji! Sešla se nás řada a udělali jsme spoustu 
práce - co se plánovalo a ještě něco navíc! 

Viz kap. Chalupa. 

9.-11.6. Skalní metodika 
Osvojení správných a bezpečných lezeckých technik. 
Zejména jištění spolulezce, správné jištění sebe, slaňování a 
několik metod dopomoci zaseklému druholezci vzhůru či 
dolů. Základní skalní záchranné techniky. Vše s vysvětlením, 
proč zrovna takhle a ne tak, jak to celou tu dobu děláš ;) 

Pro horoškolkové instruktory povinné, aby mohli vést děcka. 

Mno přátelé, se zájmem o lezeckou osvětu je to slabé. V 
plánovaném rozsahu se metodiku nepodařilo realizovat a pro 
konání horoškolky bylo vynaloženo velké úsilí, aby všichni 
instruktoři byli individuálně proškoleni. 

Upřímně. Umíte uvázat půlloďák? Víte, jak ho zablokovat, 
abyste si uvolnili ruce? A naopak, jak uvolnit gajda, když 
chcete druholezce spustit? Kdy vlastně jistit do půlloďáku, 
kdy do gajda, kdy do těla, kdy do štandu? Co teprve někoho 
povytáhnout výš nebo s ním slanit dolů... 

Pojďme si říct, co navíc bychom chtěli vyzkoušet!. 

Viz samostatný report. 

11.-17.6. Horoškolka na 

skalách - Vrát 

Tradiční akce pro děti a jejich instruktory. Skalní lezení na 
Suškách a spousta další zábavy. 

Horoškolka se nadmíru povedla, a to nejen počasím. Byla to 
krásná akce a po několika letech se podařilo zajistit takový 
počet dětí, aby nepraskala chalupa a instruktorské možnosti 
ve švech. 

Ve třech lezeckých dnech se podařilo každému přelézt několik 
cest klasifikace III až VI a nejmenší šavlozubé veverky se 
zapsaly na vrcholu střední věže v počtu 3 osob s celkovým 
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součtem věku 15 let.. 

Viz Jirkův report. 

1.-8.7. Horoškolka 

Tatranská 

Horská horoškola ve Vysokých Tatrách. Určena pro 
absolventy horoškolky skalní. 

Letos nás do Tater vyrazilo dvanáct. To je sympatický počet a 
umožňoval lezení po menších skupinkách. Jirka nám před 
odjezdem poslal pěknou návnadu s cestami, které stojí za to si 
vylézt. Počasí sice letos opět trochu škádlilo, ale nakonec se 
nechala vylézt řada pěkných cest, a to i ve stěnách. Návnady 
se podařilo vyzobat téměř všechny. 

Viz Ašíkův článek. 

20.-23.7. Ledovcový kurz Adamek hütte 

1. den odjezd pátek brzo ráno, výstup na chatu, večer 
teoretická příprava 

2. den postup lanového družstva po ledovci, kotvení na 
ledovci, záchrana z trhliny 

3. den záchrany z trhlin v různých situacích, výstup na 
HoherDachstein nebo Torstein 

4. den sestup k autu, odjezd do ČR, návrat pozdě večer 

Viz samostatná báseň od Lucíny. 

9.9. Lezecké zápolení 
Čtvrtý ročník lezecké soutěže. Tentokráte spojený s výletem 
do Tisé, protože Sušky máme docela dost oblezené. 
V případě nepřízně počasí uvažován přesun do Jizerek. 

Po pátečním koncertu nikomu nevadilo v sobotu se vstáváním 
trošku počkat, aby oschla ze skal ranní rosa. Předpovědní 
služby napříč světem se skvěle trefily a počasí nám přálo, že 
jsme sice v chladném a větrném počasí, nicméně v suchu, 
mohli lézt celý den.  

V nové oblasti jsme se rozkoukávali a vybírali si co možná 
nejkrásnější cesty. Dokonce se zastavila ještě pětice lezců 
mimo soutěžní program, takže nás ve skalách bylo vidět;) 

Pršet začalo až v šest, to už bylo odlezeno a mohli jsme 
vyrazit na sobotní koncertní šňůru. V neděli přestalo akorát 
na desátou, abychom se ještě vypravili na exkurzi do skal pod 
vedením Gerharda Tschunka, který nám poskytl řadu 
cenných tipů na lezení na příští návštěvy. Bylo to skvělé 
popovídání. 

Zůstavší budou mít ještě příležitost zalézt si pecky s Karlem 
Bělinou. Ostatní se vypravili za pracovními povinnostmi. 

Za kulturní program a zázemí patří velký dík Albimu. Dík. 
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1. Marťas s Barčou (14 věží, 15 cest, z toho 1 pytel a 3 
turistické – 120b.) 

2. Alberto a Řezin (7 věží, 7 cest, 83b.) 

3. Ašík, Zuzkačka a Verča (4 věže, 4 cesty, 42b.) 

Viz přiložený protokol vítězů. 

7.-8.10. Říjnovky Říjnové slavnosti – běh, pivo, zpěv.  

Říjnovky byly sice na blátě, ale opět nám bylo dopřáno 
zaběhnout si to za sucha a užít si pořádnou veselici. Během té 
se bohužel ztratila výsledovka, takže jen telegraficky: 

1. ženská Romča Milfortová 

1. ženská v chlapské trati Klamoš Malíková 

1. chlap Ondra Malík 

13.-15.10. Vícedélkové 

lezení 

Lezecká akce zaměřená na horské a vícedélkové lezení. 
Kampermauer (AT). 

Bylo nás šest a sluníčko nás smažilo, ruce se potily, nohy se 
potily, ale přesto jsme vybušili spoustu těžkých čísel v 
Kampermaueru. Zdokonalili jsme se v motání štandů, jištění 
do štandu, do sebe, navazování na prsák a na dvojčata. Bylo 
to skvělé! 

Viz samostatný report. 

11.-12.11. Poslední slanění 
Tradiční zakončení lezecké sezóny s prezentacemi z cest, 
fotosoutěží a gulášem. Letos se od 14h podával pod 
Vlajkovou na zahřátí teplý svařák. 

Ve fotosoutěži zvítězil Ašík se svojí fotkou mužika po 
zvládnutí náročného sestupu ve slejváku z Brnčálova pilíře 
Velkého Ľadového štítu. 

Plánované akce 2018  

20.-21.1. Zimní Jizerky 
Zimní lezení v Jizerkách - kdo uloví kolik horezdarů. 
Možnost zase zkusit ledy, pokud budou podmínky. Konání 
jako loni na chatě Tomka v Jizerkách. 

 

17.-18.3. Březnovky Tradiční březnové slavnosti. - zpráva o činnosti klubu v 
uplynulém roce - hospodaření oddílu - plány na rok 



HOROKLUB PARDUBICE  ROČENKA 2017 

 strana - 7 - 

následující - členská schůze. 

 

5.-8.4. Skialpy  
Lyžařský výlet buď na Popradské do Tater nebo někam do 
Alp.  

 

14.-15.4. První pomoc 
První pomoc a záchrana ve skalním terénu. - V sobotu 
dopoledne si procvičíme základní dopomoc zraněnému 
vzhůru a slanění se zraněným dolů. - Odpoledne si vše 
procvičíme na skalách. - V neděli dopoledne bychom se 
věnovali první pomoci. 

 

20.-22.4. Rudé řitě 
Tradiční utrpení na kolech z Hřenska na Ještěd a na Vrát 

19.-20.5. Brigáda Plánovaná výměna podlahy v teplých místnostech 

16.-17.6. Skalní lezení a 

záchrana 

Lezení v Ostrově, Tisé Lezení po skalách. Okolo se budou 
motat i oddíloví instruktoři, kteří budou dbát na osvojení 
správných a bezpečných lezeckých technik. Zejména jištění 
spolulezce, správné jištění sebe, slaňování a několik metod 
dopomoci zaseklému druholezci vzhůru či dolů. Základní 
skalní záchranné techniky. Vše s vysvětlením, proč zrovna 
takhle a ne tak, jak to celou tu dobu děláš ;) **Pro 
horoškolkové instruktory povinné, aby mohli vést děcka.** 
 

22.-28.7. Horoškolka na 

skalách - Vrát 

Tradiční akce pro děti a jejich instruktory. Skalní lezení na 
Suškách a spousta další zábavy. **Pozor letos v 
prázdninovém termínu!** 

 

16.-19.8. Vícedélkové 

lezení 

Lezecká akce zaměřená na horské a vícedélkové lezení. 
Lokalita bude upřesněna. 

 

27-30.9. Tatranská 

horoškolka 

Horská horoškola ve Vysokých Tatrách. Určena pro 
absolventy horoškolky skalní. **Pozor, letos zkusmo v 
září.** 

 

13.10. Říjnovky Říjnové slavnosti - běh, pivo, zpěv. 

 

10.-11.11. Poslední slanění Tradiční zakončení lezecké sezóny s prezentacemi z cest, 
fotosoutěží a gulášem. Letos se opět od 14h podává pod 
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Vlajkovou na zahřátí teplý svařák. 

Členské schůze a výbor 

Na schůzi bylo domluveno zřízení seznamu doporučených horských výstupů, který dají 
dohromady Dráťák a Tomáš Pop. Dále by na webu měla přibýt databáze průvodců a vybavení 
jednotlivých členů, který by byli ochotni za stanovených podmínek zapůjčit. 

Výborem bylo schváleno, že mimo brigády je možné provádět pouze údržbové práce 
drobného rozsahu. Větší akce a iniciativy je třeba vždy odsouhlasit výborem. 

Proběhla diskuze o možnosti zvýšení příspěvků na horoškolku a tím i možnosti větší podpory 
vzdělávání instruktorů, metodických a lezeckých akcí a drobným odměnám pro instruktory. 
Závěrem diskuze byl apel na Jirku na zvážení alespoň mírného navýšení příspěvků. 

Chalupa 

Letošní brigáda byla ve znamení spíše úspornějších prací s rozpočtem cca 10 tisíc Kč, takže 
se muselo prostě hlavně makat s málem materiálu. Z větších položek byla výměna okapního 
žlabu před chalupou. 

Na brigádě byly provedeny zejména následující činnosti: 
• celá chalupa uklizena  
• okapní žlab před chalupou vyměněn 
• vyrobeno nové pískoviště 
• lignofixem nastříkaná půda 
• podlaha pod schody na půdu opravena 
• střecha nad záchody natřena na hnědo 
• fasáda chalupy natřena na bílo 
• záchody vymalovány na bílo 
• vysbírány kameny z periferií pozemku a srovnán terén 
• osazena mřížka pro popínání ostružin 
• opraveno odvodnění žlábků před chalupou 
• provedeny další kroky k osazení druhých svítidel do studených místností. 
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Zimní metodika – zimní lezení a ledy 

termín: 13.-15.1.2017 

místo: chata Tomka v Jizerských horách 

zaměření: Zimní lezení ve sněhu a ledu. 

školitelé: (2) Martin Drátovský, Kuba Matoušek 

frekventanti: (8) Petr Řezka, Michal Aschermann, Jan Hrnčíř, Verča Jiráčková, Martina 
Outratová, Tomáš Pop, Laura Shane, Luboš Janíček 

program: jizerské věže v zimních podmínkách – specifika zimního lezení ve sněhu 
ledy v lomu v Oldřichovském sedle – nácvik technik lezení v ledu 

průběh: 
Metodická akce ve skutečně zimních podmínkách v Jizerkách za 
neustávajícího doplňování sněhové pokrývky. Od Kozy jsme se prohrabali 
až na chatu při vrcholu Poledníku. Tím byl zakončen páteční program. 

V sobotu část vyrazila na zasněžené skály a přinesla cenné dva horezdary ze 
Sviního kamene a Netopýří věžičky. Na Pevnosti ho vyžrala jiná skupinka 
ráno při použití turistické Staré cesty (I), zatímco my hrdině vybojovali 
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Normálku (II) a Dlouhý komín (II). 

Druhá část se mezitím pěkně prošla. Půl dne hrdinně bojovali o každý metr 
na Štolpichy, tam si chvilku zacinkali cepíny a zase hybaj hrdinně bojovat o 
cestu zpět. 

V neděli jsme se již celá výprava odebrali na Oldřichovské sedlo do lomu 
vyzkoušet, co je v nás dobrého. Ledy nateklé byly, lidi taky byli, ale přesto 
na nás nějaký ten kousek ledu či rampouch zbyl. Hrábli jsme si na dno, jak 
jsme řezali do ledu cepínama a kopali jak zběsilí mačkama. Zkusili jsme i 
zašroubovat něco šroubů, něco ruských, něco nových a něco jsme si k tomu 
řekli.  

fotografie: 
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První pomoc 

termín: 21.4.-23.4. 

místo: Vrát 

zaměření: Základy první pomoci, primární vyšetření a laická záchrana, … 

školitelé: (2) Ondřej Rennét, Martin Drátovský 

frekventanti: (4) Markéta Floriánová, Petr Řezka, Martina Řezková, Tomáš Pop 

program: teoretický úvod 
základní vyšetření a život zachraňující úkony 
podchlazení, omrzliny 

průběh: 
Sešli jsme se v komorním počtu, takže nám to umožnilo věnovat se 
problematice dle individuálního zájmu. Po rychlém opáčku základní 
problematiky život zachraňujících úkonů jsme se věnovali zejména 
podchlazení a omrzlinám. 
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fotografie: 
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Skalní metodika 

termín: 9.6.-11.6. 

místo: Vrát 

zaměření: Osvojení správných a bezpečných lezeckých technik. Zejména jištění 
spolulezce, správné jištění sebe, slaňování a několik metod dopomoci 
zaseklému druholezci vzhůru či dolů. Základní skalní záchranné techniky. 
Vše s vysvětlením, proč zrovna takhle a ne tak, jak to celou tu dobu děláš ;) 

Pro horoškolkové instruktory povinné, aby mohli vést děcka. 

školitelé: (1) Martin Drátovský 

frekventanti: (14) Zdenda Staněk, Tomáš Sháněl, Ondřej Dostál, Martina Outratová, Olga 
Slavíčková, Dan Kalivoda, Jiří Přidal, Sylva Matějková, Zuzana Matějková, 
Petr Fiala, Veronika Jiráčková, Tomáš Neuman, Lída Jiráčková, Jindra 
Duchanová – část v termínu metodického víkendu, část později individuálně 
v průběhu horoškolky 

program: Program byl koncipován ve dvou úrovních. Na metodickém víkendu byl 
probrán rozsah vyšší úrovně, na individuálním doškolení později se někteří 
proškolili pro úroveň nižší. 
pomocný instruktor 

materiál, sedací a prsní úvazek nebo celotělový úvazek, přilba  
partner check 
uzly (osmičkový, lodní, poloviční lodní, alpský motýl, dračí smyčka 

na středu lana, dvojitá rybářská spojka, vůdcovský, symetrický 
a asymetrický prusík) 

instruktor 
totéž jako pomocný instruktor a navíc: 
přímá, nepřímá a polopřímá metoda jištění 
správné používání jistících pomůcek pro jištění prvolezce i 

druholezce včetně blokování a spouštění 
organizace stanovišť (kruh, z lana, ze smyc, prodloužení štandu 

lanem) 
slanění (nácvik slaňování s nováčky, slaňování při lezení) 

průběh: 
Mno přátelé, se zájmem o lezeckou osvětu je to slabé. V plánovaném 
rozsahu se metodiku nepodařilo realizovat a pro konání horoškolky bylo 
vynaloženo velké úsilí, aby všichni instruktoři byli individuálně proškoleni. 

Upřímně. Umíte uvázat půlloďák? Víte, jak ho zablokovat, abyste si uvolnili 
ruce? A naopak, jak uvolnit gajda, když chcete druholezce spustit? Kdy 
vlastně jistit do půlloďáku, kdy do gajda, kdy do těla, kdy do štandu? Co 
teprve někoho povytáhnout výš nebo s ním slanit dolů... 
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fotografie: 

 

 

Vícedélkové lezení 

termín: 13.-15.10. 

místo: Kampermauer (AT) 

zaměření: Lezecká akce zaměřená na horské a vícedélkové lezení. 

školitelé: (3) Martin Drátovský, Michal Aschermann, Petr Řezka 

frekventanti: (3) Petr Fiala, Jan Hrnčíř, Tomáš Neuman  

program: Základní pravidla při lezení v horách a vícedélkových cestách (vybavení, 
navazování, …). 

Strategie postupu. 
Budování stanovišť. 
Postupové jištění. 
Jištění a dobírání.  
Vše nácvikem individuálně ve dvojicích při lezení. 

průběh: 
Bylo nás šest a sluníčko nás smažilo, ruce se potily, nohy se potily, ale 
přesto jsme vybušili spoustu těžkých čísel v Kampermaueru. Zdokonalili 
jsme se v motání štandů, jištění do štandu, do sebe, navazování na prsák a na 
dvojčata. Bylo to skvělé! 
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fotografie: 

 

 

 

Zimní Tatry ( od Michal ) 

Letos vyrážíme do Tater a cestou testujeme Jančurovy lehátka. Lyže nakonec 
nebereme a i tak se musíme trochu snažit abysme se do kupéček nacpali. 
Z Prahy vyrážíme ve složení Verča, Áňa, Marbouš, Dráťák, Řezin, Tom, Mára 
a já. Do Pardubic stíháme vypít nějaké to pivo na dobré spaní a už se k nám 
přidávají Mamut s Petrem. Zakrátko se necháme ukolébat a chvíli před 
Popradem se snažíme pobalit a se všemi věcmi se vykutálet na nástupiště. To 
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se nám kupodivu daří a navíc dobíháme i električku. Ve Smokovci zlehka 
posnídáme a vyrážíme směr Hřebínek, Zbojanda. Už od Smokovce je trochu 
sněhu, ale neboří se. Za silného větru se probíjíme k chatě kam dorážíme 
před jedenáctou. 

 

Vyrážíme směr hřebíněk 

Počasí je pěkné, jen ten vítr. Nakonec nás to ještě všechny vytáhne ven a 
koná se výprava na Malý Javorák Javorovou Škárou, kam jdu já s Řezinem a 
na Kresaný Roh kam jde zbytek výpravy. Po cestě zpátky prý i slaňovali, což 
jim nezabránilo v tom, že dorazili výrazně dříve než my. 

Naše Škára vypadá vysněženě, takže doufáme že to bude vpohodě. Jdeme 
nejprv na sólo sněhem, pak jeden kousek je trochu po ledu a přicházíme pod 
skalní stupínek. Tady taháme lano a Řezin vybuší těžké místečko, kde se 
zákeřně střídá skála s ledem a navíc s nic moc jištěním. Než Řezin dolezl 
došlo nám akorát lano, takže já balancuju okolo těžšího místa zatímco Řezin 
už v sedle motá štand. Příšerně tam fičí a tak se dlouho nezdržujem a 
traverzujem trochu doleva. Tady už to bude všechno po skále. Po jedné lezecí 
dýlce se dostáváme na hřeben a začíná boj s větrem, lano je vodorovně a my 
se pomalu blížíme k vrcholu. Občas máme pocit že by z toho mohlo bejt 
dobrý pouštění draků, jenže kdo bude drak? Na vrcholu se ani trochu 
nezdržujeme a snažíme se co nejrychleji objevit cestu do Malého Závratu. Ne 
že bych se tady v mlze už neztratil. Naštěstí ale mlha padá až v sedle a to jen 
na chvíli. To už pelášíme dolu a těšíme se na večeři. 
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Radost z vrcholu 

V neděli se poohlížíme po nějakém nevětrném žlabu. Nakonec vyrážíme na 
Velký Javorák centrálním žlabem, jdeme s Řezinem, Mamutem a Petrem. 
V naší výpravě vládne pohoda a na vrcholu vychutnáváme krásné výhledy. 
Sestup trochu hledáme, ale nakonec nacházíme ten správný. No a protože 
sme se vrátili celkem brzo tak ještě vyrážíme na záchranou výpravu 
Petrových brýlí – uletěly mu do údolí když si chtěl po ránu odskočit. 

 

Sestup 

Dráťák s Márou jdou do cesty Lavou časťou stěny, která nastupuje shodně 
s Javorovou Škárou a pak uhýbá doprava na Velký Javorák. Drát cestu zlehka 
upravil a Mára si tak užil boj v úzkém sněho-ledovém žlábku o jednom šroubu 
a jednom cepínu. Honza, Áňa, Tom a Verča jdou na Zamkovského komín na 
Slavkovskou kopu. Užívají si lezení v mixovém terénu a kosu v severozápad-
ní stěně. 

V pondělí si vybíráme cestu na Svišťový štít, jdeme všichni kromě Toma 
s Verčou – ty jdou na Divou vežu. Nakonec to otáčí po dobytí předvrcholu – 
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už si zalezli dost. My jdeme v šesti po směru a v protisměru nám prošlapává 
cestu Áňa a Honza přes Hranatou Vežu. Výšvih na Svišťák zdolává první 
Dráťák vyzbrojen dvěma zbraněma. Naštěstí to pěkně odjistí ale i když je to 
odjištěný líp jak na umělce, nám ostatním se svírají půlky. Pak ještě kousek 
hřebínku a jsme na vrcholu. Dáváme sváču, výhledy a sledujeme jak se nám 
prošlapává stopa, po které se pak vydáváme. 

 

Drát drtí 

Poslední večer jsme na chatě sami a chvíli po večeři dochází benzin 
v generátoru, takže máme romantiku při svíčkách, kytárku a dokonce 
i zapálená kamna. 

 

Soukromá pohodinda 
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Úterní ráno je jako z pohádky a tak se balíme a vyrážíme na vlak – vezmeme 
to přes Slavkovský štít – „Podle Bloudila je to na 35 minut voe.“ říká Drát. Je 
nám jasný že to asi nebude náš případ, ukazuje se ale že v Drátově výtisku 
chyběly nějaké ty řádky. Všechno co jde obejít po sněhu tak obcházíme, 
přesto jsme dost pomalí. Nakonec se rozdělujeme a Verča, Mamut a Petr 
odchází přes Slavkovskou dolinu. My ostatní jdeme už na sólo po pěkném 
hřebínku až na nahoru. Dáváme zaslouženou sváču a masírujem kolena. 
Sestupujeme po sněhu co to jenom jde a doufáme že se dohrabeme na 
nějakou cestu. Sníh postupně měkne a čím dál častěji se ukazuje, že je ho 
minimálně po kokot. Řezin se snaží kus plavat, ale moc to nejde. Nakonec 
využíváme lopaty. První sice musí makat, ale ostatní pak mají luxusní 
tobogán. Za velké slávy dojíždíme na cestu kde se akorát vylupuje dolinová 
skupinka. 

 

Ještě je to kousek 

Ve Smokovci dáváme večeři a na noc jedeme zase zpátky domů. 

Byly to parádně nabité 4 Tatranské dny díky všem zúčastněným a relativně 
příznivému počasí. 

Drátovi díky za organizaci! 

Michal 

Zimní Tatry od Verči ( od Verča ) 

Na Zbojandu jsme se vypravili v počtu osmi odvážných můžu a dvou 
statečných žen. Jeli jsme nočním RegioJetem a dopřáli jsme si luxusu 
lehátkových kupé, abychom druhý den hezky pěkně čerství a vyspaní mohli 
hned po příchodu na chatu a krátkém obědě vyrazit vstříc horským 
vrcholkům. 
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S mačkami to byl pro některé ze začátku nezvyk a boj, ale mnohem víc jsme 
museli bojovat s větrem, který v nárazech dosahoval 150 km/hod. a málem 
nás sfoukl zpátky do doliny. Proto jsme druhý den moudře zvolili cesty 
žlabem nebo komínem a hřebenovkám jsme se radši vyhnuli. Zdálo se to 
skoro neuvěřitelné, ale odpoledne se vítr pomalu utišil a na malou chvíli 
zavládla příjemná horská idylka. Pak se obloha zatáhla a začalo hustě sněžit. 
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A sněžilo a sněžilo a nemělo to konce a ráno, když jsme se probudili a 
vyhlédli ven, byly kolem nás úplně jiné hory. Překrásné, bílé, panenské. A za 
chvíli už jsme si tou zářivou čistou bílou vrstvou sněhu prošlapávali novou 
stopu na Prielom a hřeben Svišťového štítu. 
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Hory nám na chvilku ukázaly svou nejvlídnější tvář, ale to trvalo opravdu jen 
krátce a s polednem už se z doliny i od západu zase hrnuly šedé chuchvalce 
mraků. To abysme se moc nezhejčkali a nepropadli snad romantice a idyle. 
Ale večer na chatě došel benzín pohánějící generátor a nakonec na tu pravou 
horskou romantiku u krbu, při svíčkách, s kytarou a vyprávěním veselých 
historek stejně došlo. 

A následoval poslední den, den odchodu do doliny, a ten odchod jsme 
naplánovali netradičně přes Slavkovský štít. V názorech na to, jestli je to 
dobrý nápad, jsme nebyli úplně jednotní, což se výrazněji projevilo už v sedle 
na začátku Vareškového hrebeňa tím, že si ti méně odvážní z nás prosadili, 
že půjdou navázaní. Po docela dlouhé době, avšak krátké zdolané vzdálenosti 
jsme po důkladném uvážení rozhodli, že to takhle dál nepůjde, že bychom to 
do večera nestihli a že se rozdělíme. 
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Ve třech jsme zvolili sestup do malebné dolinky, kde už vedla červená značka 
do Smokovce. Myslím, že jsme se zas o tolik neochudili – i náš sestup byl 
dosti adrenalinový neboť vedl značně lavinózním terénem a kdy jindy se 
člověk může tak svobodně a bez námahy procházet hustým klečovištěm? (Ze 
sněhu vykukovaly jen úplné vrcholky klečí). A konečně tu došlo taky na 
sněžnice zatím úplně nevyužité. Za zmínku stojí ještě závěrečná vtipná 
příhoda, kdy jsme si na cestě nedaleko rozcestí s modrou značkou, která 
přichází ze Slavkovského štítu, říkali, že by bylo vůbec nejlepší, kdybychom 
se se zbytkem výpravy potkali přímo tam na tom rozcestí, ale že už jím asi 
dávno prošlil (trvalo nám celkem dlouho, než jsme cestu v té zasněžené 
malebné dolince našli). Jen jsme to dořekli, z lesa se za hlasitého křiku a 
chechotu vyřítil po zadku Dráťák, za ním úplně stejně ostatní a nakonec na 
lopatě Michal. Nezdržovali se hledáním nějakých cest, projeli tímhle 
způsobem asi půlku lesa a po zbytek cesty nám se smíchem vyprávěli 
o svých bolístkách, naraženinách a trhlinách v kalhotech v sedacích partiích. 
Na to rozcestí jsme nakonec došli společně. 

Dál už není o čem vyprávět. V Kolibě jsme se nacpali haluškama, gulášem se 
šesti a dalšíma pochutinama, poseděli ještě pár hodin než nastala noc, pak 
jsme se uložili do lehátkových kupé a probudili se až ráno za svítání v Praze. 

Byl to prima výlet. Díky odvážným mužům, statečné ženě a všem duchům 
hor, že se to tak pěkně vydařilo! 
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Tatroškolka 2017 ( od Michal ) 

Letos nás do Tater vyrazilo dvanáct. To je sympatický počet a umožňoval 
lezení po menších skupinkách. Jirka nám před odjezdem poslal pěknou 
návnadu s cestami, které stojí za to si vylézt. Počasí se podle předpovědi 
tvářilo spíš na sezení v chatě. Vyrazili jsme žlutým vlakem z Prahy a 
v Pardubicích jsme nabrali zbytek týmu. Díky tomu, že jsme jeli denním 
vlakem, přečkali jsme tatranský dopolední dažď ještě cestou ve vlaku. Na 
chatu jsme se dostali okolo osmé hodiny a záhy jsme dostali večeři. Ta nám 
dala tušit, že letošní gastronomický zážitek nebude asi pozitivní ale dost 
možná bude silný. 

V neděli se zformovaly dvě lezecké skupiny a to na Malý a Velký Ladový. 
Jihovýchodní hřeben Malého Ladového nám nabídl pěkné lezení i chození. Po 
chvíli jsme se ponořili do mlhy a sestup jsme si neplánovaně trochu 
prodloužili. V Sedielku začalo pršet a tak jsme pelášili zpět do chalupy. Druhá 
skupina dobyla Velký Ladový štít přes suchého Ladového koně. Návrat přes 
Sedielko nevyšel kvůli začínajícímu dešti a tak se vrátili přes mokrého 
Ladového koně. 

 

JV hřeben na Malý Ladový 

V pondělí nás počasí uložilo do postelí. Odpoledne jsme si dali krátkou 
procházku na oblíbenou Pfinovu kopfu. 
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Nechyběla svačinka 

V úterý se počasí tvářilo líp a my jsme po česnekové snídani vyrazili na 
Baranie rohy Schádkovými platňami. Česneková snídaně se projevila a nebýt 
travnaté police… Cestu trochu hledáme a chvilku po dolezení přichází mlha a 
déšť, který skoncoval s našim hodováním. Přehodnocujeme plán dojít na 
vrchol a raději hledáme sestupovku. To se nám naštěstí daří a dorážíme do 
chaty sympatickou hodinku před večeří – špagety olio olio zamíchané 
s olejem a česnekem nám křiví obličeje. Sylva s Jirkou dnes prošli jako první 
hřebenem ze Sedielka na Širokou a doporučují cestu ostatním. Vojta s Áňou a 
Zdenda s Olgou si dali Malý Ladový (i zde zahrál ranní česnek svou roli) a 
Mikina se Zuzkačkou si daly odpočinek. 

 

Vypadá to skoro jako lezení, cesta ale uhýbá vlevo 

Ve středu se chystá Vojta s Áňou na Cestu k slnku na Malý Ladový. Vše jim 
šlo hladce a cestu si užili. Stihli i výhledy z vrcholu. I když se to ráno nezdálo, 
středa se nakonec ukázala jako nejlepší den. Jirka se Sylvou si dali již 
ověřený Malý Ladový hřebenem, další skupina šla na Širokou ze Sedielka, 
tentokrát i s výhledy a se sestupem do Javorové doliny. Já s Mikinou a 
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Zuzkačkou jsme šli na Žltou stěnu po levé hraně. Je to nejbližší lezení od 
chaty a tak jsme po pár délkách dosáhli vrcholu, ještě před jedenáctou 
hodinou. Sešli jsme po hřebínku vedle nepříjemného žlabu, který spojuje 
Dubkeho lávku a dno doliny a rozvalili jsme se na horskou trávu. Mikina už 
nechtěla jít ani na Pfinovu Kopfu, i když to ještě ráno bylo její velké přání. 
Necháváme tedy Mikinu v chalupě a jdeme naproti ostatním. Dnes si všichni 
užili pěkné lezení bez deště. 

 

Vrchol Žlté stěny 

 

Skupinovka pod Sedielkem 

Ve čtvrtek se počasí opět houpalo a skrz mlhu nebylo vidět, co se v dolině 
vaří. Všichni ale vyrazili. Já s Marťou na ověřenou cestu k slnku. 
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Pronásledovali nás Drát s Řezinem, kteří přijeli nočním vlakem. Náš hodinový 
náskok v průběhu cesty hravě stáhli na nulu. Vojta se Zuzkačkou chtěli lézt 
na Baranie rohy, ale z cesty se prý stal potok. Na vrchol se podívali alespoň 
normálkou. Jirka se Sylvou a Áňa s Mikinou šli zkusit Žltou vežu přes Žltou 
lávku a sestup přes Dubkeho lávku. V začátku je to nějaké mokré a tak si 
Sylva s Jirkou dali výlet až pod úroveň Zbojnické chaty, jednosměrkou jeli 
raději na zpátečku. Zdenda s Olgou a Žofka s Áňou zdolali Žltou stěnu přes 
trávníky, lezení prý cestou moc nepotkali. Večer nás opustili Vojta, Áňa, 
Zdenda a Olga. My ostatní jsme si vychutnali opět guláš a poslední nocleh na 
podlaze v jídelně. Jsou tam ale dobře vybavení a je to skoro stejně dobré 
jako v pokoji. 

 

Řezin již u slnka 

Pátek je náš poslední den v Tatrách, ale protože nám vlak jel až večer, chtěli 
jsme si ještě něco vylézt. Nalákal nás Brnčálův pilíř na Velký Ladový. 
V průvodci se píše krásné exponované lezení v pevné skále – no neber to. Šli 
jsme ve třech s Marťou a Zuzkačkou, následovaní Řezinem a Dráťákem. Po 
přelezení dvou délek jsme se dostali do mlhy. Nastupuju do třetí délky a pilíř 
už se tyčí nad námi. Beru to nějakou komplikovanější variantou a začíná 
kapat. Než dolezu délku a najdu štand už solidně leje. Zuzkačka to za mnou 
naštěstí přebušila i mokré a marně hledáme nějaký dobrý hrot na slanění. 
Nakonec ho konečně nacházíme a slaňujeme. Kluci s Martinou už slanili délku 
a my plynule navazujeme. Dál už jsou alespoň nějaké skoby. Sestupujeme 
k chalupě a říkáme si, že by to nebyly správné Tatry aby někdo nezmokl. 
Ladový na nás tedy čeká příště. Řezin s Dráťákem ještě zůstali do neděle, ale 
nás už čeká cesta dolů. V údolíčkách se válí mlha a scenérie jsou nádjerné. 
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Hurá dolu do mraků 

Ve Smokovci jsme navštívili Kolibu a dali si závěrečné halušky. 

 

Koliba 
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Tradiční večerní pohled na Tatry 

Jirkovi díky za organizaci! 

Michal 

 

Jak do trhlin jsme padali  ( od Lucíny ) 

Vstávat ve 4 věc je krutá 
ale ledovec v dáli už na nás čeká! 
Z Prahy Dráťák, Michal, a dva Tomášové si to frčí 
Lucína k nim v Linci přiskočí. 

u Traunsee posnídáme 
pak už to ke Gosausee dotáhneme. 
Tam se celá parta schází, 
kolem jezer čarokrásných 
k chatě Adámek míří. 

Chvilku rovně a pak vzhůru, 
máme před sebou dlouhou túru. 
Naštěstí na nás teď neprší 
je to hned o něco lepší. 

Na chatě už čekají dvě krásky, 
se zapletenými vlásky. 
Jedna mluví česky, druhá německy, 
hoši však marně navazují kontakty. 

Nakonec i bouře přišla, 
a okolité hřebeny pohltila. 
Pak u večeře od Nepálce vzpomínáme 
na cesty naše dávné. 
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Druhý den už časně zrána, 
vyrážíme omrknout ty tající ledy. 
Kdybychom tu byli před sto léty, 
nemusíme šlapat hodinu od chaty. 

 

Navážem se správně na lano, 
dál pochodujem vzhůru, 
snad najdem tu velkou díru. 

Pád trénujem nejdřív na sněhu, 
než nacházíme vhodnou trhlinu. 
Tomáš odvážil se jako první, 
hop! a už si v ledu trůní. 
Vytáhnout ho není jen tak, 
ještě že je s námi Dráťák! 
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Pak zkouší to i ostatní, 
chytnout padajícího je však umění. 
Vytahování taky není sranda, 
i když je nás na to celá banda. 

10 metrů pod zemí, 
led se krásně modrozelení. 
Pohled kolem, to je krása, 
jen ta zima, ta mě drásá! 
Podemnou černá hlubina 
nademnou z nebe jen úzká štěrbina! 

 

Večeře v 6 na nás už v chatě čeká, 
tentokrát je to pořádná rakouská mňamka! 
Po krátkém karet hraní, 
přišlo na nás rychlý spaní! 

V sobotu se mraky kolem skal honí, 
my vyrážíme přesto v plný polní. 
Na sněhu brzdění zkoušíme, 
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pak celý promoklý 
ledovec zas krosíme. 

Kolem nás borci zprava zleva, 
v teniskách a trenkách, 
ukazují svoje namakaná těla. 
My však podle předpisů, 
držíme se v závěsu. 

 

V sedle pod Dachštajnem, 
výzbroj shazujem, 
feráťák nasazujem. 

 

Najednou to jde zas rychle, 
výstup ke kříži nepřináší žádný trable. 
Výhledy se ale nekonají, 
mlha ze všech stran se na nás valí. 
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Dolů spěšně prcháme, 
snad večeři stihneme. 
Cestou ještě do trhliny hopsnem, 
každý sám zpátky vyprusíkujem. 

 

V neděli ráno zase prší, 
nahoru nás už nikdo nepřesvědčí. 
Dolů cesta strmá, 
Koupačkou v jezeře byla odměněna. 
Dojíždíme zbylé řízky, 
pak táhnem každý do své vísky. 

 

Zápolení 2017 

Po pátečním koncertu nikomu nevadilo v sobotu se vstáváním trošku počkat, 
aby oschla ze skal ranní rosa. Předpovědní služby napříč světem se skvěle 
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trefily a počasí nám přálo, že jsme sice v chladném a větrném počasí, 
nicméně v suchu, mohli lézt celý den. V nové oblasti jsme se rozkoukávali a 
vybírali si co možná nejkrásnější cesty. Pršet začalo až v šest, to už bylo 
odlezeno a mohli jsme vyrazit na sobotní koncertní šňůru. V neděli přestalo 
akorát na desátou, abychom se ještě vypravili na exkurzi do skal pod 
vedením Gerharda Tschunka. 

Za skvělé zázemí velký dík Albimu 

Reporty vítězných skupin: 
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Výsledky Říjnovek 2017 
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